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In memoriam artistului plastic Petru Ilie Birău, autorul bustului în bronz al lui
Mihai Eminescu de lângă Catedrala Ortodoxă „Buna Vestire” din Montreal
In Memoriam Petru I. Birău
In memoriam artistului plastic Petru Ilie Birău

Încerc să-i aduc un elogiu lui Petrică, dar îmi este foarte greu. Nu știu ce-ar mai fi de spus pe lângă faptul că a fost
un om care a întruchipat simbioza dintre artă, familie, prietenie sinceră și bunătate sufletească. Durerea îmi astupă
gura și îmi încătușează gândurile. Ca un refren, îmi revine neîncetat în gând afirmația următoare:
Petru Ilie Birău este prietenul meu!
Două citate din interviurile pe care le-a dat la Montreal:
„Locul amplasării nu a fost stabilit aleatoriu... Am fost de acord și mai târziu am realizat că împreună cu cele două
edificii formează o trinitate, reprezentând Divinitatea (Biserica), comunitatea românească (reprezentată prin Centrul
Cultural) și cultura românească (simbolizată prin exponentul său cel mai reprezentativ, Mihai Eminescu).
Interdependența aceasta dintre credință, comunitate și cultură formează spiritualitatea fără de care un popor nu poate
dăinui. Așa că nu văd un alt loc mai bun decât acesta, pentru monumentul lui Eminescu”. Ziarul Accent Montreal, nr.
240, 4 oct. 2019
„Prietenul meu, Leonard I. Voicu... A dorit să doneze monumentul comunității românești de la Montreal. Pentru mine
este o onoare să fiu ales și să înfăptuiesc acest proiect, atât ca artist, cât și ca român”. Ziarul ZigZag Român-Canadian,
septembrie 2019
POEM CU MOMÂRLANI
-artistului Petru BIRĂU-

ASTĂZI LÂNGĂ EMINESCU

ei parcă nici nu știu că sunt
daci vechi de pe acest pământ,
uscați de ger, bătuți de vânt,
pe care vremea… nu i-a frânt.
ei sunt înalți, frumoși, ridați.
ei sunt bătrâni – femei, bărbați.
ei sunt la cruce închinați.
ei sunt de slavă protejați.
sapă în munte – sunt mineri.
printre mioare sunt oieri.
adesea sunt plutași – pe Jii.
la sărbători sunt mândri-n ii.
vin de departe… momârlani.
au plătit biruri printre ani
și s-au prăsit prin mulți copii
alunecînd spre veșnicii.
în Țară loc bun și-au ales
pe-o vale cu munți, râuri, șes
și au zvîcnit mereu în sus;
mari cronici despre dânșii nu-s.
în hore mari se întețesc.
sub taina lunii se iubesc
și-n casele gospodărești
trăiesc în datini românești.
ca ei nu-s mulți pe-acest pământ.
ei în uimiri au aer sfânt
și-i pune-n pânze – cu elan,
un pictor: neam de… momârlan!

Astăzi lângă EMINESCU
Cel ce chipul i-a cioplit,
A plecat în VEȘNICIE
Iar pe noi ne-a părăsit...
Ne-a lăsat în plin războiul
Dintre Sfinți și vechi atei,
Care vor să sfarme Lumea
Între dinții lor de lei.
Ne-a lăsat, dar ’nălțăm Ruga
Când va fi lângă IISUS,
Împreună cu POETUL
Să ne țină Fruntea SUS!
Să privim spre ÎMPĂRATUL
Și să cerem și noi HAR,
INSPIRAȚIE CEREASCĂ
Prin LUMINA din PAHAR.
Și să-nvingem în războiul
Ce-a prins Globul Pământesc,
Dăinuind întru Trezvie
Sfinți: tot Neamul Românesc!
Stana Bunea

George Filip
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Când Dumnezeu S-a apropiat
Daniela Cupșe Apostoaei

A fost o vreme când avea chipul frumos, iar palatul în
care trăia un loc minunat. Toate acestea însă fuseseră
înainte de blestem, înainte ca umbrele să coboare,
înainte ca răceala și întunecimea să îi învăluie inima.
Când întunericul s-a lăsat, prințul s-a ascuns. Retras în
castelul lui nu i-au mai rămas decât botul ce scânteia
fioros, colții încovoiați și firea ursuză. Toate s-au
schimbat însă în clipa când a venit fata.
Aceasta este povestea pe care mulți dintre noi o
cunoaștem: „Frumoasa și Bestia”, (Beauty and The
Beast), ecranizare a basmului „La Belle et la Bête” scris
în 1740 de autoarea franceză Gabrielle-Suzanne de
Villeneuve.
Oare ce s-ar fi ales de
Bestie dacă nu ar fi apărut
Frumoasa? Ce s-ar fi
întâmplat dacă ei nu i-ar fi
păsat? Cine ar fi putut-o
însă învinui? El era o
bestie: păros, salivând ca
un nătâng, scoțând răgete,
împroșcând dispreț. Ea
era atât de frumoasă! O
frumusețe care te lăsa mut
de uimire, iar bunătatea ei
era molipsitoare. Și totuși
ei i-a păsat! Acest lucru
avea să schimbe totul
Ilustrația Codruț Miron
fiindcă Frumoasa, alegând a
iubi Bestia, Bestia însăși a
devenit frumoasă.
De câte ori nu am văzut filmul sau am citit basmul, cu
sufletul tânjind după o schimbare în acel întuneric,
așteptând parcă o lumină care să pătrundă în umbrele
castelului!
Îmi place mult această poveste nu doar pentru că
este un basm frumos, dar pentru că ne amintește întrun fel de noi înșine, căci Frumoasa și Bestia poate fi
povestea noastră, a oamenilor. O poveste veche, ale
cărei pagini de început s-au scris în Eden.
A existat o vreme când chipul umanității era frumos,
iar palatul nostru, al oamenilor, era un loc plăcut. Totul
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însă era înainte de blestem, înainte ca umbra să coboare
peste grădină și inima lui Adam.
După blestem s-au schimbat atâtea! Am devenit
sălbatici, furioși, obraznici, invidioși, indiferenți, fricoși.
În întuneric am aflat că în fiecare se ascunde o bestie. Cu
ușurință facem lucruri care știm că nu s-ar cuveni și apoi
ne întrebăm de ce le-am făcut? Partea urâtă a ieșit la
lumină, arătându-și chipul fioros.
Poate că unii ar dezaproba această afirmație, privind
în jur și spunând: „În comparație cu alții, eu sunt un om
cumsecade”.
Dacă Bestia ar fi spus aceleași cuvinte, comparânduse cu alte jivine din
pădurea întunecată ce
mișunau
în
jurul
castelului, poate că iam fi dat dreptate. Dar
etalonul ei nu era nici în
castelul blestemat și
nici
în
pădurea
întunecată, ci în lumea
Frumoasei, plină de
lumină. Tot așa, nici
pentru noi etalonul
sfințeniei nu se află pe
acest pământ ci la
tronul cerului. Pentru a
atinge acest etalon ne
era imposibil.
Însă
s-a
întâmplat
minunea: în basm, Frumoasa sărută Bestia. În lumea
noastră, Frumusețea face mai mult: Ea vine la noi,
acceptând să schimbe pentru o vreme eternitatea cu
vremelnicia, slava cu umilința, bogăția cu sărăcia,
infinitul cu limitarea.
Sărbătoarea Nașterii Domnului este o filă din
frumoasa poveste de dragoste dintre Dumnezeu și om.
Acesta din urmă, rămas singur în castelul întunecat și
părăsit, este vizitat într-o zi de Creatorul care decide să
Se apropie: „Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit printre
noi, plin de har și de adevăr”. (Evanghelia după Ioan
1:14).

Scena Nașterii Mântuitorului este relatată în
Evanghelii, iar sentimente de bucurie, uimire, umilință,
reverență, speranță - răzbat din capitolele care descriu
vizita Atotputernicului în lumea creației Sale.
Fiecare evanghelist insistă în scrierea lui asupra
faptului că venirea Domnului Isus în această lume,
trăirea Sa printre noi, moartea și învierea Sa nu au fost
evenimente întâmplătoare ci au avut loc: „ca să se
împlinească ce fusese vestit prin proorocul care zice...”
(Evanghelia după Matei 2:15).
Un număr de 300 de profeții ale Vechiului
Testament, ce fuseseră făcute cu sute de ani înainte, în
perioade istorice diferite, s-au împlinit în persoana
Domnului Isus Cristos.(1) Nu este scopul acestor rânduri
de a face un studiu exhaustiv al acestor profeții și nici de
a combate unele opinii care afirmau că „profețiile au fost
scrise în vremea lui Isus sau după El și de aceea sunt
împlinite”.(2)
Chiar această obiecție a fost ușor înlăturată de datele
istorice existente, căci scrierea Vechiului Testament a
fost încheiată în anul 450 î. Hr, iar Septuaginta traducerea în limba greacă a Scripturii ebraice - a fost
începută în timpul domniei lui Ptolomeu Philadelphus
(285-246 î.Hr.), deci după trecerea a cel puțin 250 de ani
de la încheierea scrierii textului ebraic.(3)
În lucrarea lui Peter Stoner intitulată: „Science
Speaks”, dând exemple din pasaje care descriu diferite
momente din viața Mântuitorului, autorul arată că
„șansele ca vreun om care a trăit vreodată să fi împlinit
8 prorocii în același timp este 1 din 10 la puterea 17”(4).
Calculul autorului continuă, afirmând că „probabilitatea
ca 48 de profeții să se împlinească într-o singură
persoană este de 1 la 10 la puterea 157”.(5)
Prin faptul că Domnul Isus Cristos împlinește în
persoana Sa prin viața trăită, moartea și Învierea Sa cele
300 de profeții făcute despre El în Vechiul Testament,
calculul acceptării adevărului că El este Cel promis și
așteptat ca fiind doar o probabilitate, este imposibil și
nul.
Doar considerând evenimentul nașterii Sale, legat de
loc, timp, fel, nume, găsim cel puțin următoarele
referințe în Vechiul Testament:
- Locul nașterii Sale - Mica 5:2: „Și tu Betleeme Efrata,
mic ești între miile lui Iuda, dar din tine va ieși

povățuitor peste Israel, iar obârșia lui este dintru
început, din zilele veacului”.
- Timpul nașterii - Daniel 9:25: „Să știi dar, și să
înțelegi, că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a
Ierusalimului, până la Unsul, Mesia, la Cârmuitorul, vor
trece șapte săptămâni”.
- Felul nașterii și numele Lui- Isaia 7:14: „De aceea,
Domnul însuși vă va da un semn: Iată, fecioara va
rămânea însărcinată, va naște un fiu, și-i va pune
numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu
este cu noi”.
- Întâmpinat cu daruri - Isaia 60:3-6 : „Neamuri vor
umbla în lumina ta, și împărați în strălucirea razelor
tale. Ridică-ți ochii împrejur, și privește: toți se strâng și
vin spre ține! Fiii tăi vin de departe, și fiicele tale sunt
purtate pe brațe. Când vei vedea aceste lucruri, vei
tresări de bucurie, și îți va bate inima și se va lărgi, căci
bogățiile mării se vor întoarce spre tine și vistieriile
neamurilor vor veni la ține. Vei fi acoperit de o mulțime
de cămile, de dromadere din Madian și Efa; vor veni toți
din Seba, aducând aur și tămâie și vor vești laudele
Domnului!”
- Uciderea pruncilor de către Irod - Ieremia 31:15:
,,Așa vorbește Domnul: Un țipăt se aude la Rama,
plângeri și lacrimi amare: Rahela își plânge copiii; și nu
vrea să fie mângâiată pentru copiii ei, căci nu mai sunt!”
- Coborârea în Egipt: Osea 11:1: „Am chemat pe fiul
Meu din Egipt”.
Cel care nu cunoștea limitarea a decis să pătrundă în
timp și spațiu și să devină om. Cel care a creat stelele și
le dă nume tuturora, astfel că nici una nu lipsește
(Psalmul 147:4), a ales să le lase în urmă și să se închidă
pe Sine într-un trup de carne, acceptând mușchi care
vor simți oboseala și pleoape care închid ochii.
Cel care a desfășurat galaxii întregi a ales să le
părăsească pentru a face uși din lemn într-un atelier de
tâmplărie. Dumnezeul infinit ce nu are nevoie de nimic
fiindcă totul Îi aparține, coboară pe treapta umanului,
având nevoie de aer, hrană, apă.
Cel Atotputernic a devenit fragil, având nevoie de
scutece care să îl înfășoare și de îngrijirea unei tinere
fete evreice. Cel care ține întreaga lume doar cu un
cuvânt a ales un adăpost pentru animale ca loc de
naștere, fără slujitori, fără mătase, fără petrecere, fără
ovații.
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Dacă nu ar fi fost păstorii, nu ar fi fost niciun vizitator
la ieslea Lui. Dacă nu erau cititorii în stele, nu ar fi fost
nici daruri.
Ne-am gândit oare vreodată ce uimire trebuie să fi
fost printre îngeri, văzând cum Maria îi schimbă
scutecele Pruncului divin? Cum priveau oare serafimii,
heruvimii, arhanghelii și alte ființe cerești scenele în
care Domnul Isus învăța să meargă?
Poate prea puțin am stat să ne gândim la persoana
Mântuitorului ca Om, al doilea Adam, cum îl numește

*Notă: Toate referințele biblice sunt în traducerea lui Dumitru
Cornilescu; notarea x, y, unde x reprezintă capitolul și y versetul
(1) The Trail of Jesus, Josef Blinzler,Westminster, The Newman Press
1959
(2) The Trail of Jesus, Josef Blinzler,Westminster, The Newman Press
1959
(3) Josh Mc Dowel, Mărturii care cer un verdict, pag 154-159,
Prorociile Mesianice
(4) Peter W. Stoner, Science Speaks, Chicago, Moody Press 1963
(5) Peter W. Stoner, Science Speaks, Chicago, Moody Press 1963

Sfântul Apostol Pavel în Epistola sa către Romani:

„Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit
o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa, printr-o
singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii
o hotărâre de neprihănire care dă viața. Căci, după cum
prin neascultarea unui singur om, cei mulți au fost făcuți
păcătoși, tot așa, prin ascultarea unui singur Om, cei
mulți vor fi făcuți neprihăniți”.(Romani 5: 18,19)
Dumnezeu însă ne invită pe fiecare dintre noi la iesle
și ne dă voie să Îl privim așa cum el Însuși a dorit să fie
privit venind în această lume, un Dumnezeu care
iubește și se dăruiește omului prin Întrupare. Om și
Dumnezeu, Divin și Uman, sălășluind împreună pentru
a ne dărui frumusețea pierdută cândva.
Se vor aprinde în curând luminile de Sărbătoare și în
case vor răsuna colindele de Crăciun. Pământul și Cerul
se unesc din nou într-un cânt al speranței căci Hristos sa născut așa cum a fost prezis! Mesele îmbelșugate vor
aduna în jurul lor oameni, la fel cum odinioară, micul
Bethleem adunase călători sosiți din toate provinciile
Iudeei. Însă în acea noapte în Bethleem o familie
compusă dintr-o tânără însărcinată pe nume Maria și
logodnicul ei, Iosif nu au găsit adăpost căci: „nu era
niciun loc pentru ei în casa de poposire” (Evanghelia
după Luca 2:1)
Dar oare astăzi? Câți dintre noi suntem gata să Îi
deschidem cu bucurie și smerenie ușa inimii noastre?
Va exista în anul acesta un loc liber unde El poate veni?
Frumusețea a coborât la noi! Câți însă o vom
recunoaște și o vom primi?
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PPSh-41
Petru-Ilie Birău

Era toamna anului 1945, pe la final de septembrie.
Răscolenii nu aveau nici aparat de radio, nici ziare,
După cei patru ani de război, numit de țăranii de pe cele
prin care se comunicau de la București temperaturile
două Jiuri ,,bataia ha (cea) mare”, cu toate suferințele
caniculare de la mijloc de toamnă, dar le simțeau pe
cauzate de acesta, încă o urgie a lovit Țara Românească.
pielea lor, atât ei cât și animalele și ziceau că ,,așă
Seceta.
caldură pe vemea asta n-o măi fost nișiodată”.
Nicolae Răscolean, un copil de 12 ani, mic de statură,
Nicolae și Anuța erau însă copii și nu își băteau capul
brunet, cu ochi mari, migdalați, din cătunul Răscoala
cu seceta și căldura, nici nu se îngrijorau, ci cât era ziua
situat aproape de izvoarele Jiului de Est, la poalele
de lungă se jucau, ba construind țarcuri de oi și stâne din
munților Șureanu, ciobănea în acea toamnă împreună
bețe împlântate în pământ, ba Nicolae încropea scurte
cu Fediuc Ana, zisă Anuța lu’ Pantilie, după numele
,,zâcale” din fluierul cel mic de care nu se despărțea
tatălui său Fediuc Pantilie din Cimpa, o fată mai mare cu
niciodată, în timp ce Anuța imita ,,ștrincănitul”
doi ani decât el, înaltă și dezvoltată bine pentru vârsta
ciorapilor cu niște andrele din crenguțe subțiri de fag și
ei, brunetă, cu fața
fire din țipirig uscat.
ovală, prelungă și
Oile
mai
mult
ochii negri jucăuși.
,,mârzău” la umbra
Umblau cu oile de la
arinilor, toropite de
Șăsul Popii până pe
căldură. Câine nu
Ticera
Răscoalei.
aveau la oi, rămăsese
Tatăl lui Nicolae,
acasă, legat lângă
Răscolean
Ion
obor. Fiind imediat
(n. 1904,
d. 1967)
după război, era
împreunase oile cu
sărăcie
mare
și
ale lui Pantilie pentru
puținul mălai de abia
a le administra mai
le ajungea oamenilor,
ușor, dar și pentru că
de aceea și cine avea
feciorul său cel mai
un câine îl ținea legat
mare, Gheorghică (n.
să nu plece mânat de
1924,
d.
1981)
foame.
nutrea
ceva
Din acele vremuri
sentimente pentru Ani grei în ținutul momârlanilor după al doilea război
a rămas cunoscută o
una dintre surorile mondial
întâmplare pe care
ceva mai în vârstă ale
mi-a
povestit-o
Anei.
consăteanul meu, Miron Grunță (n. 1964), auzită de la
Arșița verii pârjolise dealurile și puținele animale
bunicul său, despre un bătrân numit Ion al lui Băloi
[1]
rămase în bătătura momârlanilor mestecau îndelung
(Preda), care avea colibă în Dealul Sterminosului. Nu
uscătura de pe coastele stâncoase. Din cauza asprimii
ținea câine și noaptea închidea oile într-un palang vechi
ierbii și a vreascurilor uscate pe care le rodeau, oile se
care împrejmuia un perimetru de aproximativ 30 de
umpluseră de bube pe la gură, făcând ceea ce țăranii
metri patrați, lângă peretele colibei, latura din față fiind
numeau ,,gurariță”. Izvoarele de pe dealuri secaseră,
alcătuită dintr-un gard mai înalt cu polmaci de brad
chiar și albia pârâului Răscoala, care altădată curgea
unde se afla și poarta de intrare la fel construită, iar
tumultos, acum era uscată. Doar pe Jiul de Est mai
partea opusă era formată dintr-un perete înclinat spre
curgea, parcă istovită de căldură, o ,,limbă” de apă, cum
interior ridicat din bârne de brad lipite. Sub acesta se
spuneau sătenii, care adăpa oamenii și animalele.
adăposteau oile de intemperii. Băloi era cu bătrâna sa
Ana, care dimineața scotea cartofi dintr-o mică holdă
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unde se făcuseră câțiva, pe care fie îi curăța, îi tăia
În una din după-amiezile acelui septembrie atât de
mărunți apoi îi prăjea lângă focul din vatră, într-un laboș
fierbinte, cei doi copii, Nicolae și Anuța, mânau oile pe
cu trei picioare și punea brânză zmnicurată în ei, fie îi
Ticera Răscoalei la vale către Jiu, unde, ceva mai sus de
fierbea cu coajă cu tot într-o căldare agățată de un par
gura Răscoalei, spre Tirici, era un pod din lemn și lângă
pus pe două furci lângă colibă și îi mâncau cu brânză.
el o lăsătoare pe care animalele intrau și beau apă.
Ziua spăla hainele cu cenușă din vatra focului, în troaca
Ajunse lângă apă cu gurile uscate de sete, oile se
de lemn, la izvorul care curgea nu departe. Bătrânul
buluciră behăind în albie.
umbla cu oile cât era ziua de lungă, căutând puținele
Din cauza gălăgiei oilor, copiii nu auziră camionul
păiușe de pe marginile pădurii. Noaptea închideau oile
,,Molotov” care se opri în drum, la spatele lor, ridicând
în palang și se culcau liniștiți în colibă.
un nor de praf. Din mașină coborâră doi tineri roșcovani
Într-o seară târzie, când mânca
cu părul tuns perie și spatele lat,
împreună cu soția, mămăligă cu
îmbrăcați în pantaloni și cămăși
brânză și unt topit, pe o masă
verzi, militărești, care se buluciră
mică, lângă vatra focului, auzi
în mica turmă de oi, dintre care
trosnind lemnele palangului. Ieși
înșfăcară oaia cea mai mare a lui
repede, luă furca de fier cu trei
Ion Răscolean, cea cu birja de
coarne proptită de peretele
alamă[3] al cărei sunet străbătea
colibei și intră în palang. Luna
dealurile.
plină se înălțase pe cer peste
Nici nu apucară să înțeleagă ce
vârful Capra și văzu oile, vreo 20,
se întâmplă, până ce oaia cu gâtul
îngrămădite într-un colț de unde
tăiat zăcea sub prelata kaki a
se uitau speriate. În partea
camionului, iar birja era aruncată
cealaltă un urs nu prea mare,
pe pietrișul malului.
furnicar, se agățase pe palang
Erau rușii. Doi soldați ruși cu
încercând să iasă și rămăsese
fețele îmbujorate care aruncau
suspendat cu capul și labele din
priviri înfricoșătoare din ochii
față peste bârnele înclinate spre
albaștri, sticloși. Se uitau amândoi
interior, iar acum icnea cu
țintă spre Anuța. Acesteia îi trebui
disperare, încercând să-și salte și
doar o fracțiune de secundă ca să
partea dorsală, dar nu reușea.
înțeleagă și o luă la fugă pe
Omul se apropie repede și primul
prundișul mărunt al malului în
instinct fu să împlânte furca în
sus, spre Tirici. Rușii porniră în
urs, dar îi trecu repede gândind:
goană după ea. Nicolae începu să
,,Dacă s-a întoarșe ahăsta, ma
plângă și se ascunse sub pod.
rupe”. Îi veni o altă idee. Vârî
Unul dintre ruși fugea mai tare
Momârlani cu pușca în 1945
umărul sub dorsalul animalului și
și după vreo 50 de metri ajunse în
împinse cu toată puterea. Așa îl ajută pe urs să sară
spatele Anuței, gata să pună mâna pe ea. Celălalt mai
dincolo, unde acesta o luă la fugă spre pădure. Soția lui
durduliu gâfâia în urmă.
care asistase la scenă, trecea de la o emoție la alta, în
Deodată un ropot de armă sparse liniștea văii, ecoul
final abia putându-se opri din râs. Numărară oile de
răsunând prin fagii de pe versanții abrupți și ceva
două ori și văzură că ursul nu luase și nu rănise nici una,
zbârnâi pe lângă urechile rușilor care se opriră
așa că intrară înapoi în colibă, bucuroși că au scăpat cu
încremeniți. Erau gloanțe trase de către Nicolae Fediuc,
bine, atât ei cât și oile.
zis Nicolae al lu’ Pantilie, fratele mai mare al Anei. Avea
Nici animale sălbatice nu prea erau pe atunci.
20 de ani, era înalt slab și brunet, cu ochi negri ca de
Rareori, când se ducea vestea prin sate că a văzut cineva
viezure. Tatăl său, Fediuc Pantilie, un român de peste
urme de mistreț, de lup sau de urs undeva, momârlanii
Nistru, rusnac, cum ziceau momârlanii, pripășit cu mulți
se organizau repede cu câte o pușcă, două și făceau
ani în urmă la Cimpa, îl mânase să ducă de mâncare la
[2]
hurc pentru a le vâna.
cei doi copii.

Repere Literare

6

Ajuns aproape de ,,gura Răscoalei” Nicolae Fediuc
văzu ,,Molotov-ul” rușilor lângă apă, oile ieșind încet din
albia Jiului și pe Anuța departe, gonind cu rușii după ea.
Înțelese repede situația. Trecând în fugă pe lângă
camionul rămas cu portierele deschise, zărise cu coada
ochiului pistolul mitralieră ,,cu roată”, cum era numit în
termeni populari, uitat pe banchetă. Atunci îi încolți
rapid un gând. Sări în mașină, luă arma și fugi cu ea până
la una din sălciile mari, crescute pe malul apei, o propti
de trunchiul gros, înclinat spre apă și trase o rafală după
ruși. Când aceștia se opriră îngroziți strigă la ei din toate
puterile: ,,Dațî-i pașe (pace) lu’ soru-mea că va pușc!
Dațî-i pașe lu’ soru-mea că va pușc!” Rușii speriați de
întorsătura lucrurilor se retraseră înfricoșați, săriră în
mașină, porniră motorul și roțile scrâșniră în prundișul
malului când porniră în trombă. Nicolae Fediuc, ținând
pistolul automat îndreptat spre ei, privi o vreme în urma
camionului, până când acesta nu se mai văzu, apoi se
apropie de sora sa care încă plângea cu sughițuri și o
liniști. Nicolae Răscolean ieși, plângând și el, de sub pod,
luă birja aruncată de ruși, apoi plecară împreună,
mânând încet oile pe cărarea îngustă care urma albia pe
valea Răscoalei, către casa lui Ion Răscolean, iar când
ajunseră în apropiere de aceasta, Nicolae Fediuc și
Anuța se întoarseră înapoi spre Cimpa. Flăcăul ducea pe
umăr, ca pe un trofeu, automatul ,,cu roată” luat de la
ruși.
Nicolae Răscolean băgă oile în obor lângă casă și încă
speriat de cele întâmplate își făcea planuri cum să-i
spună tatălui său că nu mai are oaia cea faină, că i-or
luat-o soldații ruși. Se gândea că nu o să-l creadă și o să
zică ,,Șie ruș’ mă pe aiși?”.
Ion Răscolean îl văzuse însă din târnațul casei cu
birja în mână, așa că înainte ca să spună copilul ceva îl
întrebă: ,,Un’e-i bucalaia?” Atunci Nicolae îi relată
printre lacrimi tot ce pățise. Spre surprinderea sa,
acesta nu fu mirat deloc. Spuse doar ca pentru sine ,,Or
ajiuns pănă aiși...”. Auzise că trec mereu convoaie de ruși
cu camioanele dinspre defileul Jiului către Simeria, prin
Crevezii (zona Crivadiei), în urmărirea nemților aflați în
retragere spre Germania. Știa și că rușii, mai mult beți
decât treji, se abat din drumul lor pe văi, pentru a jefui
țăranii, cărora le luau animalele și le batjocoreau
femeile și fetele, dar nu crezuse că vor ajunge până
aproape de Răscoala, cătunul ascuns între culmile
dealurilor, la capătul de Est al Văii Jiului. Se bucură că
scăpase numai cu atâta pagubă și copiii nu pățiseră
nimic. Fu uimit de ideea și curajul cu care Nicolae Fediuc

își salvase sora și zise încet: ,,Tot rusnac ca șî hăia.
Îndrăzneț al Dracu’!”.
Trecuseră vreo opt ani de la cele întâmplate în acea
toamnă și în cătunul Răscoala viața era ceva mai
prosperă și mai liniștită. După cei trei ani din urma
războiului, cu secetă și sărăcie, toate își reveniseră încet
la rostul lor. Pământul își dădea din nou roadele, ploua
la timp și chiar dacă necazuri mai erau, unele cauzate de
luarea puterii de către Partidul Bolșevic, cătunul
Răscoala era destul de ferit. Aici, ca și în tot ținutul
momârlanilor de pe Jiuri nu avea să ajungă niciodată
colectivizarea, așa că vitele se înmulțiră, ascunse de
ochii recenzorilor mânați de comuniști pentru a le
număra și a impune cotele de produse. Erau ținute mai
ales la colibele de pe plaiurile subalpine, așa că asigurau
un trai îndestulat familiilor de momârlani cărora le
crescuseră și numărul de copii o dată cu averea.
Ion Răscolean, bărbat înalt cu fața bucălată, mustața
stufoasă tunsă deasupra buzei și privire ageră, era
cunoscut în satele din împrejurimi ca un meșter
priceput. Repara ceasuri și inventa tot felul de
mecanisme. Își construise o moară cu pietre pe apa
Răscoalei, unde făcea mălai pentru consăteni, dar și
pentru cei din Cimpa, ori Taia. Era și un felcer bun.
Scotea la nevoie măsele, ori oblojea răni, cu ierburi doar
de el știute. Mai era și un vânător iscusit. Astfel, în
vremurile de restriște cum a fost perioada războiului și
seceta, asigura traiul său și al familiei, printre altele, din
câte un mistreț prins în capcană, ori o capră neagră
împușcată pe steiurile cele mai înalte ale Parângului,
unde îl însoțea adeseori pe prietenul său, vestitul
vânător Stamate Bou (1883-1963).
Într-o după-amiază de primăvară timpurie din anii
‘50, mugurii arinilor de pe marginea apei Răscoala
începuseră să plesnească sub căldura, domoală încă, a
lui aprilie, iar Ion Răscolean ședea pe târnațul casei,
bucurându-se de soare și gândindu-se la aratul care
urma. Fu întrerupt din gânduri de un tânăr de vreo 30
de ani, înalt și blond, pe care-l știa, Grecea Nicolae zis
Niculaie al lu’ Marcu, din Birăoni. Acesta intrând în curte
se apropie și îi spuse încet: ,,Nea Ioane vreu să ce rog
șeva (ceva). Iote (uite) mni s-o strâcat asta. Șciu (știu) că
numa’ ‘mneta poț’ să mni-o repari” și urcându-se în
târnaț scoase de sub sfeterul[4] verde, de lână, un pistol
automat ,,cu roată”.
,,Ai da’ fainu-i!” exclamă Ion Răscolean, luându-l în
mână și întorcându-l pe toate părțile. Apoi acționându-i
încet cocoșul constată: ,,Îi blocat.”
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Cunoștea acest tip de armă. Era un pistol automat
rusesc, model PPSh-41 cu încărcător tambur. Nicolae
Răscolean, fiul său, care ședea în casă, auzi vorbă și ieși
în târnaț. Dând cu ochii de pistolul automat rămase
încremenit. Îl recunoscu imediat. Era cel pe care-l luase
Fediuc de la cei doi ruși. ,,De un’e -l ai?” îl întrebă pe
Grecea. ,,Mni l-o dat Niculaie al lu’ Pantilie măi gemult”
răspunse acesta. Nicolae Răscolean spuse: ,,Îl șciu (știu)
că am fost acolo cân’ l-o luat șî o tras cu el dupa ruș’ de-o
scapat-o pe soru-sa. Avem 12 ani atunși șî mni-or luat
rușîî ha (cea) măi faină oaie.” Nicolae Grecea se miră dar
nu mai zise nimic.
Toată noaptea a lucrat Ion Răscolean pe o măsuță la
lumina unui bec înțepenit într-o dulie mare și acoperit
pe o parte cu hârtie vânătă pentru a lumina doar în
colțul camerei, acolo unde acesta desfăcuse pistolul
automat în peste optzeci de piese și șuruburi, mai mari
ori mai mici. Le-a aliniat pe masă apoi le-a uns pe fiecare
cu un ulei fin, dintr-o sticluță aflată la îndemână și a
început să le monteze înapoi una câte una, încet, cu
răbdare, oprindu-se uneori, privindu-le atent, mai
strângând, ori mai slăbind șuruburi minuscule, după
cum considera el. Soția, Marea, născută Măgar, dormea,
iar fiul său Nicolae, acum fecior de peste 20 de ani îl
privea peste masă, fascinat la fel ca în copilărie când
acesta repara mecanismul câte unui ceas de buzunar.
Tot așa de minuțios își imagina că lucrează un medic
chirurg, care operează cu grijă și afecțiune un bolnav.
Afară se luminase bine de ziuă, când pistolul automat
era gata și funcțional. Ion Răscolean era mulțumit și ieși,
împreună cu Nicolae în spatele casei unde agăță de
creanga prunului o căciulă veche mâncată de molii, apoi
numără 30 de pași către casă și de aici traseră, el și
feciorul câte două gloanțe la țintă. Automatul mergea
foarte bine. Mai erau 47 de gloanțe în încărcătorul
tambur, le numărase când îl desfăcuse. Restul de până
la 71, câte putea să conțină încărcătorul fuseseră trase
de Nicolae Fediuc și de Nicolae Grecea, poate pentru a
vâna ceva sau a-și apăra animalele de sălbăticiuni.
Pe la amiază veni Grecea, care, bucuros că este
reparat și merge, luă pistolul automat îl băgă iarăși sub
sfeterul gros de lână și după ce îi mulțumi, îi lăsă lui Ion
Răscolean o sticlă de țuică, chiar dacă acesta lucrase
doar din pasiune și curiozitate și nu cerea nimic, apoi
porni peste Dealul Luncii spre Birăoni.
După câteva zile Nicolae Răscolean se întâlni prin
Cimpa cu Fediuc Nicolae. Îl întrebă cum de a dat pistolul
automat lui Nicolae Grecea și află că nicidecum nu i-l
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dăduse, ci acesta, după ce îl urmărise câtăva vreme, i-l
furase dintr-o colibă din Copăcioasa, unde îl ținea
ascuns. De atunci Nicolae Răscolean nu a mai văzut și nu
a mai aflat nimic despre pistolul automat, deși l-a tot
întrebat pe Nicolae Grecea de el. Nicolae Fediuc chiar la amenințat pe Grecea cu moartea dacă nu i-l înapoiază,
dar acesta nu a mai vrut să spună nimic despre acel
pistol cu care în 1945 fusese salvată Anuța Fediuc de
batjocura celor doi ruși.
Note:
[1] Momârlan, momârlani, (Reg.)- om prost, necioplit, bădăran- cf.
DEX ’98. 2- Derivație a termenului maradvany din limba maghiară,
cu sensul de băștinaș, om al locului, rămășiţă, apud Dumitru
Gălăţan-Jieţ, Ioan Lascu, Ioan Dan Bălan, Petru Ilie Birău, Isidor
Chicet, etc.
[2] Hurc, s.n. (reg.) vânătoare cu gonaci; hăitaș, hăituială, goană.
Sursa dexonline.ro.
[3] Birjă s. n., denumirea dată de momârlani unui clopoțel de alamă
ceva mai mare care se pune pe oi (Birău Petru-Ilie).
[4] sféter, sfetere, (sfetăr), s.n. – (reg.) Pulovăr gros de lână. Prin
extensie, a primit numele de sfeter și lecricul confecționat din
pănură de lână albă scămoșată (Dăncuș, 2010). – Din eng. sweater,
pătruns în lb. germ. din Friesland, dar și în terminologia germană și
austriacă a modei din anii '20; azi cuvântul nu se mai utilizează în
limba germană (Țurcanu, 2005); cf. sveter (< eng. sweater) (MDA)
Sursa dexonline.ro.
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Să știm ce nu știm
Carmen Ileana Ionescu

Dintre cele patru anotimpuri, iarna este cea mai plină
de datini și tradiții. Toate acestea pentru că sfârșitul
anului este marcat prin nașterea lui Iisus și prin
începerea unui an nou care se dorește mai îmbelșugat și
mai aducător de sănătate și bucurii decât cel care
urmează a fi lăsat în urmă.
Aceasta este o perioadă plină de tradiții, obiceiuri și
datini, îmbinate cu sărbători religioase. Acum, în prag
de sărbători, haideți să ne amintim de unele dintre cele
mai frumoase sărbători creștine pe care, cu toții, le
așteptăm cu nerăbdare, dar mai ales de datinile și
obiceiurile relative fiecărei sărbători!
Sărbătorile românești încep cu Sfântului Andrei și
țin până după Anul Nou, la Bobotează.
- De Sfântul Andrei, la 30 noiembrie, propovăduitor
al Evangheliei în părțile Traciei, până la Dobrogea, se
freacă ușile și ferestrele cu usturoi pentru îndepărtarea
spiritelor rele, se pune grâu la încolțit pentru a se vedea
cum va fi recolta viitoare, iar fetele tinere, prin diferite
ritualuri, în funcție de zona în care locuiesc, își află
ursitul. Sărbătoarea Sfântului Andrei este o sărbătoare
a lupilor, căci el a fost stăpânul fiarelor sălbatice. În
această noapte, toate fiarele vorbesc, iar cei ce le ascultă
vor muri. Copiii din flori, vor deveni strigoi.
- De Sfântul Niculae (6 decembrie), ocrotitorul
săracilor, protector al copiilor devenit cu timpul Moș
Nicolae, se împart copiilor mici daruri. Sfântul Niculae
(San Nicoară, cum mai este cunoscut în unele părți ale
țării), a fost, se pare, un personaj mitologic, în jurul
căruia s-au născut legende cu ecou în cultul bisericesc.
După Sfântul Mihail - primul sfânt făcut de Dumnezeu și
care stă la dreapta acestuia - Nicolae, este cel de-al
doilea sfânt făcut de Dumnezeu și stă la stânga acestuia.
Alături de Sfântul Toader, el păzește Soarele care are
mereu tendința de a fugi. În diferite istorii el este când
podar, când corăbier și pescar, considerat fiind ca acel
ce a oprit apele potopului lui Noe.
- Ignatul este sărbătorit în ziua de 20 decembrie și
este una dintre cele mai mari sărbători de iarnă. Este
ziua Mucenicului Ignat Teoforul, zi în care acesta,
încercând să taie un porc pentru sărbătorirea
Crăciunului, și-a omorât din greșeală tatăl, lucru pentru
care, mai târziu, este iertat de Dumnezeu și de Sfântul
Petru.

Se spune că de Ignat, porcul își visează cuțitul cu
care va fi omorât. Cu sângele lui, se fac cruci pe frunțile
copiilor pentru a fi sănătoși în anul următor. După
tăierea porcului, urmează pomana porcului la care
participă cei ai casei și ajutoarele lor.
- 24 Decembrie este Ajunul Crăciunului când se
sărbătorește Moș Ajun, fratele mai mic al lui Moș
Crăciun. De Moș Ajun, copiii se duc să colinde sau cu Moș
Ajunul (ne dați, ori nu ne dați?) și primesc nuci și
covrigi. În unele părți ale țării, se crede că la petrecerile
făcute în seara de Ajun, vin și sufletele celor plecați către
împărăția cerului, pentru a petrece alături de cei vii. Se
spune că Moș Ajun este cel care a poruncit umblatul cu
colindele și darea de colaci. (că bine a făcut!)
- A doua zi după Ajun, vine sărbătoarea Nașterii
Domnului, Crăciunul. În vechime, creștinii sărbătoreau
tot acum și Anul Nou, ceea ce explică faptul că actualul
An Nou este numit pe alocuri și Crăciunul Mic.
- Prima zi a anului îl sărbătorește pe Sfântul Vasile
considerat Doctor al Bisericii Creștine, unul din cei trei
Arhiepiscopi de seamă alături de Sfântul Grigore și
Sfântul Ioan Gură de Aur. De această sărbătoare, fetele
nemăritate pun punți pentru a-și afla viitorul bărbat.
Aceste punți sunt făcute din două crenguțe de care se
leagă busuioc, o pară de argint legată cu fir roșu, un inel,
o batistă și un șir de mărgele. Puntea este ascunsă în
locuri secrete. Dacă peste noapte puntea are brumă, fata
se va căsători cu un băiat sărac, iar dacă nu are brumă,
cu unul bogat. În alte locuri, fetele pun busuioc la
ghizdurile fântânii sau două bilete sub pernă. Unul cu
numele lor, altul cu al celui ales. Dacă dimineața scot de
sub pernă biletul cu numele celui ales, se vor căsători în
decursul anului, dacă nu...
Alt ritual este cel al fetelor care intră în grajd unde
trebuie să înghiontească un porc sau o vacă, iar numărul
anilor peste care se va mărita este dat de numărul de
înghiontiri până animalul scoate un sunet de durere (un
șut = un sunet de durere = un an).
Începând cu 15 noiembrie, timp de 40 de zile se ține
Postul Mare al Crăciunului, închinat Fecioarei Maria și
care a fost poruncit de către Maica Domnului în cinstea
bătrânului Crăciun care a tăiat mâinile Crăciunoaiei,
nevasta sa, care o moșise pe Maica la nașterea lui Iisus.
Postul Crăciunului începe după duminica de Lăsata
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Secului, ultima zi înaintea postului în care ne mai putem
desfăta cu mâncăruri alese. Un obicei cu care începe
postul Crăciunului este acela de a întoarce toate oalele
cu gura în jos, pentru a fi ferit de boală sau pagubă.
Perioada postului, este perioada șezătorilor de iarnă.
În sâmbăta dinaintea Lăsatei Secului, se serbează
Moșii de iarnă, sărbătoare numită și Pomenirea
Morților sau Sâmbăta Piftiilor, zi în care se pomenesc
morții prin aducerea la biserică a colivei, vinului și
prescurii.
- Boboteaza (6 ianuarie) sau Botezul Domnului este
sărbătoarea dinaintea Sfântului Ion, ziua în care se
botează apele. Este o sărbătoare a purificării naturii, a
apelor. Cu această apă sfințită se stropesc gospodăriile,
animalele, se botează casele. Preoții aruncă o cruce în
apa înghețată, iar tinerii curajoși se aruncă în apă
pentru a o scoate la mal. Cel ce va reuși, va fi ferit de
orice boală.
Se crede, că atunci când preotul bagă crucea în apă,
toți dracii fug afară, de aceea este considerată ca fiind
sărbătoarea alungării spiritelor rele, dorindu-se prin
sfințirea apelor să se atragă bogăția în anul în curs.
- După Bobotează, este ziua Sfântului Ion,
protectorul pruncilor. Sărbătoarea se ține pentru ca
pruncii ce se vor naște în acel an să fie sănătoși. Se spune
că cel ce nu se veselește în această zi, va fi posac tot anul.
De Sfântul Ion, are loc iordănitul femeilor, petrecere a
nevestelor care se adună la o gazdă unde petrec cu
mâncare și băutură. Nici bărbații nu sunt mai prejos,
deoarece ei iau parte în ritualul iordănelii, stropind cu
agheasmă pe cei ce ies din biserică după slujbă.
Se zice că de Bobotează se deschid cerurile, iar celui
care poate vedea așa minune, Domnul îi va îndeplini
orice dorință.
Dintre toate sărbătorile parcurse de-a lungul lunilor
de iarnă, împodobirea bradului și colindele sunt, poate,
dintre cele mai așteptate. Împodobirea bradului, simbol
al prosperității, fertilității, al aducerii de viață lungă,
este cel mai așteptat. Împodobirea lui se face înainte de
Crăciun și pentru fiecare, este simbolul cadourilor și al
bucuriilor în fiecare familie.
Colindele se cântă începând cu ajunul Crăciunului și
până în prima zi a Anului Nou. Se colindă cu Steaua, cu
Capra (Țurca sau Brezaia), iar în noul an se colindă cu
Sorcova și cu Plugul (Plugușorul). Cântecele colindelor
atrag norocul și binecuvântarea asupra oamenilor și
gospodăriilor.
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Dar luna Ianuarie nu se termină fără o altă tradiție:
de pe 29 Ianuarie se serbează Filipii, adică sărbătoarea
lupilor, cunoscuți pentru pagubele aduse gospodăriilor.
Sărbătoarea Filipilor se termină pe 2 Februarie când se
sărbătorește Ziua Ursului, ziua în care ursul iese din
bârlog anunțând venirea primăverii.
Dacă ne gândim la ceea ce reprezintă Crăciunul la
români în comparație cu alte țări creștine, evident, nu
este nicio diferență. Singura diferență este modul în
care fiecare țară creștină sărbătorește Crăciunul.
Haideți să vedem câteva exemple:
Germania, țara de origine a tradiției bradului de
Crăciun, îl împodobea în trecut doar cu panglici,
lumânări și dulciuri. Pe parcursul sărbătorilor de iarnă,
nemții aprind o lumânare în fiecare duminică dinaintea
Crăciunului. Lumânările sunt puse într-un sfeșnic cu
patru brațe care simbolizează cele patru duminici.
Spania își împodobește casele cu iesle făcute din
lemn, în amintirea Nașterii Domnului. În Ajun, copiii
lasă la ușă încălțămintea plină de morcovi, paie și orz
pentru animalele celor trei Magi.
Islanda are nu unul, ci 13 Moși Crăciuni. Cei 13 Moși
încep să vină în casele islandezilor din data de 11
decembrie ( se pare că la islandezi, 13 nu e număr cu
ghinion!). Copiii cuminți primesc daruri, iar cei răi, câte
un cartof stricat.
Franța sărbătorește Crăciunul așezând toată familia
la masă. Fiecare membru al familiei, de la cel mai
vârstnic la cel mai tânăr, trece din mână în mână o
lumânare aprinsă. După cină, francezii merg la biserică.
Pe rit vechi, Rusia sărbătorește Crăciunul pe 7
ianuarie.
În Ungaria, bradul este adus de Moș Crăciun și nu
este împodobit dacă sunt copiii mici acasă. Ei trebuie să
doarmă, ori să fie trimiși la rude.
În Anglia, copiii își aruncă scrisorile pentru Father
Christmas pe foc, sperând ca piticii să le scoată pe horn.
După masa de Crăciun, englezii pornesc în căutarea
pițigoilor care au trezit gărzile care-l supravegheau pe
Sfântul Ștefan pe timpul încarcerării acestuia.
În Danemarca, cadourile de Crăciun sunt dăruite în
ordinea vârstei. Asemănător cu ritualul lumânării de la
francezi. Tot precum francezii, danezii aprind cele patru
lumânări înainte de Crăciun.
Bulgaria - se păstrează la masa de Crăciun, un loc
liber persoanei din familie care este defunctă. Masa de
Crăciun conține 12 feluri de mâncare, semnificând
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fiecare lună a anului. Același ritual se întâlnește și la
ucraineni.
Filipine serbează Crăciunul prin creația unor
lanterne de apa gigantice, care astăzi ajung până la șase
metri diametru.
În casele din Norvegia, de Crăciun se ascund
măturile în locuri sigure, pentru a nu fi furate de către
vrăjitoare și spirite rele.
Sfânta Maria Imaculata, este sărbătorită în
Columbia cu lumânări și felinare de hârtie așezate la
geamuri și balcoane.
Irlandezii nu lasă pentru Moș, biscuiți și lapte ci....
budincă, Guinness sau whisky! (E drept că-i cam frig în
Irlanda!)
Pentru a putea deschide darul primit, în Lituania,
trebuie să spui o poezie (Genial!)
Și acum pe bune! Dacă nu aveți printre prieteni sau
rude nicio persoană care să poarte numele vreunuia
dintre sfinții numiți mai sus, pe cine așteptați cu mare
nerăbdare? Pe Moș Crăciun! Pe moșul acela jovial, vesel,
a cărui imagine a fost creată prin anii 30, așa cum îl
cunoaștem astăzi nu pentru altceva, decât pentru o
reclamă la Coca-Cola. Astfel, Moș Crăciun a devenit
emblema sărbătorilor de iarnă datorită directorului de
creație de la firma americană Coca-Cola, domnul Archie
Lee. Angajatul acestuia, artistul grafic Haddon
Sundblom se inspiră din poemul A visit from St. Nicholas,
și iată că Moș Crăciun devine o figură permanentă în
povestiri, felicitări și filme.

Crăciunul este o sărbătoare a nașterii lui Iisus
Hristos, o sărbătoare a sufletului care ne umple inimile
de bucurie și fericire.
În prag de Sărbători, vă urez cele mai calde urări de
bine, sănătate și prosperitate! Fie ca Domnul să vă aducă
pace și bucurie! La mulți ani și numai bine!

Carmen Ileana Ionescu

„Visele sunt literatura somnului”
Veronica Pavel Lerner

Frumoasele cuvinte din titlu aparțin lui Jean Cocteau.
Pe mine, visele mă transportă într-o lume poetică, cu
decoruri de poveste, cu personaje fictive sau reale, cu
iubiri și tristeți, cu întâlniri și despărțiri. Mă smulg cu
greu din vise, iar după trezire pășesc amețită spre viața
reală și mă întreb unde se termină visul și unde este
imaginea lui în realitatea din jur.
***
Am fost invitată ca jurnalistă la primul Congres
Internațional al Statuilor de la Roma, la care urmau să
participe toate statuile lumii care, pentru zilele cât dura
congresul, urmau să devină ființe vii. Singura persoană
reală invitată la congres eram eu, trimisă pentru
prezentarea unui reportaj despre eveniment.
Pentru expunerea statuilor, devenite ființe vii cu
suflet și emoții, s-au pus la dispoziție spații într-o sală

imensă în care ele erau așezate într-un spot rezervat lor.
Conform unui program stabilit, ele puteau părăsi
temporar spotul pentru a vizita celelalte exponate.
Statuile participante erau venite din toate colțurile
lumii și reprezentau o mare varietate de subiecte. Ideea
acestei reuniuni era ca, în ciuda diversității de epoci, țări
și subiecte, statuile să poată comunica între ele prin
gesturi, mișcări și expresii.
Ghidul meu, o statuie dintr-un complex statuar din
Roma cu mai multe personaje, m-a condus prin fața
exponatelor care se mișcau cu grație și eleganță în
spațiul restrâns rezervat lor, explicându-mi
proveniența și istoria fiecărei statui. Perindându-mă
prin sala de exponate, m-am oprit de câteva ori și am
schimbat impresii cu diverse personaje, admirând
finețea și măiestria cu care au fost sculptate. Lângă
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statuile provenite din fântâni era un bazin cu apă, iar
lângă cele ecvestre se mișcau calul și călărețul, astfel ca
vizitatorii (celelalte statui și eu, singurul om) să poată
admira sculpturile exact cum au fost concepute de
sculptor. Dar poziția actuală a statuilor nu era cea
inițială, ci, cum spuneam, ele se mișcau liber.
Am vizitat astfel statui venite din Grecia, altele din
Egipt sau din Italia, țara gazdă, dar am întâlnit și statui
din Petersburg, Londra, Paris, București. Statuile lui
Brâncuși se vălureau printre concavitățile celor de
Henry Moor, spre amuzamentul filiformilor Giacomettieni, iar balerinele lui Degas chicoteau în urma Rodinilor care se plimbau agale, cu pași gânditori. Era un
spectacol unic, greu de ilustrat în cuvinte.
Ceremonia de închidere a fost programată într-o
elegantă sală de teatru din Roma. Pe scenă trona gazda
congresului, complexul statuar din care făcea parte și
ghidul meu, iar în sală erau așezați ceilalți participanți,
statui încă mișcătoare. Locul meu era într-o lojă laterală,
aproape de scenă. Statuile de pe scenă erau aurite
pentru festivitatea de închidere și, deși se puteau mișca,
erau poziționate în forma sculpturii inițiale, cea în care
vor reveni după închiderea ceremoniei, când, odată cu
terminarea congresului, toate statuile urmau să-și
recapete nemișcarea.
Locul din lojă îmi permitea o vizionare bună atât a
personajelor de pe scenă cât și a publicului - tot statui.
Mai e oare nevoie să spun ce minune se desfășura în fața
ochilor mei? Publicul era format din cele mai diferite
forme colorate și mișcătoare, iar din orificiile unora
dintre ele ieșeau jeturi liniștite de apă. Câteva siluete
feminine grecești scăpaseră de povara coloanelor pe
care le purtau pe umeri în forma inițială și priveau
amuzate în jurul lor, șoptindu-și una alteia câte ceva la
ureche.
Când s-a deschis cortina, aurul de pe suprafața
statuilor a reflectat lumina și o cascadă de raze galbene
a țâșnit de pe scenă îndreptându-se spre sală. Unul
dintre personajele statuii gazdă a ținut un mic discurs.
Întâi a mulțumit tuturor statuilor pentru participarea la
congres, după care a vorbit despre extraordinarul
fenomen de comunicare ce a avut loc între statuile provizoriu mișcătoare- din toate epocile istoriei și de pe
tot globul. A menționat că tocmai această comunicare
dintre civilizații îi va ajuta pe creatorii statuilor,
oamenii, să o continue și să păstreze în acest fel Pacea
pe pământ. În sfârșit, după câteva cuvinte de încheiere,
a anunțat venirea momentului final al congresului, cel al
imobilizării sculpturilor.
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Eu mă uitam la statuile de pe scenă și la cele din sală,
copleșită de tristețea iminentei despărțiri care se
apropia. Tăcerea era totală, iar eu eram singura care mai
respiram. Am observat că un val de solidificare începe să
cuprindă statuile, ca un fluid lunecând de jos în sus prin
interiorul lor. L-am privit pe cel care îmi fusese ghid.
Încetul cu încetul, de la picioare continuând spre trup și
cap, a redevenit statuie, în poziția în care fusese inițial
ca gazdă a congresului. Nu puteam crede că ghidul m-a
părăsit cu adevărat. M-am uitat insistent la fața lui. Nu
mai respira. Dar l-am văzut aruncându-mi o ultimă și
tristă privire înainte de a împietri, iar din ochi i s-au
prelins câteva lacrimi adevărate pe obrajii lui de
marmoră.
Înconjurată de liniștea încremenită a statuilor, m-am
îndepărtat de lumea lor, eu, singurul om printre ele,
pășind din vis înspre trezire, dintre statuile care
fuseseră oameni către lumea reală de oameni, uneori
statui.
Să fi fost acest vis „literatura somnului”, despre care
vorbea Cocteau? Sau dimpotrivă, viața din vis să fi fost
cea adevărată, cum afirmă eseistul francez Jean
Guéhenno? „Trăim o viață, visăm o alta, dar cea la care
visăm e cea adevărată”.
Visul meu la sfârșitul acestui an este ca pe Terra să
domnească Pacea, așa cum au rostit statuile devenite vii
în împărăția viselor. Le-am promis că voi scrie despre
congresul lor și iată, o fac, sperând ca visul meu să
prindă viață!

Veronica Pavel Lerner
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Victor Roșca – un exemplu în cultivarea valorilor
românești
Corina Diana Haiduc

Înalt, tăcut și discret. O figură de copil cu păr alb și cu
ochi mari, albaștri, mirați parcă de minunea vieții. Sosit
în Canada în urmă cu 33 de ani, domnul Victor Roșca și-a
împlinit visul de a fi alături de familie, în pace și
armonie. Aceasta i-a dat puterea să-și urmeze toate
celelalte proiecte născute din dorul de casă și iubirea
față de semeni.

Ajungând la Montreal, am găsit o biserică ortodoxă al
cărei preot era Petre Popescu. Pentru că Biserica
Ortodoxă Română din Montreal, din acel timp, era
asociată cu Biserica Ortodoxă Română din Cernăuți, se
făceau mari presiuni de către Guvernul Comunist
Român asupra preotului, să se asocieze Patriarhiei
Ortodoxe din România. În această situație, eu am fost
alături de preotul Petre Popescu și am sprijinit
Corina Haiduc: Sunteți inginer, scriitor și publicist.
asocierea bisericii Buna Vestire cu celelalte Biserici
Pasiunea pentru scris a existat dintotdeauna. Povestea de
Ortodoxe Românești de la Vatra. Aici am găsit locul
început a fiecăruia este diferită și atât de interesantă.
potrivit (Casa Română) pentru a organiza activități
Aștept cu nerăbdare să o aflu pe a dumneavoastră,
culturale, care să atragă românii, să se cunoască și să se
domnule Victor Roșca,
ajute între ei.
prieten drag și mentor,
CH: Anul 1997 a fost
deopotrivă.
cel
în care a luat ființă o
Victor
Roșca:
nouă revistă.
Curiozitatea
și
VR: Când am ajuns
pasiunea
pentru
la Montreal, n-am găsit
literatură le-am desnici urmă de activitate
coperit în timpul celor
literară. Primul pas
șase ani de închisoare
pentru sprijinirea unei
politică.
Eram
vieți literare a fost
înconjurat de oameni
înființarea unei reviste.
erudiți, intelectuali. La
Doi ani a trebuit să
ieșirea din închisoarea
negociez cu „Dépôt
elevilor din Târgșor,
Légal” până a aprobat
știam pe de rost în jur
înființarea revistei cu
de 150 de poezii,
Victor și Linuca Roșca cu fetele Violeta și
titlul
„Candela
de
majoritatea de Mihai
Narciza
Fotografie
de
familie,
2014
Montreal”, pe care o
Eminescu. Scriam cu acul
edităm și astăzi. Este o
pe săpun și pe urmă le ștergeam. Cugetări. Mai târziu,
publicație care sprijină toate activitățile culturale și care
prin 1974, la Ploiești, după ce schimbasem munca de
susține supraviețuirea limbii și a identității române din
șantier cu cea de proiectare, vizitam librăriile. Citeam și
comunitatea românească. Revista s-a născut dintr-o nescriam, dar rupeam imediat. Era vremea când erau
voie culturală care să-i unească pe români, să
vânați foștii pușcăriași ce-și scriau memoriile. În
promoveze literatura scrisă de românii din Canada și să
Montreal am început să scriu din primele zile de la sopăstreze limba și identitatea noastră națională, așa cum
sire. În sfârșit, eram liber să scriu după placul meu!
o fac de mii sau de sute de ani alte etnii.
CH: Ați sosit în Canada în anul 1988. Cum ați găsit
CH: Ați sprijinit, ajutat și publicat în revista Candela
românii de aici?
scriitori
tineri sau la debut literar. La început de drum, de
VR: Deși prin formație sunt inginer de construcții
creație, fiecare are nevoie de un sfat, de o îndrumare.
civile și industriale, întotdeauna mi-a plăcut literatura și
să mă implic în viața culturală a comunității românești.
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VR: O încercare literară este o scriere revizuită și
rescrisă de mai multe ori, până ce ajunge cu adevărat o
creație literară.
CH: În sfârșit, istoria nescrisă a văzut lumina
tiparului. Povești incredibile. Realități ascunse. Pentru cei
de azi și pentru cei ce vor veni, strânse cu trudă în cărți.
Ați reușit să vă vedeți visul împlinit. Felicitări!
VR: Da, era o datorie pentru mine. Să scriu. Să public.
Să iau legătura cu cei rămași în viață sau cu urmașii lor.
Date istorice. Iată, sunt autorul a două volume de
literatură memorialistică despre perioada de instalare a
comunismului în România. Ambele sunt publicate la
editura Curtea Veche din România. „Moara lui Kalusek”
(2007) este povestea autobiografică a unui elev de liceu
arestat la 18 de ani. Aștepta examenul de bacalaureat.
Destinul a hotărât altfel. El va trece prin calvarul
bătăilor din anchete, a sentințelor false și a înfometării
din închisoare. „Experimentul Târgșor” (2011) este un
omagiu adus generației de adolescenți, elevi de liceu,
acei „Don Quichotte”, care au avut curajul să se opună
dictaturii comuniste.
CH: Amintiri din închisoarea comunistă?
VR: Nu am uitat nimic. Totul este descris cu lux de
amănunte în cărțile mele. Să vă povestesc ceva. În 1948,
după interogatoriul cu parul din pivnița Siguranței din
Făgăraș și după ce arestaseră încă opt elevi, toți cei nouă
am fost transferați la Siguranța din Brașov. Aici ne-au
dirijat direct în pivnița Siguranței, care în timpul
anchetei și-a schimbat numele în Securitate. Înainte de
proces i-am instruit pe toți cei opt colegi arestați să nu
recunoască nimic. Între noi era și un student
moldovean, Arapu. El a insistat că trebuie să
recunoaștem ceva, cum putem să negăm totul? Eu i-am
spus clar: „Domnule student, noi nu vom recunoaște
nimic la proces. Tu fă ce vrei!” Rezultatul sentinței a fost
așa cum m-am așteptat. Eu am luat doi ani. Doi colegi,
Ioan Glăjar, care trebuia să preia șefia după absolvirea
mea și Iuliu Scorei, care a recunoscut la anchetă că eram
o organizație, au fost condamnați la un an, iar ceilalți au
fost achitați sau au primit un an cu suspendare. Însă
patru colegi, care nu s-au lăsat arestați, au primit câte
cinci ani în contumacie (în lipsă).
CH: În emisiunea televizată din România ați fost
invitat să povestiți și despre întâlnirea cu părintele
Arsenie Boca.
VR: Când ne-au dus de la Făgăraș la Brașov, am fost
dirijați direct la subsol. Parcă îi văd și acum: înșirați pe
două nivele de priciuri. Între cei de la etajul priciului,
era și călugărul Arsenie Boca, îmbrăcat în cămașă și
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pantaloni albi răsfrânți deasupra genunchilor. S-a uitat
la noi și când ne-a văzut așa tineri (printre noi era și
Gheorghe Motoc care avea doar 14 ani), părintele a
ridicat o mână spre cer și a spus : „Legiunea (îngerilor)
din cer încă nu-i completă”. Eu m-am așezat la etaj,
aproape de părintele Arsenie Boca. În prima noapte, nu
am putut dormi. La un moment dat, a venit un gardian
și l-a trezit. Au plecat împreună și părintele a revenit
spre ziuă. A doua zi am aflat că în timpul nopții
inspectorii pușcăriei întrețineau cu el diverse discuții ca
să le treacă mai ușor noaptea.
CH: Aveți în lucru un proiect de suflet. Munca titanică
și răbdarea v-au ajutat timp de ani de zile să adunați
materiale, informații și documente. O operă ce va rămâne
în istoria vie a comunității românești din Montréal,
Québec, Canada.
VR: Da. Este vorba despre „Istoria comunității
române din Montréal”, o carte de 200 de pagini scrisă în
limba română și franceză. Am adunat cu migală multe
detalii interesante, culese de la urmașii primei generații
de români stabiliți aici, am scris despre nașterea și
existența comunității române din Montréal. Cartea nu
este încă tipărită.
CH: Pentru mine Salonul de Carte de la Montreal a fost
o mare descoperire. M-am simțit ca Alice în Țara
Minunilor. Mai ales, că tot acolo, în toamna anului 2009
ne-am cunoscut.
VR: Cu adevărat, acest Salon este o necesitate de
afirmare a talentelor literare. Cei cu înclinații literare au
ocazia să-și expună primele lor creații. Aici, eu am
descoperit o lume literară și posibilitatea de a-mi
publica și promova primele mele creații.
CH: Anul 2016 a fost un an care a marcat realizarea
unui alt proiect la care ați visat de mult timp, acela de a
reuni laolaltă artiștii români din comunitate.
VR: Da, mi-am dorit de mult să avem propriul nostru
Salon de Carte. Avem atâția scriitori români în
comunitate. Pe urmă m-am gândit la pictori, la iconari și
la meșteșugari. Așa a luat ființă în noiembrie 2016
Festivalul Candela. Timp de patru ani până a venit
pandemia, acest Festival a reunit zeci, sute de persoane,
care au fost puse în valoare și promovate. A fost anul în
care eu am împlinit 90 de ani și când am sărbătorit de
asemenea și 19 ani de existență a revistei Candela.
CH: Sunteți în Canada de câteva zeci de ani. Integrat,
adaptat și fără regrete. Decizia de a pleca din România a
fost grea, impusă de condițiile de atunci.
VR: Eram în România, lucram cu soția mea Linuca pe
șantierul Combinatului Chimic Teleajen, dar aveam o
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casă, proprietate personală în Brașov, unde aveam
domiciliul stabil. Într-o zi, când am trecut prin Brașov,
am aflat că fusese închiriată casa noastră familiei
Ghiocel, un vecin, pe baza unui contract încheiat cu
acordul Primului Secretar al PCR Brașov. Am mers în
audiență la Primul Secretar și i-am spus că este ilegal
acest contract. El mi-a răspuns că-mi va da casa înapoi
când mă voi întoarce în Brașov. Atunci am realizat că nu
voi avea niciodată casa mea proprie în România. Fetele
mele erau studente pe vremea aceea. Le-am spus că nu
credeam că ele vor fi tratate în viitor mai bine ca mine și
le-am sugerat să se căsătorească în străinătate. Prima
fată, Narciza, s-a măritat cu un cetățean canadian de
origine română. A urmat-o Violeta, căsătorindu-se cu
Qusai, un coleg de facultate, cetățean iordanian. După
un an, Narciza, din Canada, ne-a trimis o invitație.
Întrucât ambele fete erau căsătorite în străinătate, nu ni
s-a pus nicio piedică la plecarea noastră în Canada.
În anul 1988, la vârsta de 62 de ani, am ajuns în
Canada, unde am cerut imediat azil politic. Este
interesant cum au acționat autoritățile canadiene.
Auzind că eu am făcut 6 ani de închisoare politică, în
seara aceea, pe la ora 8 sau 9, era deja întuneric, ne bate
administratorul blocului la ușă să ne anunțe că suntem
așteptați de cineva în stradă. Am ieșit cu Linuca. Într-o
mașină neagră, la poartă, ne așteptau două femei. Una
era doamna Silvia Carpen, agenta de imigrație, care se
ocupa cu soluționarea statutul nostru din Canada.
Cealaltă persoană era o inspectoare canadiană de
imigrație. Ne-au făcut semn să urcăm și am ajuns la
Centrul de Imigrație de pe bulevardul René Levesque
din Montreal. Într-o oră, dosarul era gata. A doua zi
aveam aprobarea semnată, cu o procedură de urgență.
Eram fericiți. Începeam o nouă viață în Canada.
CH: Familia dumneavoastră este aici, în Montreal. Vă
ajută și vă susține pe toate planurile.
VR: Am două fete, Violeta și Narciza, frumoase și
deștepte. Eram odată toți, Violeta cu cei doi băieți și
Narciza cu cele două fete, la un parastas pentru Linuca,
jos în biserică (Biserica Buna Vestire). Vine lângă noi o
doamnă și ne spune : „Mă, voi sunteți dintr-un neam de
oameni frumoși!” Sunt mândru de nepoții mei care au
crescut și studiat aici. În familiile lor se vorbește
românește și au trăit în tradițiile neamului românesc.
CH: Să încheiem cu un gând bun și duios despre cea
care v-a fost alături cea mai mare parte din viață, cea
căreia cu tandrețe îi spuneați: Linuca.
VR: În viața de familie, am avut șansa unei căsnicii
care m-a făcut fericit. Soția mea, Linuca, a fost o

persoană care mi-a completat personalitatea. Ea nu a
fost a doua persoană în casă, ci completarea
personalității mele. Ea este cea care a întreținut
armonia în familie. Existența ei s-a contopit cu a mea .
Noi nu am fost două persoane față de lumea exterioară,
noi am fost o singură persoană, familia Roșca. Dispariția
ei m-a lăsat ca pe un copil orfan. O voi regreta toată
viața.
CH: Anul acesta, în decembrie, vă sărbătorim cei 95 de
ani. Vă doresc „La mulți ani cu sănătate!”
VR: Sunt în bună formă fizică, pe care o întrețin
zilnic. Mulți nu-mi dau anii pe care îi am. De când mă
trezesc fac exerciții pentru mușchi și articulații, la prânz
ies să mă plimb în parcul din apropiere, iar seara o
închei cu exerciții de mimică facială. Înainte de
pandemie mergeam zilnic la un club sportiv, unde am
practicat regulat înotul, yoga și multe alte activități.
Scriu și citesc zilnic. Sunt conectat cu lumea literară prin
revista Candela, prin membrii Clubului de Aur ai
Asociației Culturale Române și prin participările on-line
ale Cenaclului Eminescu al Asociației Canadiene a
Scriitorilor Români, unde sunt membru. Având un
program de viață și alimentar ordonat și bine organizat,
simt că voi ajunge la 100 de ani.
CH: Vă doresc tot ce este mai bine pentru
dumneavoastră și să ne regăsim sănătoși!

Corina Diana Haiduc
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Poeme
Vasile Trif

POIANA LUMINII
PESCUIREA MINUNATĂ

În poiana luminii
cuvintele ce-și leapădă pielea
asemeni unor șerpi
urzesc în tăcere
din spuma lor
piatra înțelepciunii
cine-o atinge
fără să fie mușcat
se cuminică
din începuturile lumii

Aruncat-au mreaja în adânc,
în întunericul apelor
și-au tras cu greu
cu putere.
cu atâta durere
o lume oprită în ea însăși
ochii năvodului înfometați
au intrat în carne
până la sânge
ochi de heruvimi
respirători ai luminii neapropiate
limpezire de taină
ce spulberă-ndată
celulele moarte

DANSUL IRODIADEI
Lumea întrețesută
în dansul voluptos al Irodiadei
așterne zilnic pe o tipsie de argint
capul Înaintemergătorului
întregul câmp de lavandă
se umple de lăcuste
întregul univers
de mirosul fagurelui

ROUA DIMINEȚII
Frunzele străpunse de lumină
își desfac palmele-n stigmate de rouă
ce fac să respire pământul
în fiecare dimineață

GEANA AMIEZII
Fiecare clopot piere
pe limba lui
când i se zbate geana amiezii
HAIKU
Andromeda,
albul ochilor
heruvimilor adormiți
CETERA
La atingerea genelor
secetei din miezul pietrei
i s-a rupt apa
cai albi buieci
făr-de căpăstru
au tăbărât pe pământ
împroșcându-l cu spumă
din cozile lor
se naște arcușul
de dragul ceterii
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Dimitrie Bolintineanu: „geniul necomparabil al
României” (fragment)
Victor Atanasiu

Himericul, prăpăstiosul, terifiantul-se adună cu
toate, așadar un veritabil cocteil de poncife din
arsenalul romanticăriei gotice, ca amalgamul din
acordurile strident-nobile, înălțătoare, (deși aparența e
de isterie de cel mai prost gust, care e atât de prost încât,
miracol al artei!, curge în oceanul sublimului), din Lucia
di Lammermoor. Altă referire se poate face la ideologia
protagonistului atât de simplistă formal din Crimă și
pedeapsă, încât pare caricatură, și romanul polițist de
acolo, atât de stângaci aparent, încât pare penibil.
„Caricatura” capătă însă caratele creației de referință,
iar romanul polițist de amator devine capodopera
capodoperelor. Așa și scârțâindul mecanism, aparent
ruginit, dar mai implacabil în rostogolirea sa, ca o
sfârtecătoare roată medievală, al „basmului” bardului
român, împinge în prăpastia neantului toată figurația
ajutătoare, lăsând la suprafață doar particulele
mustinde de sublim. Brusca notație bărbătesc - succintă,
prin care se încheie versurile ce trebuie considerate a fi
uvertura poemului, are, ca și aceea din Lucia di
Lammermoor, o deplină încărcătură anticipatorie în
ceea ce privește scenariul ansamblului artistic dat. Aici
ni se indică cine va destrăma buha primordială. Ni se
sugerează că aceasta va să se întâmple, întrucât eroul
pătrunde fără inhibiții în teritoriul ei, declarându-i
astfel subtextual că victoria nu poate decât să-i aparțină
înainte ca orice bătălie să fi fost dată. El va atrage de
partea sa un dat cosmic, necesar pentru a destrăma
nocturnul malefic, desfrânat în dezlănțuire în timpul ce
îi e dat să se dezlănțuie.
Poetul ne conturează în stihuri o realitate palpabilă.
Noi însă nu o resimțim ca având vreo tangență cu cea
empirică, întrucât aici nu mai este vorba nici de Mircea
cel Bătrân, nici de Mihai Viteazul, nici de vreo altă
personalitate rămasă în mentalul colectiv a fi existat
aievea. Efectul artistic nu e deranjat de împotrivirea, pe
care acest mental, cât de cât nutrit cultural, o poate face
la ceea ce știm deja că a existat. În text se vorbește de un
templu al pacinaților. Care templu pe meleagurile
noastre, care „pacinați”, cine vor fi fost acești „pacinați?”
Iată întrebări la care nu se poate răspunde, sintagme

care nu informează nimic, dar joacă spectacolul
informării!
Poet în fine, poet până în vârful unghiilor,
Bolintineanu creează un trecut himeric, imposibil să fi
existat ca atare, imposibil ca un cititor cu minimă
pregătire culturală, să-l accepte a fi fost cândva real.
Peisajul descris e un fel de cometă ce trece pe lângă
pământ, pare a fi aidoma lui, dar nu e nicio clipă așa ca
atare. Poncifele romantice din versuri, aparținătoare
literaturii de cea mai proastă calitate, luate în sine, sunt
metamorfozate în particule ale unei mari literaturi, sunt
luate în ghearele unor invizibili vulturi dinspre pulbere
spre înalturi, și aceasta grație rostogolirii lentimplacabile a versurilor înseși, care par astfel
impersonali, implacabili scripeți anunțători ai unui
destin implacabil. Această idee am repetat-o în fraza
anterioară, tocmai pentru a marca mai răspicat
specificul unei performanțe estetice epocale. În fine,
oribila băbătie infernală însăși contribuie la crearea
unui spectacol kitsch, înghițit, oscior cu oscior, de
literatura macră. Textul poetic al aromânului
Bolintineanu nu are nicio tangență cu spațiul dacoromân. El descrie, cu aroganța specifică unui mare
artist, peisaje cețoase, suprasaturate de înneguratul
fantomatic al romanticilor germani, (precedați de
rapsodul ce va fi compus Cântecul Nibelungilor, dar și de
Shakespeare din Hamlet), așadar peisaje tipic gotice,
plasate cu de-a sila, ceea ce nu dăunează deloc creației,
în spațiul mioritic. E o trăsătură caracteristică, de altfel,
lui Bolintineanu-poetul. (Romancierul discută însă
foarte aplicat despre realitățile naționale). El vorbește
despre cadâne cu tălpi fine și mers diafan, aproape
neatingător al pământului, aidoma trenului pe pernă de
aer, despre epopeicele românce sud-dunărene, dar
despre peisajul nord-dunărean nu prea are apetență să
facă referiri. Și în Călătorii, scriitorul se arată interesat
în chip evident de a descrie spațiul, aflat pe aproape de
noi, cel care se învârte pe lângă noi în jurul acelei Mare
Nostrum, cum îi ziceau înșiși strămoșii noștri
Mediteranei, dar de spațiul Daciei Traiane, surprins în
specificația lui, nu are „organ” să se ocupe. Între
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versurile iconodulului proslăvitor al Femeii sar în ochi
și cele despre frumoasele care și-au terminat cariera de
femei de succes în sensul real al cuvântului, așadar de
succes la bărbați. Pentru afemeiatul estet Bolintineanu
idolul este considerat ca atare în toate ipostazele sale,
așadar și în aceea a exemplarului dominant, care
conservă, măcar în momentele necesare, o oarecare
atitudine dintr-un ev al matriarhatului. Poetul admiră
femeia și într-o ipostază aspră a ei, în care rămâne în
lumina reflectoarelor prin autoritate și atitudine
rațională, așa cum împrejurările o cer într-un anume
context dat. „Muma” lui Ștefan cel Mare își conservă
funcționalitatea în chipul în care se cuvine și care este
totodată singurul care i-a mai rămas și atunci când
timpul frumuseții, grației, candorii, reale sau mimate, sa dus. E o diferență totuși. Pe această femeie,
Bolintineanu o admiră și o respectă, pe „tânăra
domniță”, în infinitatea ei de întrupări, o iubește.
Sesizăm astfel, până și la acest idolatru, o boare, firească
altfel, de misoginism. Ca și Napoleon, scriitorul nostru
nu se dădea în vânt după „une beauté passé”.
Ideea că intriga poemului e bizară nu rezistă. La
urma urmei e vorba de o posibilă parabolă involuntară,
vizând întorsăturile teribile, neașteptate ale destinului:
te duci să afli o rezolvare într-o problemă și intri într-o
fundătură, care poate să fie chiar stația terminus a
traseului tău în existență. Poemul poate fi interpretat și
ca o parabolă, (firește tot involuntară, dar, cum se știe,
capacitatea de a sugera a unui mare artist este mult mai
largă, se întinde pe o arie mult mai extinsă decât
intențiile sale), a forței de a birui orice de către o
structură
ireductibil
luptătoare.
Creația
lui
Bolintineanu este și o încarnare artistică a dictonului
Fortuna audaces juvat. Curajul fără margini al lui
Mihnea face să fie ajutat de destin exact când trebuie ca
să nu cadă în prăpastie.
Găsim mai departe o prevestire a structurii
incasabile a eroului prin alăturarea mișcării sale de cea
a hidosului macabru, pângăritor al conceptului de
inocență, această din urmă operațiune fiind
concretizată în capacitatea de a da o întrupare de
putregai a ceea ce fusese frăgezime etanșă. Tărâmul
demonicului e vizitat de o entitate demonic-superioară,
sau în alți termeni, demonicul va să fie bătut cu propriile
lui arme. Eșantionul ce urmează e încadrabil ideii de
descriere. El nu convinge, căci e plasabil în perimetrul
staticului. (La Bolintineanu e pregnant ce ține de datul

Repere Literare

cinematografic, caduc tot ce e tentativă de pictural,
întrucât la el picturalul dorit ca atare se degradează în
discursiv). Prima tiradă a Babei, întrucât e un
rechizitoriu (aglomerare de vorbe), nu convinge.
Bolintineanu nu are talentul hegelian al rostogolirii
sonore de cuvinte, pe care îl va dovedi Alecsandri în
Despot-Vodă. Lui îi reușește doar rostogolirea
vizualizată în stare pură. După aceea însă, vlaga lirică
reapare. Magistralul în ordinea performanței lirice e
prevestit de pe acum, dar totul e deocamdată,
(Bolintineanu are geniul specific muzical, al dozării
graduale a efectelor, concretizată în reprezentări tot
mai teribile, tot mai expresive), echivalentul unui cer
întunecat de nori din ce în ce mai grei, mai plumburii,
mai amenințători, capabili parcă a strivi, prin continua
lor apropiere, (iarăși e de punctat triumful
dinamismului). Fantomaticele apariții aservite Babei nu
sunt doar expresii ale macabrului în mișcare, ci pseudo
corpuri mișcânde, și aceasta grație însăși alcătuirii lor
de entități impalpabile, străine de staticul unui corp
propriu-zis, fixat în teritoriul staticului prin datul său
material. Aceste spăimoase apariții himerice sunt în
esență formele sensibile, ca să utilizez aici terminologia
hegeliană, ale unui vânt turbat, bezmetic, terifiant.
Mișcarea se va realiza ulterior, în chip savant și
paradoxal totodată, prin însăși oprirea ei, prin
eliminarea dinamismului, prin trecerea de la iureș la
încremenire. Acest lucru e sugerat de minune și prin
schimbarea de metrică, operată prin datul formal al
celor două versuri din care este alcătuit acest așa-zis
„capitol”, aflat aici în discuție, al poemului. Se trece de la
sprinteneala pârâului la nemișcarea apei dintr-un lac.
Urmează al doilea discurs al Babei, care, cum s-a
observat și cum s-ar fi putut deduce și din punctarea
continuă a specificului înzestrării artistice a lui
Bolintineanu făcută aici, e fără rezonanță. Desigur prin
această tiradă se deschide, cum a remarcat G. Călinescu,
seria blestemelor din literatura noastră. Acesta este un
merit consemnabil strict de istoria literară, nu și de
critică. Oricum, și aceasta e important, contează faptul
că intenția poetului aici nu se realizează. Ceea ce se
dorește a fi un cataclism verbal nu e decât un țipăt fără
vlagă, o trecătoare ploicică de vară. Totuși, până și
aceste pârți nereușite în sine ale poemului își au rostul
lor. De mirare e că ilustrul critic, care a sesizat că în
Luceafărul e vorba de o țevărie complicată, creată prin
adunarea laolaltă a 99 de strofe, și astfel cu necesitate
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unele dintre ele tac, altele sunt sonore, nu a văzut că
această particularitate e depistabilă și în fenomenalul
poem al lui Bolintineanu. Momentele de vorbărie ale
Babei creează un necesar respiro, pentru ca percepția
noastră să nu fie suprasaturată de atâta densitate lirică.
Denivelările în ordine estetică trebuie catalogate ca
pauze
necesare
între
consistentele,
ultraimpresionantele feluri ale acestui ospăț artistic. În
himericele apariții devorate de o sete ucigașă sesizăm o
prefigurare a lui Setilă a lui Creangă, aflată însă în
registrul terifiantului. Totul este basm, mitologie,
nicidecum baladă cu fundal istoric. Alcătuirile
spăimoase par, pe de altă parte, atât de iluzorii, încât
dau impresia de întrupări ale artei abstracte.
Identificăm în egală măsură un tablou, a cărui figurație
nu e încremenită, ci e aidoma acelor fotografii care se
mișcă în pagina unui ziar din ecranizările din seria
Harry Potter. Slugile Babei aparțin unui regn smucit,
smintit, incapabil să stea o clipă locului, pus în priză de
contorsionarea sa ucigașă cvasi-epileptică. Acest Setilă
de horror, (îl aflăm pe destinsul Creangă transcris în
partitura întunecată, crispată a lui Dostoievski) și cu
multiple capete, ca orice balaur, are o densitate
curgândă. Datul lor structural fluid dizolvă materia
acestor alcătuiri și, pe cale de consecință, figurativul
curge el însuși spre nonfigurativ. Dinamismul e realizat
mai departe printr-o nouă schimbare de ritm, fiecare
vers având lungimea potrivită. Curgerea de fluviu, dar
una mânioasă, spumegândă, ca a Dunării la Cazane, este
aceea a unui prim vers. Cel următor însă are o scurtime
plesnitoare, răvășitoare, un efect de iuțeală, nu de
pârâu, ci de cădere de apă cu densitate maximă pe
suprafață minimă, așadar una de cascadă, posibil a
exista ca atare numai în acest spațiu liric. Fiecare tip de
versificație e păstrat, ori schimbat, în funcție de o
necesitate adâncă, poetul având geniul să se servească
mereu de metrica trebuincioasă. Rafinamentul
procedurii are darul de a inculca impresia de naturalețe
deplină: pârâul, lacul, fluviul, cascada, sunt fiecare, când
trebuie și atât cât trebuie. Elementul cosmic însuși intră
în această isterie mișcătoare. Orchestrația de Berlioz e
aservită fluidității terifiante, acusticul e aservit
dinamicului, polifonia manifestărilor Babei e aservită
ritmului galopant. Ceea ce într-o superproducție ar fi

ceva spectacular, dar oarecum de rutină, prin căderea și
revenirea pe cal a eroului, aici, în textul lui Bolintineanu,
e de un efect cinematografic năucitor, încorporator al
sugestiei de mișcare neîntreruptă și imposibil de
întrerupt, aidoma aceleia din splendida sintagmă din
compunerea în care, vorbindu-se de cutări cavaleri, ni
se spune: „Ei se bat în spade-spadele se frîng“.
Valabilitatea dictonului Fortuna audaces juvat se
dovedește la sfârșitul poemului: eroul scapă ca prin
urechile acului când părea că nu mai are scăpare. Efectul
final, cvasi-apoteotic, cu efect tămăduitor acum, se
datorează unei alte încremeniri a mișcării. O încheiere
bruscă, excepțională, tocmai fiindcă este telegrafică. Și
cât a fost de ironizat Bolintineanu pentru epilogul
telegrafic al compunerilor sale! Nimic mai mâhnitor
decât incomprehensiunea câte unui zeflemist lipsit de
vocația sublimului.

Victor Atanasiu
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Cultura greacă ca factor al identității române
Jacques Bouchard

În povestirea Cum am învățat românește scriitorul
român Costache Negruzzi relatează în ce împrejurare a
învățat să citească românește, pe când avea treisprezece
ani. S-a născut aproape de Iași în 1808, în ajunul
revoluției grecești. Își amintește de epoca aceea cu
aceste cuvinte: „Pe când uitasem că suntem români și că
avem și noi o limbă...” Tatăl lui i-a cerut să citească o
pagină dintr-o carte românească. Tânărul i-a răspuns că
nu poate citi pentru că „la școala publică se învăța numai
grecește”1.
Desigur tânărul Costache exagerează când emite
părerea că atunci nu existau nici cărți nici tipografie;
scrie: „pe când ne lipsea și cărți și tipografie...”. Dar
întâmplarea este semnificativă pentru epoca în care
mulți români știau perfect limba greacă.
Un alt scriitor, Ion Heliade-Rădulescu, născut la
Târgoviște în 1802, sprijină părerea lui Negruzzi
scriind: „Cuând eram copillu, schoalele, lyceurile, în
ambele domniate era hellenice; dascalii prin casele
particulare era greci sau grecesci”2.
Istoria culturii grecești în Țările Române care
constituie România de astăzi începe foarte devreme cu
orașele elenice pe care le-au fondat milezienii pe
malurile Pont-ului Euxin, ca Istria, Tomis și Callatis.
Apoi, probabil creștinismul a pătruns la daco-romani la
sfârșitul celui de-al treilea secol, grație activităților
misionarilor latinofoni, un fapt pe care-l arată
vocabularul român referitor la spiritualitate. Biserica de
la Roma asimilase și ea predicarea creștinismului
elenofob adoptând multe cuvinte din limba elenă.3 După
ce populațiile latinofone din Peninsula Balcanică au fost
înconjurate de triburi slave, în consecință, sub
administrația bisericii slavo-bizantine, din nou cateheza
slavilor transmitea predicarea originală elenă a
creștinismului prin versiunea slavonă.4
În timpul multor secole, slavona ecleziastică a fost
folosită în biserică și în administrația civilă. Cu toate că
au existat câteva cazuri timpurii izolate, doar pe la
mijlocul secolului al XVII-lea voievozii și cărturarii și-au
dat seama că limba greacă modernă a devenit o limbă
de putere. După ce s-au supus otomanilor, moldovalahii
erau obligați să trimită ca garanție a vasalității lor
membri ai familiei lor (ostatici) și reprezentanți
diplomatici (capuchehaii) la Sublima Poartă.5 Emisarii
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din Moldovalahia constată că noi persoane, creștini din
Fanar, au reușit să pătrundă în administrația otomană
ca dragomani și chiar consilieri intimi ai sultanului.6
Aceștia înțeleg că filozofia religioasă pe care o transmite
literatura slavonă asigură poate salvarea sufletului, dar
nu este suficientă pentru necesitățile elementare ale
lumii contemporane. Greaca era o limbă internațională,
după cum și slavona, dar avea privilegiul să răspundă
multor nevoi : transmite cunoștințe enciclopedice și
științifice, iar în plus era limba autentică a evangheliilor
și limba patriarhiei. În faimosul său volum Byzance
après Byzance (1935) istoricul român Nicolae Iorga a
arătat slujbele pe care le-au oferit erudiții și principii
români Patriarhiei ecumenice și despre ajutorul lor la
conservarea culturii slavo-bizantine în Sud-Estul
Europei. Relațiile dintre moldovalahi și cultura greacă
devin chiar mai strânse când decid să fondeze academii
care oferă cursuri în diferite domenii în limba elenă.
Voievodul Șerban Cantacuzino pune bazele culturii
înalte de la București în 1689, pe când Antioh Cantemir
inaugurează academia domnească din Iași în 1707.
Istoricul Ariadna Camariano-Cioran a publicat
programele și lista membrilor academiilor: constatăm
că academiile au contribuit la evoluția culturală care
exista deja la români.7 Publicarea corespondenței
principilor și erudiților români arată că mulți cunoșteau
limba greacă vorbită la perfecție.
Grație situației semi-autonome a principatelor
române, tipografiile au fost întemeiate în mânăstiri întro epocă când ar fi fost inimaginabil să se întâmple
același lucru în Grecia. Prima carte tipărită în limba
slavonă a apărut în 1508 la Târgoviște, în 1544 la Sibiu
este tipărită prima carte în limba română și primul text
tipărit în limba greacă a fost publicat la Iași în 1642.
Cronicarul Grigore Ureche (±1590-1647) a fost
probabil primul care, comparând cuvinte române cu
termeni latini, a afirmat originea romană a moldavilor.
L-a urmat și Miron Costin (1633-1691) formulând
versurile cunoscute :
« Neamul țărîi Moldovii de unde dăradză ?
Din țara Italiei, tot omul să creadză. »8
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La rândul său, Dimitrie Cantemir (1673-1723) e de
aceeași părere, iar într-un conte particular: Cantemir
petrecuse mulți ani ca ostatic la Constantinopol, unde a
studiat la Academia patriarhiei. Deoarece era căsătorit
cu o moldavă de origine greacă, Casandra Cantacuzino,
greaca era limba casei. Și când și-a publicat în 1698
opera Divanul în limba română cu traducerea greacă a
profesorului său Ieremie Cacavelas, recunoștea că putea
cu limba greacă să ajungă la un public mai vast. În opera
lui redactată în 1717 Hronicul vechimei a RomanoMoldo-Vlahilor, Cantemir susține că românii descind din
romani, în ultimă analiză din Enea din Troia. Adăugă în
mod paradoxal pentru a concluziona că poporul roman
descinde din poporul elen din Troia : „din Elliniĭ
Troadénĭ să trage”.9
Când au venit fanarioții în Țările danubiene limba
greacă s-a propagat chiar mai mult la curte, în viața
socială și în mod discret în biserică. Primul fanariot care
a fost numit în Moldova pe 6 noiembrie 1709 este
Nicolae Mavrocordat. A fost mutat în Valahia pe 25
decembrie 1715. Inaugurează o perioadă a reformelor
importante. Întrucât Nicolae Vodă n-a putut să se opună
unei conspirații a câtorva boieri care au facilitat invazia
austriecilor la București, a fost răpit și dus în
Transilvania. Acolo a redactat un roman, Răgazurile lui
Filotheos, care a rămas inedit în timpul vieții lui, și un
cod deontologic intitulat Tratat despre datorii. Când s-a
întors voievodul fanariot pe tron și-a tipărit ultimul
volum la București în 1719. Este vorba de o carte scrisă
în koine, o limbă fluidă și elegantă care i-a impresionat
pe erudiții și intelectualii occidentali.
Mulți au fost grecii care au lucrat atunci în academiile
domnești sau în tipografii, cum a demonstrat studiul
Elena Lazăr, Cărturari greci în Țările Române, București,
Omonia, 2009. Printre ei, este un savant exemplar,
iluministul fanariot din București Dimitrie Catargi care
propune o școală bilingvă, în limbile „romaică și
valahă”.10
Mulți au fost și moldovalahii care au lucrat și scris în
limba greacă, convinși fiind că așa contribuiau la
progresul popoarelor din sud-estul Europei. O figură
extraordinară printre avangardiștii iluminismului grec
a fost Iosif Moesiodax, născut la Cernavodă, în
Dobrogea. Numele lui indică originea : Moesia și Dacia
au fost două provincii romane. A fost profesor,
traducător și scriitor. Printre operele lui amintim un
Tratat despre educația băieților sau Pedagogie (1779) și

Apologia
(1780) care marchează începutul
Iluminismului grec.11
Tot anul 1780, în același spirit Iluminismului
voievodul Alexandru Ipsilante a publicat grecește și
românește o pravilă în care autorul expune drepturile
supușilor lui sub titlul Pravilniceasca condică.12
Cu o activitate intelectuală atât de intensă graiul
local al moldovlahilor a fost îmbibat și îmbogățit chiar
mai mult cu concepte și cuvinte care provin din limba
greacă. Cercetătorul Ladislas Gáldi a studiat subiectul
împrumuturilor lingvistice care au trecut atunci din
limba greacă în română.13
Când a izbucnit revoluția greacă – mai întâi în
Moldova – principii fanarioți au fost siliți să fugă iar
voievozi pământeni i-au înlocuit. Cum a fost scontat,
câțiva denigratori ai fanarioților au exprimat critici
defavorabile împotriva lor. Cel mai mare defăimător al
fanarioților, Marc-Philippe Zallony, un grec din Tinos, a
publicat un pamflet la Marsilia în 1824, sub titlul Essai
sur les Fanariotes, care a fost tradus în limba greacă
(1831 și 1835) și limba română (1897).14
*
Dacă cearta cu privirea la fanarioți a căzut în uitare,
lunga simbioză a românilor și grecilor rămâne, cred, un
element pozitiv în memoria ambelor popoare. Grecii își
amintesc cu nostalgie epoca interbelică când armatorii,
ca Leonidas Embiricos, și oamenii de afaceri sprijineau
dezvoltarea societății române. Românii recunosc
influența binefăcătoare a elenismului asupra culturii
lor, cu Caragiale și Istrati, Iorga și Xenakis, toți de
origine greacă și de conștiință română.
NOTE:
1. Curier de ambe sexe, 1838, nr. 22.
2. Typograful Român, 1870, nr. 11, p. 42. Îi mulțumesc doamnei
Maria Rafailă, de la Biblioteca Academiei Române, care mi-a
transcris textul lui Heliade- Rădulescu.
3. Paul Auvray, Pierre Poulain & Albert Blaise, Les Langues
sacrées, Coll. Je sais - je crois, Paris, Arthème Fayard, 1957.
4. H. Mihăescu, Influența grecească asupra limbii române pînă în
secolul al XV-lea, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste
România, 1966.
5. Ion Matei, Reprezentanții diplomatici (capuchehăi) ai Țării
Româneşti la Poarta otomană, Bucureşti, Editura Academiei
Române, 2008.
6. Jacques Bouchard, « L’Exaporrite Alexandre Mavrocordatos
‘mahremi esrar’ », Ο Ερανιστής, Athènes, année 46-47, tome 27 /
2009, p. 249-252.
7. Ariadna Camariano-Cioran, Academiile domneşti din Bucureşti
şi Iaşi, Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România,
1971.
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8. Versuri tipărite în 1673 în Psaltirea lui Dosoftei : Adolf
Armbruster, Romanitatea Românilor – Istoria unei idei, Bucureşti,
Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1972, p. 188.
9. D. Cantemir, Hronicul vechimei a Romano-Moldo-Vlahilor, έκδ.
Gr. G. Tocilescu, Bucureşti, « Carol Göbl », 1901, p. 85.
10. Polixeni Chatzispirou, Essais de Dimitrios Katartzis, M.A. en
Littérature néo-hellénique, Université de Montréal, 2009, 110 p.
11. Pashalis M. Kitromilides, Iosif Moesiodax, Reperele ale
gândirii balcanice din secolul al XVIII-lea, Bucureşti, Editura
Demiurg, 2000.
12. Pravilniceasca condică, Ediție critică, Bucureşti, Editura
Academiei Republicii Populare Romîne, 1957.
13. Ladislas Gáldi, Les mots d'origine néo-grecque en roumain à
l'époque des Phanariotes, Budapest, Πανεπιστημιακόν Ινστιτούτον
Ελληνικής Φιλολογίας, 1939.
14. Jacques Bouchard, « L'apport de Zallony dans la conception
grecque et roumaine du Phanariote », Actes du Symposium
international - Le livre, la Roumanie, l'Europe, Bucureşti, Editura
Biblioteca Bucureştilor, tom III, 2012, p. 150-166.

Jacques Bouchard

Poeme
Mihaela Borzea

FLUTURI DIN SINODUL CĂRNII
URBAN

Iarna îți coboară-n tâmple anemone grizonante,
Le sărut atât de molcom, ca și cum s-ar scutura
În neantul de mătase al zăpezilor casante
Și de-acolo niciodată nu le-aș mai putea fura.

Pe lespedea vremii ibricul tresaltă,
Nu-i nimeni să pună cafeaua
Și parcă-n moscheea cât luna de-naltă,
Se-aude slujind cucuveaua.

Pe altarul pielii albe doru-ți murmură psaltire,
Sec și plin, deopotrivă, inefabil și strident,
Leagă cu ninsori tribale antracitul din privire,
Într-un joc "de-a Baba-Oarba", magistral și decadent.

Alerg fără noimă din lume spre mine,
Cu boabele negre-n spinare,
Le macin la moara ce-nvârte suspine
Mereu cu aceeași mișcare.

L-am uitat preț de-o clipire în enclava de sub gene,
Unde lacrima recită tot ce n-am visat să-ți scriu,
Surfilează-n riduri slove cu alură de catrene
Și declină ploi sărate pe obrazul cireșiu.

Dansează-mi un fluviu curbat pe arcade,
Un vals vienez te provoacă
La stele de sticlă țesute-n pleiade
Când gerul cu spuma se joacă.

Mă prefac a nu-nțelege de ce-ți cad în rugăciune
Fluturi din sinodul cărnii, dar eu știu că i-ai ascuns,
Să te țină sub escortă în măreața misiune
De-a găsi flori de lumină când lumină nu-i de-ajuns.

Recită-mi din Pușkin un veac de poeme,
Clepsidra începe să-și cearnă
Parfumul chirilic al slovei supreme
Pierdut în “Palatul de iarnă”.

An de an, cu voce gravă, Dumnezeu încă ordonă,
Unui înger pus pe șotii, să-ți mai fure-o anemonă.
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Cu cerul întors spre fântâni subterane,
Sărută-mi Madridul din sânge,
Mi-s apele tale pe trup talismane
Ce ard când orașul mă strânge.

Am vrut să uit de toate, să tac în carapacea
Trudită cu migală, istorie și dor,
Dar sângera lumina căzută peste pacea
Din ochii unor zimbri uitați de țara lor.

Răpește din Luvru surâsul Giocondei,
Cu el să-mi alint narghileaua,
Cerșește-mi o ploaie pe străzile Londrei
Și vino! E gata cafeaua.

Tu mă strigai și-n strigăt ți se topeau planete,
Frânturi de aurore și ceruri fără zei,
Condori din alte vremuri, cu gheare violete
Veniți să fure delta ascunsă-n ochii mei.

EXOD

Azi pot să zbor cu talpa spre zimbrii fără țară
Ce pășunează moartea din crucea celor duși
Le ostoiesc durerea, țâșnesc din călimară
Și evadez din slove prin nevăzute uși.

Mi-e condeiul sărac, alfabetul străin,
Călimările plâng răsturnate-n povești,
Plec din tine mereu și la tine revin...
Cum să scriu altcuiva, când doar tu îmi lipsești?
Se amestecă-n foi conjugări la trecut,
Predicate se zbat într-un timp viitor,
Întrebări se divid în oglinda de lut...
Cum să scriu altceva, când de tine mi-e dor?
Printre virgule gri se împiedică-n vers,
Substantive căprui declinate-n smarald,
Le ascund de ninsori într-un alt Univers...
Cum să scriu despre ierni, când de tine mi-e cald?

Într-un tic-tac potrivnic, mă pierde clipa șuie,
Din tine fug și-n tine cu pași domoli revin,
Cu scoici în mâini și-n suflet c-o lebădă căpruie,
Rănită de furtuna iscată din senin.
Mai dunărește-mi sălcii captive-n pleoapa ceții,
Când plânge-n val apusul, o lacrimă adu-mi
La rădăcini de nuferi, căci în vârtejul vieții,
Sunt umbra ce se plimbă pe sârma dintre lumi.

În consoane se sting efemere trădări,
De la lecția lor, recunosc, am chiulit,
În penița de foc se despart exclamări...
Cum să scriu despre trup, când îmi ești Infinit?
La final de poem, las un punct lăcrimând
Pe vocalele mov ce mă-nvață să strig,
De la margini de lumi până-n vârfuri de gând:
Cum să scriu despre veri, când de tine mi-e frig?
SÂRMA DINTRE LUMI
Pe glezne-mi cresc garoafe ițite peste oase,
S-au prăpădit soldații, dar mi-au lăsat pământ
În fiece placentă a mamelor rămase
Orfane de copiii muriți sub jurământ.

Mihaela Borzea

Revistă de literatură şi cultură română la Montréal

Șansă și neșansă în marșul continuu al vieții
Ana Dobre

Există în Marșul invalizilor1, noul roman al lui Florin
Anghel Vedeanu, o mare voluptate de a povesti, plăcere
concurată doar de dorința construcției epice, în care se
amestecă realul și fantasticul, ceea ce duce narațiunea
pe tărâmul mitologiei. Ca în epopee, planul real al
oamenilor, cu viața lor pământească, între limitele
precarei condiții umane, este dublat de unul sacru,
divin, în care Dumnezeu și Sf. Petru privesc, contemplă,
dirijează, veghează, de sus, mersul vieții/lumii de jos,
care a uitat să-și înalțe privirile
spre cer. Mișcarea epicului între
real
și
fantastic
creează
dimensiunea
realistă
a
fantasticului. Onete, de exemplu,
simte că evoluează la limita dintre
realitate și vis: „...nu mai știa când
visează sau când este treaz”. Pe
această linie labilă, fantasticul
capătă caracter straniu. O
descriere a trecerii: „Întunericul
devenise piftios și era din ce în ce
mai greu de respirat”, creează
impresia mișcării într-un spațiu de
gelatină, relevând, la modul epic,
felul în care conștiința percepe
necunoscutul, tărâmul celălalt,
moartea. Imaginea lupilor albi care
invadează spațiul în Ajunul
Crăciunului creează și susține
sugestia fantasticului miraculos.
Dramele oamenilor capătă
astfel, o explicație, o motivație:
sunt consecințele greșelilor, ale păcatelor lor.
Umanitatea aceasta, imaginată de Florin Anghel
Vedeanu, trăiește clipa, dezinteresându-se, practic și
spiritual, de orice i-ar putea împiedica trăirea plenară a
clipei evanescente. Fără cerebralitate, fără preocupări
de spiritualitate, instinctuali și epicurei, acești oameni
privesc viața din perspectiva unei eternități de-o clipă.
Păcatul, pedepsele, răsplata intră în această simplă
filosofie de viață. Nu există preocuparea de a orienta
viața pe un drum visat, gândit și proiectat mental,
idealizat în spirit, nu există aranjamente cu viața și
destinul. Ca un izbuc, viața îi surprinde și le definește
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destinul ca un fatum pe care nu-l pot stăpâni, în voia
căruia se lasă, încredințați de sensul imprimat de
Dumnezeu existenței lor. Există totuși, o aspirație, una
morală, anume bunătatea, asociată luminii și, prin
urmare, lui Dumnezeu, aspirație inclusă într-unul dintre
mottouri, definitoriu pentru această umanitate:
„Doamne, cred că mi s-a făcut să mor. Oprește-ți, acasă,
sămânță de oameni buni. Auzi?!”
Onete al lui Icnete, devenit, ulterior, Onete
Chirvasitu, personaj principal al
romanului Marșul invalizilor,
ilustrează epic această idee a
naratorului. Pe parcursul celor 16
capitole, într-o pendulare realvirtual, se conturează o viață și se
definește un destin. În plan virtual,
Onete ar fi putut continua tradiția
familiei, devenind ciobanul care să
trăiască din plin bucuria unei vieți
ancorate în real. Un accident,
hybris-ul care-i scrie tragedia,
întâmplarea nefericită pune capăt
acestei posibilități.
În
lumea
imaginată
ca
multivers,
cuantele
ascund
posibilități infinite. În planul
realului, viața lui Onete intră pe un
alt culoar, dar el nu se rătăcește în
labirint, este, mai degrabă, rătăcit
de necunoscutele vieții. În
dimensiunea în care se află,
intervine
teroarea
istoriei.
Fundalul evenimentelor este dat de realitatea
românească postbelică – anii '50 până în anii '70, cu
problemele, cu situațiile lor politice, deloc indiferente,
atingând viețile tuturor. Onete este o victimă a terorii
istoriei, în speță, a războiului, o victimă colaterală.
Proiectilul pe care-l găsește, al cărui pericol nu-l
conștientizează, îi deturnează viața, integrându-l în
rândul șoimăniților, al invalizilor. Din acest punct, lumea
îi pare o lume a invalizilor, nu a marginalizaților, însă,
iar el, parte a unei adevărate armate aflate într-un
continuu marș al invalizilor.
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Titlul își relevă semnificația în straturile de
adâncime, cu ideea subtilă potrivit căreia fiecare om
este, într-un fel sau altul, un invalid – unii invalizi
trupește, alții sufletește, ducând cu sine o povară
vizibilă/invizibilă. Invaliditatea atinge trupul și/sau
sufletul. Cei ca Onete își duc invaliditatea la vedere; alții,
ca Dezideriu Chirvasitu, de exemplu, un invalid
camuflat, cu mari părți de suflet amputate, trăiesc în
minciună, slujind aparenței.
Pe această țesătură ideatică, se desenează o poveste
verosimilă și veridică, într-o proiecție realistă în care
naratorul investighează medii diferite – rural, urban.
Acțiunea pornește din spațiul sudic rural, străbate un
drum, ajungând în cel bucureștean. Personajul care
străbate aceste medii este Onete. Țărani și intelectuali,
diferențele nu sunt prea mari, de aceea nici
insurmontabile, aceste personaje se intersectează
mereu, se completează, se întregesc. O dovedește
povestea de dragoste dintre invalidul Onete, creditat,
prin prejudecată, cu puține șanse de reușită socială, el
însuși, victimă acestor prejudecăți, dându-și puține, și
Camelia, fata preotului din sat, o intelectuală cu
instincte puternice în direcția perpetuării vieții.
Neverosimilul poveștii de dragoste e concurat de ideea
instinctualității feminine. Aici, se relevă puțin din
misoginismul masculin. Deși nu lipsite de inteligență,
femeile – Tănasca, Ioana, Camelia, sunt dominate de
instinct, victime ale acestuia. Tănasca, de exemplu,
personaj memorabil, este un model de fată nesăbuită, de
feminitate devoratoare, prin care îi subjugă pe bărbații
care nu-i rezistă, nici nu se pot sustrage fascinației pe
care femeia o exercită. Bărbații sunt victime ale acestei
instinctualități, pe care nu o pot refuza. Dominația nu
este a intelectului, nu există personaje cerebrale, ci a
instinctului. De aceea, femeia este dominatoare,
devoratoare, obține întotdeauna ceea ce-și dorește.
Nu trebuie omis apoi planul dialectal al vorbirii
personajelor, pentru care Florin Anghel Vedeanu are
urechea mereu pregătită. Sunetele se rostogolesc în
dialoguri vii, presărate de verbe specifice – posechia
dracului, a fi toitănel, a oroti, a melița, veniți dă parcă vă
duceți, a ține idechiu' casei etc., care localizează acțiunea
și individualizează personajele, prin raportare la mediul
din care provin, vorbirea specifică Sudului, incluzând
personajele într-o colectivitate. Toți vorbesc așa, în
tonalitatea și muzicalitatea graiului. Modul de a vorbi

nu-i individualizează, ci îi include într-o lume în care ei
sunt doar o parte, ca firul de nisip în imensitatea unei
plaje. Dar ei nici nu vizează o individualizare; ei își
asumă valorile colectivității și trăiesc în conformitate cu
ele.
Ca în aproape toată epica sudului, numele
personajelor au pitoresc lingvistic: Mirel a lu' Ilie
Zimnicaru, Clanduș, Tănasca, Fane a lu' Gheatoc, Ducu
alde Vacă, Mutu alde Udubleajă, Marin Codeana, Dicu
alde Sperie-Pește, Petre alde Hârcea zis Mamolea. Ca și
numele, personajele au limbi ascuțite, vorbele lor sfâșie,
ating, rănesc.
Dincolo de toate acestea, există, în Marșul invalizilor,
alte dimensiuni pe care cititorul le poate prospecta
pentru a-și satisface apetitul pentru poveste, pentru
real, ca și pe cel pentru fantastic. E un roman ambițios
în care Florin Anghel Vedeanu experimentează
modalități diferite ale epicului și desăvârșește arta de a
povesti.
NOTE:
1. Florin Anghel Vedeanu, Marșul invalizilor, Editura Hoffman,
Caracal, 2021.

Ana Dobre
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Interviu cu artistul plastic Cătălin Domnițeanu
Rodica Vinca

Rodica Vinca: Ce ne poți spune despre tine, Cătălin
RV: Când ai început să realizezi că poți crea arta,
Domnițeanu ?
frumosul? Te-a încurajat o anumită persoană atunci
Cătălin Domnițeanu: O plăcere este și pentru mine,
când ai început să lucrezi în stilul acesta pe care eu îl
Rodica Vinca. Ne cunoaștem de câtăva vreme și mă
consider exclusiv? Îmbini sticla cu metalul, o tehnică
bucură interesul tău. Întâi spun că sunt sculptor în sticlă
specială, o expansiune spațială pe care o dai uneori
și metal. Nu cioplesc sticlă, eu iau așchia și-o pun la loc.
lucrărilor tale. Cum ai ajuns la o asemenea alegere în a te
Este o tehnică dezvoltată de mine dintr-o veche
exprima?
disciplină artistică. M-am născut lângă Dunăre, exact
CD: Mi-e greu să precizez un moment anume, pentru
acolo de unde o întâlnește Siretul. Peste curgerea ei,
că am produs mereu mici creații: un desen, o cioplitură,
iată, am privit ispitit către malul dobrogean, cel cu
o scriitură, pe care mai mult le pierdeam sau
munți vechi, vestigii romane și mânăstiri îndurătoare.
ascundeam. Mai curând pot vorbi de un anumit moment
Acolo, la Galați, mi-am făcut studiile
când am hotărât să mă exprim în
de pictură și de inginerie. Și tot acolo,
limbajul artei, iar asta a fost în
să tot fie 25 de ani de atunci, am
primăvara lui 2015. Îmi place să cred
început să cercetez meșteșugul
că stilul în care lucrez este singular.
vitraliilor, fascinat de splendoarea
Am ajuns la el pe măsură ce limitările
culorilor energizate de lumina solară.
tehnicii vitraliului mi-au afectat
După o vreme m-am mutat la poalele
libertatea de expresie. După câțiva
Munților Stâncoși, în Calgary,
ani de lucrat vitralii în tehnica
Alberta, unde am avut șansa să-mi
tradițională, rețeaua întunecată a
dezvolt tehnica, să-mi formulez
contururilor ochiurilor de sticlă a
filozofia artistică și să-mi testez
devenit o barieră incomodă. Atunci
audiența. Iar de curând mi-am întins
am vrut să creez punți transparente
ancore noi la Montreal, unde mi-am
pe unde lumina să traverseze
instalat atelierul din 2019. Reflectez
bagheta de plumb. Am ieșit din plan
adesea la parcursul acesta și am ajuns
ca să explorez spațiul. Simultan, am
să văd cum isprăvile mele artistice
pus accent pe reflexia luminii care
sunt influențate de locurile pe unde
pune în valoare textura sticlei și
am trecut – curgerea, vestigiile,
volumele obiectelor. Intensitatea
provocările. Cum oare altfel?
culorii se distribuie, apar umbre și
RV: Suntem departe de țară, ne-am Cătălin Domnițeanu
străluciri care oferă contrast ochiului.
adaptat aici în patria care ne-a
Sticla a rămas preponderentă, dar am
adoptat. Ce amintire ai care te face să privești în urmă
lăsat opțiunile deschise către oricare alte materiale, iar
spre România?
bagheta de plumb nu a mai fost doar o siluetă neagră ci
CD: Una persistentă e faleza Dunării din Galați, cu
a căpătat și ea textură și culoare și face acum parte
parcul de sculptură în metal, lucrări monumentale de
integrantă din imagine. Jocul reflexiilor suprafețelor,
artă modernă instalate pe patru kilometri. L-am vizitat
împreună cu dispunerea spațială a componentelor dau
vara și iarna, an de an și cred că m-am lăsat contaminat
dinamica lucrării. Următorul lucru pe care l-am făcut a
de intuiția geometriei abstracte a sculpturilor.
fost să separ elementul structural de elementul
Libertatea mea creativă se trage de acolo, se prea poate.
decorativ. Nemaifiind constrâns de planul vertical,
Faleza este și promenada cea mai frumoasă a orașului.
spațiul vine în întregime în slujba ideii. Iată, acesta-i
Loc ilustru de întâlnire. Fluxul cel mai tonic pe care l-am
parcursul până aici.
cunoscut vreodată. Memoria îmi concentrează acolo
RV: Când privești în trecut, activitatea ta artistică s-a
familia și prietenii, copilăria, tinerețea, toate.
conturat cumva în anumite etape specifice?
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CD: Da, am progresat în etape distincte. Prima a fost
curgă, am ales-o. M-au fascinat mereu procesele
cea din România, o etapă exploratorie, fără manual și
prelucrării sticlei fierbinți și ale metalului topit. Mie
fără instructor. Singurul material instructiv pe care l-am
sticla îmi folosește rece, de acolo o iau și o prelucrez și
avut a fost un articol dintr-un număr al revistei Știință
o integrez în lucrările mele. Pentru asta aplic metoda
și Tehnică, pe care mi l-a găsit un prieten drag. Am reușit
Tiffany, împrumutată din tehnica vitraliilor, împreună
să dobândesc tehnica baghetei de plumb fabricându-mi
cu alte tehnici de construcții de mașini și prelucrări
singur o matriță de extrudare a plumbului. Sticla și
mecanice. Iar cositorului îi testez iscusit fluiditatea. Cât
celelalte materiale erau foarte greu de găsit și nu am
despre stilul artistic, creațiile mele au o componentă
avansat foarte mult, dar modul acesta scornaci de lucru
modernistă, puțin industrială uneori, dar în principal
mi-a rămas. Apoi, în primii ani în Canada, am lucrat la o
stilul este subordonat ideii. Mă regăsesc în suprarealism
companie de vitralii din Calgary, Tiffany House, unde am
într-o bună măsură, pentru puterea lui de explorare a
învățat și am folosit tehnica foliei de cupru. Tot acolo am
imaginarului. Uneori sunt îngrijorat că modul meu de
făcut câțiva ani reparații și restaurări de vitralii vechi de
abordare are prea multă substanță Dada, deși mă dezic
sute de ani și am văzut efectul
de el prin intenționalitate și
timpului asupra lor. Asta m-a
prin meșteșug. Nu mă simt
ajutat sa înțeleg cum pot mări
atașat de un anumit curent
suprafața unui vitraliu fără
artistic, așa că am hotărât să-i
bare
de
ranforsare
și
aleg eu un nume. I-am zis
fragmentări
structurale
Convolutism - un termen
inestetice, și în același timp, să
împrumutat din geometrie.
obțin contururile cele mai
Convolutismul
meu
este
complexe. Aceeași tehnică am
traiectoria dată de tangenta
aplicat-o ulterior când am
comună la pozițiile succesive
avansat către tridimensional.
ale subiectelor mele. Iar ele
În 2015 am făcut pasul definitiv
sunt despre lumea profundă
către compoziții proprii, cu
din spatele senzației. Dacă vrei
intenția bine formulată să
o imagine vizuală, imagineazăintroduc vitraliul în galeriile de
ți cum intersecția unui șir de
artă. Ceea ce nu știusem, era că
văi formează creasta muntelui!
nu vitraliul avea să fie cel cu
Aceasta-i Convoluta, e partea
care aveam să intru în galerii, ci
vizibilă a lucrurilor care
ceea ce a devenit el în scurt
compun lumea.
timp,
adică
sculptura.
RV: Ce mesaj vrea să spună
Subiectele nu aveau să mai fie
arta ta privitorului?
de natură spirituală sau
CD: Subiectele mele vin din
decorative, ca în Gotic sau în Art
curiozitatea pentru mecanismul
Nouveau-ul lui Louis Tiffany, ci Cătălin Domnițeanu lumii.
Spuneam
că
vor merge spre teme sociale, Vitraliu tradițional
Suprarealismul
mă
prinde,
filozofice, sau științifice.
pentru că este un bun instrument
RV: Tehnica și stilul folosit trebuie să reflecteze
de investigație care mă ajută să ies din paradigme.
anumite stări, emoții. Care este stilul și tehnica preferată?
Găsesc că natura fundamentală a realității este absolut
CD: Întâi, mediul în care lucrez are o esență potrivită
fascinantă prin aceea că este contraintuitivă. Oricine se
subiectelor mele. La temperatura ambientală sticla are
apropie de fizica atomică învață că trebuie să-și suprime
o structură atomică amorfă - o geometrie fără simetrii
întâi intuițiile ca să poată învăța un sistem nou de
spațiale, neregulată la prima vedere, corespunzătoare
interpretare. Mecanismele fizicii și ale chimiei sunt
fluidelor și nu solidelor. Vâscozitatea ei mare depășește
incomparabile (incompatibile, aparent) cu cele ale
scara vieții umane, așa că nu-i percepem curgerea.
biologiei, psihologiei sau sociologiei. Sunt sisteme total
Pentru puterea asta sugestivă, de fluid care a uitat să
diferite, cu vocabulare diferite. Și totuși, legile fizicii,
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cărămizile acestea fundamentale ale realității, dau lumii
complexitatea pe care o vedem în viața zilnică. Dar viața
aceasta cotidiană conține curaj, compasiune, invidie,
încredere, sacrificiu. De unde vin toate astea? Între cele
două se petrec lucruri extraordinar de interesante.
Acolo, printre multele nivele de emergență care dau
formă vieții, acolo pierdem firul. Apoi, în fizică există o
incompatibilitate frustrantă între forțele atomice (nivel
micro) și gravitație (nivel cosmic). Legătura dintre ele,
cu toată istoria încercărilor de a o descifra, este un
subiect extraordinar. Pentru mine el are cel puțin
aceeași tărie ca subiectul statuii lui David, a lui
Michelangelo, sau a picturii Guernica a lui Picasso. Eu nam reușit să mă opresc la o fațetă anume a realității. Fie
că am sau n-am resursele să aprofundez temeinic
disciplinele care o studiază, mă interesează toate.
Investigația naturii fundamentale a lumii este cea mai
fascinantă aventură a omenirii. Iar ea vine la pachet cu
toata gama de senzații și emoții – mister, speranță,
iluzie, entuziasm, tensiune, adorație, încredere,
revelație, și toate celelalte pe care le caută cineva în
literatură sau în artă. Ăsta-i unul dintre lucrurile pe care
arta mea se așază. Împărtășesc opinia lui Richard P.
Feynman, laureat al premiului Nobel în fizică, care
spunea că a înțelege electromagnetismul nu-l scutește
să admire frumusețea florilor, ci cu atât mai mult, este
fermecat de ea. Emoția pe care vreau s-o provoc prin
lucrările mele vine observând simbolismul și dinamica
relațiilor dintre componente. Ele vin să stimuleze
imaginația celor care deja cunosc referințele.
RV: Ai imigrat, ai părăsit patria mamă, dar te-ai
remarcat aici în țara de adopție Canada și ai devenit un
artist cunoscut. A fost un parcurs dificil, ai întâmpinat
respingeri, greutăți? Și mai mult, știu că ai făcut o
schimbare de proporții, te-ai mutat din Alberta în Quebec.
Cum s-a produs adaptarea în noua provincie canadiană?
CD: Itinerariul artistic este exigent, e firesc. Pentru
mine, prezența fizică în fața publicului este foarte
importantă. Trebuie să le vezi față în față ca să le
apreciezi; fotografia nu le prinde bine valențele. Și cum
ele sunt mari, grele și fragile, trebuie să-mi aleg cu
atenție ieșirile publice. Am venit în Quebec pentru mai
multe motive, printre care unul este apropierea de cele
trei mari metropole – Montreal, Toronto și New York.
Odată sosit aici, a fost o plăcere să găsesc o comunitate
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artistică românească dinamică și frumoasă și să cunosc
personal pe câțiva dintre voi. Mă bucură prieteniile pe
care am reușit să le fac și mă bucură că am avut plăcerea
să particip la expoziții comune. Una pe care ai organizato chiar tu, Rodica, în 2019 – Festivalul Candela, la Casa
Românească din Montreal, și pentru care te felicit, iar
alta în 2021 ca invitat în cadrul expoziției personale a
pictoriței Mona Ciciovan, căreia îi sunt recunoscător.
Pandemia a limitat accesul la spațiul public, în general,
și mi-a domolit parcursul expozițional, dar am profitat
enorm în timpul acesta și am făcut trei lucrări foarte
importante pentru declarația mea artistică.
(continuarea în numărul următor)

Rodica Vinca
Artist plastic
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Cum am fugit în America
(Uvertură la micro romanul „Istorie locală”)
Gheorghe Dobre

Un lucru e clar: ca să fii văcar îți trebuie cel puțin o
vacă. Dar o vacă-i scumpă și oamenii preferă să meargă
pe rând cu ele decât să le mai dea pe mâna ta, care în loc
să le fi băgat în iarba cea mai grasă le duceai în mlaștină
să se înece sau să le sugă șerpii: Ai terfelit și compromis
onorabila muncă de văcar comunal! Dă brevetu-ncoace,
să-l anulăm! Cară-te! Și zi mersi că scapi doar cu atât!
Am zis într-adevăr „mulțumesc”, am plecat vesel
totuși, amintindu-mi cum, cu undița-n baltă, uitam de
vaci, prindeam câțiva pești și-i țineam într-o pungă cu
apă, în așteptarea lui. Acest „lui” era un nebun, nebunul
satului, care mă însoțea zilnic în expedițiile mele. Voia
să mă impresioneze: apărea din pădure țopăind și
scoțând din gură tot felul de sunete care – dacă pe mine
nu mă speriau – le băgau în draci pe sărmanele vaci.
Ocolea jumătate din pădure venind din sat numai ca să
mă facă să cred că el, noaptea, doarme-n cel mai înalt
copac și de-aia era el mai deștept ca mine și-l rodea tare
faptul că eu nu mă speriam. Fără să știe, îl pedepseam
zilnic, dându-i să înghită de vii carașii și borțoii care
aveau neșansa să creadă că o râmă poate intra de
bunăvoie în apă.
Apoi îl puneam să bea apă din baltă, spunându-i că
burta lui va fi un fel de acvariu în care peștii se vor
înmulți și – când se va simți el greu tare de tot la burtă –
poate să-și bage deștele pe gât și să dea afară o căruță
de baboi. Baboii îi vom vinde, vom păstra căruța și cu
banii vom cumpăra un cal, cu ajutorul căruia vom fugi în
America. El credea că vede în fiecare zi America, dar ea
era departe, adică în satul vecin și zicea că planul meu
e bun și dădea broscoii la o parte și sugea apă mai rău
ca o cămilă ce trebuie să plece-n deșert. Și-mi mai zicea
după aia să nu mai spun la nimeni, că dacă află miliția
am sfeclit-o, ne-nchide pe amândoi, el pierde copacul și
eu vacile și dacă vomită căruța de pește, din greșeală, în
celulă o-ncurcăm și mai rău, trebuie să spunem de unde
am luat-o și noi cum dracu să spunem că am luat-o din
baltă, că nu ne-ar crede nimeni, chit că unul din noi e
nebun. N-aveam noi cum să-i facem concurență reală lui
nenea Vasilică, dar asta ne-a fost soarta, așa că nu ne-am
pus cu ea și am dus-o, de voie, de nevoie, până la capăt.

Această istorie se repeta aproape zilnic, dar nebunul
nu mă părăsea. Mă părăseau, în schimb, vacile și tot
părăsindu-mă am rămas fără nici una, oamenii îmi
spuneau că să mă duc cu nebunul la păscut, poate i-o da
coarne și și-o călca unu pe inimă până la urmă și și-o da
vaca la montă la el, să vadă și ei ce lighioaie ar putea ieși.
Le-am spus că trebuie întâi să-l dezvăț să doarmă
noaptea prin copaci, că un bou nobil ar da dovadă de o
creștere proastă sau de cosmopolitism dacă n-ar reuși
să ignore copacii. „Să ignori copacii!” asta e prima
condiție pentru un bou sadea. Sardea – strigau la mine –
spunându-mi să-l las prin copaci, că tocmai aici e
farmecu’, că n-am deloc imaginație practică și satirică,
eu nu știu decât să le omor vacile sau să las șerpii să le
sugă. Ce, ăsta-i umor?
De-aia i-am lăsat în pace.
După ce mi-am amintit toate astea, m-am întristat.
Cele mai crude adevăruri pentru mine erau două: ca să
fii văcar trebuie să ai cel puțin o prăpădită de vacă și ca
să fii măgar trebuie să păcălești cel puțin o oaie.
Și – cu amaru-n suflet – am fugit în America.
*
Începuse să plouă cu găleata când m-am apropiat de
satul vecin. În acele momente mă gândeam că poate ar
fi fost mai bine ca, înainte de plecare, să-i fi spus
nebunului să-nghită și câteva vaci, că-n burtă la el e loc
destul și-i plin de iarbă și n-ar mai fi fost nevoie să le dea
afară, ar fi avut lapte din belșug și le-am fi dat și
sătenilor o lecție bună, arătându-le cam ce-au pierdut.
Găinile „americane” erau ciuciulete. Când a apărut
soarele, râzând ca de o glumă, au început să se scuture.
Apoi au rămas nemișcate. Parcă făceau plajă. Pe uliță,
copii desculți bubuiau cu plăcinte de clisă umedă,
bălăcindu-se cot la cot cu rațele și gâștele, jumulite de
pene să nu zboare și vopsite cu tot felul de culori, după
cum căzuseră de acord stăpânii lor. Plouase – aveam
impresia – cu vopsele și mă miram că nu-s vopsiți și
copiii, ca să știe omul că sigur e plodul lui arătarea
neagră, șiroind de noroi, care dădea din mâini și din
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picioare în timp ce era scos dintre rațe. Că ducându-l
acasă și băgându-l în teică să zică, uitându-se la el: „Ăstai al meu, că-i vopsit cu roșu” sau: „Ăsta nu-i al meu, e al
lui Cutare”, știind că al lui e dat cu roșu și arătarea se
descoperea albastră și albastrul e damblaua lui Cutare,
tot satul vorbea de chestia asta.
Copiii m-au observat și-au început să strige după
mine că „a venit Chisnov” și că „ascundeți-vă, fraților,
vacile, că asta are buzunarele pline cu șerpi flămânzi” și
cică „ e și nebunu’ cu el, da’ nu se știe ce dracu a meșterit
de-l ține nevăzut până ne păcălește și-o șterge cu vaci cu
tot; vorbea lumea din partea ailaltă că asta n-a făcut
niciodată un lucru socotit” și cred ei că eu numai de
făcut purici pe acolea n-am de gând.
Atunci mi-am dat seama că eram încă ud și că mi se
dusese vorbă ca de popă tuns până în America.
Vă dărâm biserica, mă, dacă nu mă lăsați să fac vreo
două sute cinci zeci de purici aici, la voi! am strigat și
spre gâscanii de copii, care gâgâiau la mine, dar și spre
oamenii care-și ițeau capetele peste garduri, ca niște
momâi de speriat vrăbii.
Huo, să vă fie rușine! le-am mai zis în gând. Ghiceam
eu cine m-a pârât. E unu’ care-a intrat în legendă și nu
mai poate să iasă de acolo. Un scriitor l-a și băgat într-o
carte. E sigur Costică Cursă. Ăsta, când se trezește că are
de spus ceva unui neam aflat la peste patruzeci de
kilometri, se scoală dis de dimineață, își ia picioarele la
spinare și nu se oprește din fugit până la destinație.
Seara e din nou acasă, să facă obișnuita râneală în grajd.
Se uită oamenii-n urma lui, se crucesc văzând o
nălucă desculță și cu o cămașă scoasă din pantaloni,
înghițind parcă praful cu drum cu tot și-și zic, intrând
înapoi în curți, că ăsta iar se duce după făcălețul de
mămăligă la frate-su că, pentru economie, folosesc două
familii un singur făcăleț și – cu toate că între ei erau vreo
zece kilometri și-n acele momente femeia lui Costică
începea să pună mălaiul în ceaunul cu apă fierbând – ei
puneau pariu că norul de praf va veni imediat în sens
invers cu făcălețul purtat triumfător deasupra și-l va
pune în mâinile nevestei exact când mămăliga va trebui
mestecată. Zici că un strămoș de-al lui a sosit în goană
din Mexic, din tribul Tarahumara și l-a păcălit vreo
broșteneancă să se oprească din fugit o noapte și-n
noaptea aia i-a turnat un plod, pe Costică, apoi indianul
mexican a rupt-o iar la fugă, o sută de kilometri, zi de zi,
ani de-a rândul, derutat că nu-și mai regăsește tribul,
așa că n-ai cum să afli unde a ajuns până la urmă, că din
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fugit, când a simțit că moare, s-a aruncat direct în
mormânt și Costică n-o să afle niciodată la ce cruce de
pe lumea asta ar trebui să pună o floare. Ca un argument
în favoarea teorie mele e faptul că fratele lui e cea mai
lentă ființă omenească și e clar că e făcut cu un băștinaș,
poate chiar cu tatăl celor doi din acte.
Costică, ăsta m-a pârât, precis, altul n-avea cine!
Tot înjurându-l și neavând ce face până la venirea
trenului, m-a pus dracu să mă însor, am făcut și cinci
copii, le-am vopsit pe umăr câte o stea albastră, ei sunt
jumate americani, jumate broștenari (să vă spun că nici
nu mă interesa că încurcam cronologii și istorii) și-acum
așteptăm, eu și fiul cel mai mare, să ne nască nevestele
și să ne putem întoarce acasă, că bine e acasă! Mai ales
că se lasă seara și – plus de asta – îmi pot împlini un vis
mai vechi: să mă duc la vecinul Costică, zis Cursă, să bem
un păhărel de rachiu și să arunc priviri furișe spre locul
unde odihnește faimosul făcăleț. Și să zic tare: a naibii
bucată de lemn! Și Costică să râdă, fără să știe că, dacă
mi l-ar da, i l-aș roade fibră cu fibră, până m-aș răcori.
Salut! Plec, trebuie să ne nască nevestele, parcă v-am
mai spus, mie și lui băiatul cel mare!

Gheorghe Dobre
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Versuri
Lilian Curevici

UNUI FRATE «INDEPENDENT», DE PESTE PRUT
ORI… SCRISOARE BASARABIEI
Un cui bătut-ai, frate, ca să știi,
Din fier mai ruginit, să doară tare,
Țintit direct, bătut…în căpătâi,
N-ai dat în mine, ci în Țara Mare…
Un cui, înfipt aiurea și cam strâmb,
Ce doare trei decenii de speranță,
Lăsând copii, nepoți, pe drum plângând
Și trupul dezvelit, fără o zdreanță…
Știai prea mult, că Țara te așteaptă,
Cel brâu ghimpos pe Prut îl doare greu,
N-ai chibzuit, creștină-ți fie fapta,
Ba invers! Te declari fiind ateu!!!
Nu cred, deloc, ca Ștefan să-ți accepte
Mișelul pas, urât, de trădător,
Urcat-ai, ca mancurtul, tot în trepte,
Dar…înjosind cel falnic tricolor.
Ai profitat mereu, deja de vremuri,
La masă te-am primit, ca gospodar,
Ca-n ,,ziua mare” să te văd că tremuri,
Bătând sălbatic cuie… în altar.
Cum crezi, te voi privi-ncepând de mâine,
Cât poate-o Țară mândră-a se-njosi,
Când crești copii orfani, ce vor să-ți strige:
-Ajunge!!! Cât se poate-a risipi!!!
…Trezește-Te odată, fă-ți croială,
Ești hrincă* din cea pâine din cuptor,
O Mamă te-a-ngrijit la plămădeală,
Un Tată ți-a turnat din viu ulcior…
GÂNDURI…
,,… A fi sau nu a fi?”
- Se întrebă Shakespeare,
Privind la bietul Yorik
Cu trai în…cimitir…
,,… A fi sau nu român
În România Mare?”
- Se mai întreabă astăzi
La margini de hotare…
Căci plină-i, Doamne, lumea

De indivizi pustii,
Vorbind de-nțelepciunea
Mai jos, sub pălării.
Se-ndeamnă dur secuii,
Mai des basarabenii,
C-ar fi mai frați cu hunii
Decât cu ardelenii
Și doare limba mamei,
Venită din țărână
Ce ne-au cioplit-o alții
Cu mâna lor străină…
Căci dacă-ar fi să știe
Cel neam străbun de dac,
N-ar face de rușine
Al mamei aluat…
…Se schimbă lumea noastră
În goană-a „trei arginți”,
Uitând și de icoană,
De cruce și părinți,
Iar domnul din divanul,
Numit azi Parlament,
E frate cu sultanul
Și neamul moscălesc.
De-o fi să-i amintească
Creștinii de credință
O vorbă românească –
Îndată amenință
Căci secera-i icoană,
Ciocanul i-o fi sceptru
Și are altă…mamă
De pe la țarul ‘Petru…
…O, Doamne, ne ferește
De minți întunecate,
Ce ne dezbină neamul,
Desparte soră, frate,
Adu-l, Te rog, pe Ștefan,
Pe Țepeș și Viteazul,
Să ne trezească iarăși,
Să ne spălăm obrazul.
Căci mare e rușinea
De veacuri îmbrăcată,
Trădat-am România
Chiar de e-n… pașapoarte (!!!)
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Doar gânduri mult meschine
Purtăm mai mulți din noi,
În cele țări străine
Văzându-ne eroi…
Și-atunci, când ne întreabă
De unde-am provenit,
Să ne-amintim îndată
De chipul răstignit.

Ascute-ți paloșul mai bine,
Căci dușmanii sunt numeroși
Și printre-a noastră boierime
Avem mancurți și ticăloși...
... Revino, Ștefane, din Putna,
Ești unicul ce ne lipsești!
Trădați am fost de-a noastră hurtă*,
Ce-și pleacă capul tot spre... est.

Și-ar fi mai nobil lucru
Să spunem, cu mândrie,
Că inima și trupul
E Marea Românie!!!

... Măria Ta, mai este-o boală,
Ce-n mintea multora s-a-ncins:
Precum, că nu avem nici mamă,
N-avem nici țară, limbă, scris...
Ne doare mult biciul minciunii,
Păgân e mult din ce-a fost sfânt,
Azi strângem roada... „Uniunii”
Ce ne-a schimbat la chip și-n gând...
... Revino, Ștefane, din Putna
Te așteptăm, Doamne, la Prut,
Ca să pornim cu toții lupta,
Să o luăm de la-nceput!!!
Să spunem tuturor, să știe,
Că nu-s hotare între frați
Și-același grai din latinie
Nu poți cu-un Prut să îl desparți!!!

E LUNGĂ SÂRMA DE LA PRUT
… Aveam cândva un singur Prut,
Ce-l străbăteam în lung și-n lat,
N-am bănuit, nici n-am știut,
Că aș putea să mi-l împart.
Un brâu, ce veacuri ne-a legat
Același neam, același gând,
Cea mână grea l-a dezlegat,
Schimbând un Soare pe-un mormânt…
… E lungă sârma de la Prut
Și trupu-mi frânge pân-la os,
De nu-l mai simt…, e mult durut,
Din greu mă țin, să nu cad jos…
E dură sârma, hăt-departe,
Lipsind un neam de vale, deal,
Să nu mai fim ca soră, frate,
Cu cel din Iași sau din Ardeal.
E lungă sârma de la Prut,
Simbol de sumbră despărțire,
Deja de-un veac și parcă-s mut,
Dar vreau să strig cât pot: UNIRE!!!
RUGĂCIUNEA BASARABIEI
... Revino, Ștefane, din Putna,
Trezește-Te din somn domnesc,
Că dau tătarii iarăși buzna
Peste pământul strămoșesc!!!
Se-ndeamnă corbii împreună,
Tot rup și rup din trupul sfânt,
Au rupt Bugeacul, Bucovina,
Lăsând doar jale pe pământ...
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Poezia ca o sabie de Toledo
Diana Dobrița Bîlea

Găsesc drept să-mi pornesc demersul analitic
pornind de la câteva versuri pe care Victoria Milescu ni
le oferă, spre finalul volumului „Deriva sentimentelor”
(Editura Betta, 2016), ca pe o confesiune-prevenire de
care cititorul trebuie să țină seama: „după ce mi-am
încheiat toate socotelile/ (...) m-am așezat în liniște și
singurătate/ la masa mea de brad/ din partea de nordvest a inimii/ și am început să scriu poezii/ adică, am
început să trăiesc cu adevărat” (A trăi). Punctele
cardinale invocate anunță curajul de a observa cu
obiectivitate tot ce ține de viață și de moarte, de pământ
și de moarte, de pământ și de Dumnezeu, fără să
lipsească auto observarea, și de a căuta răspunsuri la
marile întrebări ale lumii din perspectiva omului ajuns
la vârsta înțelepciunii, după ce a văzut și experimentat
multe, dar și din perspectiva poetului care e conștient
că are acces la adevăruri ce nu pot fi atinse de muritorii
de rând. Autoarea precizează, printr-un fel de
expozițiune poetică, momentul declanșator al
purcederii pe calea scrisului: „inima a ajuns la
maturitate/ ochii numai buni de stors lacrimi” (Scriu cu
bucurie). Poezia sa se vrea a fi o sabie de Toledo (sabia
lucrată în ritmuri de psalmi și rugi de artizanii spanioli),
dar nu pentru a condamna și răni, ci pentru a oferi
lumină/ veghe/ scut lumii aflate într-o derivă continuă.
Tema volumului de față este condiția poetului:
poetul în relație cu omul simplu al ființei sale duale,
supus efemerității mai ales, și cu Dumnezeu, cu care i se
întâmplă, arghezian aproape, să se măsoare: „cu toate
m-am obișnuit, Doamne/ până și cu trupul meu/ dând
primele semne de veșnicie/ el te știe din vremea când
curgeați împreună (...)/ când te îndepărtezi, mă pierd/
iubesc nemăsurat, imprudent și îmi pare/ că pot fi
asemenea ție/ învârt pe degete lumile posibile și
imposibile” (Puterea obișnuinței). În viziunea Victoriei
Milescu, poeții sunt niște supraoameni capabili să ia pe
umerii lor simțămintele de durere ale oamenilor simpli
și să le transforme în versuri unificatoare ce vor atinge
infinitul din care ar trebui să facă parte, logic, și
Dumnezeu: „Ploile sunt lacrimile poeților/ (...) poeții nu
se nasc oriunde, oricând/ nu-i recunoaștem ușor, nici
repede/ seamănă oarecum cu noi/ dar ochii lor văd
mereu altceva/ glasul lor sună altcumva/ ei râd și cântă
și privesc moartea în ochi/ (...) cine să-i creadă când

povestesc/ cum e dincolo și dincoace de lumină/ cine să
înțeleagă că versurile lor/ sunt strigătele noastre de
ajutor” (Ploile sunt lacrimile poeților). Deși poezia cere
sacrificii pentru a fi scrisă („cineva trebuie să moară
zilnic pentru hrana/ poemului” – Impactul toamna;
„poemul vine/ vrea sângele meu, combustibilul prețios
– Desprinderea de poem), aceasta e minimalizată astăzi
de oamenii tot mai săraci și cu probleme existențiale
majore, „absenți sau prezenți la propria resuscitare”
într-un spațiu tentacular, iar poeții sunt priviți ca o
specie aparte, care nu-și mai are rostul: „poeții nu
dorm/ vine îngerul și le bate în tâmplă cu o metaforă/
(...) o clipă de neatenție din partea îngerului/ și poeții
ajung pe fundul neantului/ așa, fără aripi, fără Judecata
de Apoi/ (...) ce rost au ăștia de nu dorm, și scriu, scriu/
când toți ne prăbușim” (Cei ce nu dorm). Puseul de
revoltă al poetei împotriva prezentului social deficitar
îmbracă o formă donquijotească, vizând, la nivelul
percepțiilor, anularea lumii adevărate și (re)găsirea
speranței dincolo de rațiune/ viață: „Da, mă pot duce în
oraș/ în pielea mea înflorată,/ scurtă și decoltată/ (...)
mă pot duce să probez un iepure cu joben/ sau un
canar/ (...) lângă bărbați singuri înjurând printre/
rotocoale de fum verde/ să-mi arunc trupul
înfierbântat/ în mijlocul haitei lor flămânde, uimite/
unul, desigur, se va lupta pentru mine/ sau cu mine,
pornind pe urmele mele/ (...) prin catacombele sângelui
rarefiat/ al orașului cu glas ademenitor, strălucitor/ ca
o sabie de Toledo” (Viața ca o femeie liberă).
Numeroasele elemente de autoportret relevă o
adâncire a poetei în propriul sine pentru a se convinge
că viața pe pământ se derulează pe cont propriu, poate
doar cu o minimă intervenție divină, una care nu
schimbă nici destinul, nici venirea sfârșitului. De altfel,
primul poem este un autoportret în cinci imagini care
încep toate cu vocabulele „sunt un lucru”, ceea ce ne
duce cu gândul la un Matrix nefiresc și imuabil. Dacă
prima imagine conține adjectivul „viu”, a doua și a treia
evidențiază durerea și lacrimile ca apanaj al datului
uman, a patra imagine trimite la moartea imposibil de
ocolit („scaunul rămâne gol”), iar cea de a cincea
sugerează contopirea cu universul și întoarcerea la
matricea inițială. Dar tot o matrice pare să fie și ființa
poetei, sublimată aici într-o lacrimă, pentru că ploaia, o
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rebelă, „o dezmățată”, reprezentând natura imposibil de
stăpânit de vreo forță, este înghițită de picătura amară
a ochiului omenesc: „ploaia îmi intră în casă/ se
scufundă în lacrima mea multă/ și nu mai iese la
suprafață” (Ploaia). De asemenea, poeta se descrie a fi
„un lucru pe cale de dispariție/ (...) cu o mască pe față,
cu alta pe inimă/ (...) un lucru care vrea să facă bine dar
iese rău/ (...) un lucru de unică folosință (...)/ răsplătit
pentru curaj cu lipsirea de sentimente” (Cine contează),
„un lucru care se împiedică și cade/ apoi se ridică și
încasează, cade să se ridice/ un lucru cu mâini și
picioare” (Ieșirea din lume). Din când în când, își
probează existența după principiul cartezian: „aud, deci
sunt vie” (Cod roșu) sau își hiperbolizează menirea: „mă
îmbrac în furnică/ și oamenii mari nu se miră/ că duc în
spinare pământul/ cu ei cu tot” (Anonimul); „glasul meu
de furnică/ voinică ducând în spinare pământul” (Oare
e bine...).
Timpul e privit acum ca un dușman. Trecerea lui
nedrept de rapidă împiedică până și recunoașterea între
ele a sufletelor pereche: „Când pleci grăbit/ (...) brusc îți
iese în cale/ iubirea vieții tale/ o recunoști de departe,
strigi/ dar ea se uită în altă parte/ grăbindu-se la rândul
ei”. Neputința împlinirii iubirii creează o atmosferă
haotică: „orașului (...)/ cu străzile pe dos/ sub un cer
noros respirând sacadat, descheiat la toți îngerii”
(Grăbire). Sentimentele naufragiază în „orașul tristeții”,
însuși îngerul trebuind să vină întru salvarea „din
ghearele unei iubiri imposibile” a poetei (Deriva
sentimentelor), în ciuda iluziei că aici „doar noi am putea
fi fericiți”. Când dragostea vine dinspre bărbat, femeia e
copleșită, incapabilă să răspundă: „cum să te urmez/ cu
aripile mele grele în spinare” (O plagă rece, marea).
Când, însă, își lasă doar feminitatea să vorbească, tonul
său confesiv capătă tușe calde, nostalgice: „țin minte
toate cuvintele pe care mi le-ai spus/ și golurile dintre
ele umplute cu lacrimi/ cu îmbrățișări grele/ (…) cum
să te aperi de vraja nimicitoare a iubirii/ (…) venind din
țara ei necunoscută/ unde am fost odată umbră dar și
lumină” (Fără grija uitării).
Relația cu instanța divină este, pe de o parte, una
specifică între creator și creația sa, iar poeta ține să
sublinieze firescul acesteia arătându-și recunoștința și
prețuirea, iar pe de altă parte, o relație nefirească,
întrucât Dumnezeu, alegând-o pe ea drept unic
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confident, o pune cumva pe picior de egalitate cu El:
„Doamne, mult ai muncit la mine/ (…) am zburat până
la tine/ am căzut, m-am ridicat/ am mers împreună o
bucată de drum/ mi-ai împrumutat: aerul, apa, lumina/
mi-ai pus în mână unelte și daruri/ vorbindu-mi despre
visele tale, Doamne” (Ea).
Fiecare poem din acest volum este o poveste spusă
până la capăt și fără menajamente de poeta care
locuiește într-un “lacrimarium”, un spațiu inventat unde
poate rămâne conectată la adevărurile, la mutațiile
sociale, morale, sufletești, la visurile oamenilor și ale lui
Dumnezeu. Vede și judecă direct cu sufletul, ocolind
construcțiile aforistice și abținându-se de la o atitudine
rechizitorială. Tropii, nu mulți, dar totdeauna
surprinzători, au o elasticitate deosebită tocmai pentru
a putea îngloba cât mai multe proprietăți, dimensiuni,
nuanțe, orizonturi deschise.

Diana Dobrița Bîlea
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Memoria FARAONILOR!
– dependența de extaz Cătălina Stroe

Iubiri ascunse ale celor prea tineri, îngrădiți de
părinți sau ale celor prinși în alianțe nefericite;
complexe de inferioritate ale celor ajunși la putere pe
căi ocolite sau doritori de putere, cu toată gama de
sentimente generate de acestea - invidie, gelozie, ură,
idei de răzbunare, sete paranoică de informații și de
control și, în final, dorința de lărgire a perspectivei,
pentru cei răspunzători de un destin colectiv și care se
folosesc de diplomație - arta de a menține armonia în
relațiile la nivel înalt, toate acestea, la un loc, au creat,
dezvoltat și „complicat” sisteme de comunicare secretă,
neînțelese de cei indiscreți sau neinițiați și bineînțeles,
un organism specific de mesagerie, original prin
banalitatea lui și eficient prin simplitatea aparentă a
mesagerilor, oamenii DE SERVICIU.
Așadar, originea CRIPTOGRAFIEI și a Serviciilor
Secrete de Informații se află în NATURA UMANĂ, în
dorința de INFORMARE, ca necesitate sau ca joc al
minții!
La primele semne de conștiință de sine, în prima
copilărie, începem să fim creativi prin joc: ne jucăm dea v-ați ascunselea, să vedem dacă existăm cu adevărat și
intrăm în panică dacă cineva se preface că nu ne vede.
Până și bebelușii râd în hohote, când te joci cu ei CU-CU:
sunt aici, nu sunt aici, un fel de „a fi” sau „a nu fi”
hamletian! Pe urmă, pe măsură ce adunăm informații,
ne FORMĂM, ne CONSTRUIM, ne CREĂM, pe noi înșine,
printr-o oglindire continuă în ochii celorlalți - cum arăt,
ce se spune despre mine – până când, într-o zi, te
detașezi, ajungi să te CUNOȘTI, SĂ TE DESCIFREZI, SĂ
DESCOPERI CHEIA cu care intri în adevărata casă a ta,
să privești spre INTERIOR, unde să îți găsești
DESTINUL, PROGRAMUL independent prin care ți se
arată CALEA DREAPTĂ de urmat, TAO, THULE, drumul
spre ULTIMA REALITATE care înseamnă ÎMPLINIREA
DEPLINĂ, CUNOAȘTEREA TOTALĂ, energia INFINITĂ,
zona de EXTAZ, IZVORUL INFORMAȚIEI TOTALE LOCUL FERICIRII! Când afli CINE EȘTI CU ADEVĂRAT și
CE DESTINAȚIE – CE ROL AI PRIMIT, nu mai ești
dependent de informații; nu-ți mai pleci urechea, nu mai
privești în stânga și în dreapta, nu te mai OGLINDEȘTI

în ochii nimănui ca să cauți o rază de energie, de IUBIRE.
DEVII UN OM DREPT, adică BUN, INDEPENDENT și
INCORUPTIBIL deci INTEGRU, pentru că ȘTII CE VA FI!
Arunci OGLINZILE și spui NU-MI PASĂ!
Piramidele erau și au rămas niște instalații de aflat
DESTINUL, de ascultat ȘOAPTELE NEMURIRII!
Omul este CONSTRUIT TOT ca o PIRAMIDĂ și se
poate activa SINGUR sau dacă se pune în rezonanță cu o
PIRAMIDĂ ori o structură PERFECT PIRAMIDALĂ.
Piramidele au fost construite după reguli precise și
pe principii ACUSTICE stricte, cu materiale care să aibă
capacități de rezonanță, adică pietre „ascultătoare”.
Bazaltul conține cristale de cuarț, cu proprietăți
magnetice și electrice care le fac sensibile la frecvențele
radio - un fel de mini antene. Aceste PIETRE, cu
porozități interioare specifice, erau MANIPULATE de la
distanță prin SUNETE GRAVE sau de un alt tip, produse
de instrumente de suflat. Rezonanța, odată stabilită,
sunetul de bază devenea CHEIA în care se desfășura
lucrarea de construcție și care trebuia utilizată pe tot
parcursul - CHEIA FA, CHEIA SOL. Micile corecții de
direcție sau de poziție se făceau în SUS cu o ușoară
URCARE a tonului, deci cu un diez, sau în jos, cu o ușoară
COBORÂRE a tonului, deci cu un bemol. Revenirea la
TONUL inițial, de lucru, după corectarea „alterațiilor” se
făcea cu un stabilizator, un becar. În BLOCUL de PIATRĂ
utilizat pentru construcții, se schimba polaritatea
fiecărei particule de material sau a spațiilor dintre
particule, prin crearea unor vârtejuri minuscule la
limita dintre ATOM și SUBATOM, atât cât să permită
blocului să LEVITEZE, dar să nu se dematerializeze.
Aceste „vârtejuri” erau create prin vibrația sunetelor
aplicate asupra blocurilor de granit și care, provocând o
INVERSARE POLARĂ, anulau pentru scurt timp, forța de
gravitație, atât cât era nevoie să se pună blocul în poziția
necesară. Se forma astfel o MACARA, un sistem invizibil
dotat cu un COMUTATOR de SUNET!
În INTERIOR PIRAMIDA devenea un fel de URECHE
PERFECTĂ, o ELICE DUBLĂ, un DUBLU ADN cu ACCES
LA ALTE DIMENSIUNI, CREAȚIA FINALĂ devenea un
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RADAR HIPERBOLIC, în 8D, care asculta dincolo de
materie, o antenă DELTA.
AMPHION, personaj din mitologia greacă, fiul lui
ZEUS și al Antilopei, a fost POET și MUZICIAN și
CONSTRUCTOR al cetății THEBA: „în sunetul LYREI sale,
pietrele se ridicau în zbor și se plasau singure pe zid.”
Ajuns în Insula Paștelui, din Pacific, exploratorul
THOR HAYERDAHL a întrebat un băștinaș foarte în
vârstă, cum au fost transportate uriașele statui, iar
acesta a răspuns simplu: „Nu a trebuit să fie
transportate, statuile au mers singure!” Călugării
tibetani foloseau gonguri cu sunete speciale în care
băteau ritmat până când, blocuri de piatră din vale,
intrate în rezonanță, se ridicau încet și erau plasate în
templele de pe înălțimi.
„Cu o vorbă, poți muta munții din loc!” este scris în
Noul Testament care nu este altceva decât un CODEX de
prezentare al modurilor de funcționare al energiilor de
tip subatomic, cuantic. La o analiză atentă, principiile
enunțate de IISUS sunt mult mai aproape de înțelegerea
oamenilor de azi, familiarizați cu fizica cuantică, decât
de înțelegerea celor de acum 2000 de ani. Urmărind
ideea unei POLARITĂȚI, piramida de la GIZEH din Egipt
este un fel de BURICUL PĂMÂNTULUI, punct central
între zonele Europei, Asiei și Orientului Mijlociu situat
într-o zonă stabilă din punct de vedere seismic, zona cea
mai „înconjurată” numai de pământ. În revanșă, Insula
Paștelui este BURICUL APELOR, fiind locul cel mai mult
înconjurat de ape. O linie trasată între aceste locuri
opuse, duce direct în teritoriul geometriei sacre.
RAPA UI înseamnă locul unde vine RAZA, iar
structura materialului care predomină în insulă - oxidul
de fier – o propun fără ezitare pe lista unei utilități mai
mult decât religioase, un fel de BALIZĂ în drum spre
PIRAMIDELE din Peru, Egipt sau China centrală.
KHEOPS este un joc de cuvinte, în greaca veche
desemnând termenul de PIRAMIDĂ cu caracteristicile
ei: OPS, care înseamnă OCHI și KHE care înseamnă
LUMINĂ.
În limba arabă se numea EL AKHOUIT, adică
PIRAMIDA LUMINOASĂ. În sprijinul faptului că lucrările
s-au făcut în aceste locuri, cu metode nonconvenționale,
este și observația de bun simț că nu s-au găsit nici un fel
de unelte ori utilaje, sau măcar informații care să
pomenească de prezența lor.
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Cercetătorii ruși au simulat pe calculator harta
cerească, căutând o oarecare similitudine între poziția
piramidelor și constelațiilor. Spre surprinderea lor,
doar ajungând în urmă cu zece mii cinci sute de ani au
constatat că poziția stelelor din constelația ORION
corespundea exact modelului de la sol. În acest timp pe
Pământ, cei avizați așteaptă reîntoarcerea zeilor.
Piramidele s-au reactivat brusc și transmit semnale din
vârf, ca niște Balize. În ZONA din jurul lor s-a fabricat un
SCENARIU TERORIST, ca să îndepărteze TURIȘTII!
Din volumul „Șoaptele nemuririi”
Ed. Orfeu, 2013
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În căutarea originilor
Tiny Bukovina from Canada – documentar realizat de Daniela
Apostoaei și Codruț Miron
Viorica Petruț Băetu

Nu este greu de ghicit tema documentarului Tiny
Bukovina from Canada realizat de Daniela Cupșe
Apostoaei și Codruț Miron, mai ales pentru spectatorul
român, căci titlul este revelator. Filmul ne prezintă o
fărâmă din Bucovina noastră re-creată cu dragoste și
dor de către primii coloni români tocmai în spațiile
nesfârșite ale preeriei canadiene. Am spus coloni nu
imigranți și nici colonizatori și cred că este termenul cel
mai apropiat de realitatea pe care au trăit-o primele
familii care, răspunzând unei publicități făcute de
guvernul liberal al Canadei din acea vreme (sfârșitul
secolului XIX), 160 de acri de pământ contra 10$, și-au
părăsit locul natal și tot ce aveau mai drag spre a se
stabili în mijlocul sălbăticiei de la „capătul pământului”.
Și revenind la termenul colon, este absolut necesară
o precizare în perioada prezentă de imigrare relativ
intensă a românilor spre Canada: acest termen se aplică,
fie și numai parțial, românilor din satul Boian, clădit
după chipul și asemănarea satului cu același nume din
dureroasa dragoste pentru cel pe care l-au lăsat în urmă,
dacă luăm în seamă criteriile de selecție și condițiile de
acceptare a acelor oameni curajoși sau disperați.
Condițiile erau să-și construiască un adăpost (pentru
părinți și șase copii) și să producă o recoltă în termen de
un an, de pe un teren nedefrișat, ne-desțelenit și acestea
doar din resursele lor. Nu voi da alte detalii, las filmul să
vă satisfacă curiozitatea.
Filmul se concentrează pe prezentarea muzeului,
școlii și bisericii satului Boian din Alberta, cu
retrospectiva istoriei comunității românești prezentată
de copiii și nepoții primilor născuți pe teritoriul
canadian din colonii români. Limba, obiceiurile și
credința sunt valorile ce conferă identitatea,
sentimentul de apartenență al oricărui om, acestea
constituind și nucleul în jurul căruia descendenții
pionierilor români au adunat, organizat și expus
documente, fotografii, scrisori, obiecte, îmbrăcăminte,
unelte și mașini din epoca de început a așezământului
bucovinean. Locul a devenit astfel un punct de întâlnire

al românilor plecați spre orașele mari ale Canadei cât și
a celor veniți în timpuri recente; a devenit un loc de
pelerinaj spre origini.
Emoția, tristețea pe alocuri, dar mai ales mândria de
a fi bucovinean și de a fi supraviețuit unor greutăți nu
ușor de imaginat pentru imigrantul de azi se degajă din
discursul fiecăruia din cei intervievați. Alocuțiunile date
în limba engleză, dar și în limba română (cu accent
bucovinean) sunt dovada voinței de a dăinui peste timp,
de a lăsa marca trecerii și contribuției neamului nostru
la constituirea națiunii canadiene. Eforturile
fondatorilor s-au materializat într-o realizare
remarcabilă, demnă de admirație, un spațiu istoric
semnificativ atât pentru patrimoniul canadian cât și
pentru istoria Bucovinei.
Filmul este construit pe o arhitectură temporală: ne
trimite înapoi în timp, este o imersiune în altă lume
pentru imigranții celui de-al doilea mileniu. Este turnat
la sfârșitul toamnei - începutul iernii - pe o pojghiță
subțire de zăpadă după înghețul nopții, dar numai
pentru un cunoscător al climei canadiene sunt aceste
imagini elocvente pentru asprimea neiertătoare a
rigorii iernii din preerii, pe care cineastul Codruț Miron
le sugerează. Și atunci o întrebare stăruie în minte: cum
au putut supraviețui acele prime familii cu cei șase copii
în bordeiul săpat cu disperare în pământ pentru a scăpa
de frig, de animale sălbatice, de moarte? Realizatoarea
nu insistă asupra acestui aspect, nici asupra muncii
supraomenești necesară spre a smulge sălbăticiei
fiecare palmă de pământ pentru terenul din care să-și
asigure pâinea cea de fiecare zi. Dar le menționează. Ea
lasă mintea spectatorului să le prelucreze. Important
este faptul ca au reușit, că au dăinuit, că nu și-au pierdut
identitatea. Iar acum este rândul românului de azi, fie el
cetățean european sau de peste oceane, să nu uite sau
să învețe că fără trecut nu este viitor, că fără
apartenență, rădăcini nu există adevărată trăinicie, fără
identitate nu există recunoaștere. Mesajul realizatoarei
Daniela Apostoaei este clar.
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Cineastul Codruț Miron privilegiază și el momentele
mărturiilor fondatorilor locului istoric, accentul
punându-se astfel pe reușită mai mult decât pe
adversități, conferind în acest fel o viziune optimistă
filmului, aceea de a răzbate, de a nu se pierde, de a
dăinui, de a birui în lupta cu natura (care nu oferă
răgaz). Empatia din cuvintele realizatoarei, este
accentuată de imaginile cineastului: imagini ale iernii,
ale pădurii (ce trebuia defrișată), ale bordeiului, ale
uneltelor, fotografiilor cu bărbații la muncă în mină sau
cu femei înhămate la plug, imaginea colecției de scrisori
trimise familiilor din Bucovina, dar neprețuit primit de
la parohia din satul Boian de origine.

Imaginile tulburătoare pe care le surprinde cineastul
contrastează și conferă cu atât mai multă forță
mesajului pozitiv: frumusețea muzeului colonilor cu
minunatele lui exponate, strălucirea bisericii și
credincioșii săi în timpul oficierii serviciilor religioase,
întinderile nesfârșite ale preeriei cadrilată de ogoare cu
nenumărate culturi mănoase, imagini ale festivalului
anual de la Boian, tineri și copii explorând locurile,
vorbind limba mamă, vorbind despre România.
Documentarul degajă o imagine pozitivă a capacității
de integrare, fără a-și pierde identitatea, a emigranților
români, în ciuda întrebărilor ce se strecoară în discursul
părintelui paroh cu privire la cine va duce mai departe
misiunea de a păstra vie în amintirea oamenilor
imaginea satului Boian, punctul zero al imigrației
române în Canada.

Viorica Petruț Băetu

Posterul Filmului Tiny Bukovina from
Canada, credit: Codruț Miron
https://destinyproductions.ca/tiny-bukovina-from-canada/
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Versuri
Marcela Straua

TOAMNA MEA
Toamna mea e cam ciudată
Țâfnoasă și supărată,
M-a certat că nu-s în stare
S-o aștept, cu masă mare..
Te prefaci sau ai uitat?
Că ani mulți am așteptat?
Răcoarea-n zori să-ți respir
Să-ți sorb bruma, elixir.
Vino, toamnă,-s pregătită!
Cu dorința împlinită.
Leacul meu pentru angoasă?
A fost cartea de pe masă.
Eu te cânt, fată cuminte
Pentru vers mi-ai fost sorginte
De inspirație, te-ador
Că mi-ai pus argint în păr.
Mi-ai croit straie-arămii.
Mi-ai adus rodul din vii,
Toate holdele bogate
Mi le-ai dat, vor fi bucate.

Minciunii n-am putut să îi țin piept,
Nu l-am susținut, politic, pe cel drept.
M-am aciuat pe lângă cei mai tari
Dar incorecți, meschini, avari...
Mi-am convins amicii să-l voteze,
Pe unul ce-a urcat pe metereze,
Pe-o scară de promisiuni deșarte...
De când a ajuns SUS, nimic nu-mparte.
Credeam că făr a da iubire, o voi găsi
Că mi se cuvine și-o voi întâlni
Că pot subjuga un suflet sensibil
Fiind arogant, schimbător, teribil.
Acum mă simt sfârșit, teama m-a cuprins,
Chiar teama de-a trăi, ura m-a învins...
În coșmarul nopții, iubirile-mi mor
În loc să fiu furat de vise-n amor.
De spaima de-a nu pierde , am tot pierdut...
Și-s prea bătrân.. s-o iau de la început
Frustrat, îngenuncheat, singur pe lume
M-am SPOVEDIT și spun o rugăciune.

Codru-și plânge frunza, iară
Dar i-așteapt-o primăvară..
Cu verde-l va îmbrăca..
Toamna mea? Nu va pleca.
SPOVEDANIA UNUI PĂCĂTOS
Permis-am anilor, permis-am bătrâneții
Să-mi ia, încet, vigoarea tinereții.
N-am fost, de frica bolilor, prea speriat
NU AM TRĂIT NICI CUMPĂTAT, NICI AȘEZAT.
Plăcerea, îmbuibarea au fost pe locu-ntâi
Să caut un vinovat, nu-i vina nimănui,
Că-s cocârjat, lipsit de sănătate..
Un imprudent, mi-am bătut joc de toate.
Fiind șef, n-am iertat, am emis sentință
Magistrat , cu legea, fără căință
Foloseam inteligența spre-a face rău
Și-am rămas pierdut în labirintul meu.

Marcela Straua
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Poeme
Carmen Oltean

APOPLEXIE

Cuminecare, minte omenească
Ce mânui vioara cu note divine
Din care zboară muzica măiastră
Pe aripi întinse înalță duh
Să pună cuib de iubire în inima noastră.
Copacul devine vioară
Vioara devine muzica sublimă
Muzica ajunge în inimă
Viața continuă, copacul trăiește.

Apoplexia lumii urlă, cucuveaua cântă
Mușcă ignorantă, lupii flămânzi se adună
Foamea sângeroasă drepturile-și cere
Sfâșierea surdă a învățat a geme
S-au inversat polii inimii
Nu se mai rotește pământul în jurul soarelui
E întuneric în conștiința noastră
Sufletul pământului înmulțește iască
E arșița în lanul umanității
Înțelenită dreptatea încurajează hoții
Gonesc flăcări de mustangi născuți din limbi de foc
Jarul povestește de Șeherezade
Herghelia de flăcări dansează cu voluptate
Ochii stau vrăjiți, privesc galopul
Jarul aprins în inimă vede frumosul
Neîmblânziți, viteji, neostoiți
Te cotropesc cu basme scrise din lemnul ars sfințit de
foc
Sortit să îți fie ție vraja, ce noroc
Nici nu mai știi unde arde acest foc
În tine, în cer sau pe pământ
Ce vrajă e că simți și tu arzând
Nu mai poți dărui scoicii perla capturată
Poart-o cu misterul mării tainice
Nu poți da copacul tăiat pădurii înapoi
Mângâie-l cu dragoste topită
Nu poți dărui mielul înapoi mamei lui
Suferința despărțirii e deja trăită
Nu poți slobozi căprioara vânată poieniței ei
Nu învii trandafirul odată tăiat
Nu iei înapoi vorba aspră, nici biciul dat
Nu poți da timpul înapoi
Caută răstignirea și oțetul băut
Să reînvie viața suferinței îngenuncheate în duh.

VIAȚA ÎN CLEPSIDRĂ
Test după test viață te scurgi
Ochiul tău se teme de clepsidra de nisip
Clipă de clipă galopează, mustangi neobosiți
Domesticiți sau nu, vrem să mușcăm adânc din viață
Gust învățăm, dulce, acru și amar
Viață, căprioară jucăușă, căprioară sfioasă, căprioară
temătoare
Tu știi că e un vânător dibaci ce pândește
Cu pușca lui curmează vieți
Răpește mamei puiul, pădurii viitorul
Împerechere-n dans, bucurie și durere
Viață cu suflu, pușcă și un glonț…

VIOARA
Vioara este încă vie
A fost copac ales, sacrificat
Un testament lăsat
Să reînvie sufletele.
În muzică ce-o va crea, în mâini alese
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Un început în Canada
David Kimel

Cu ziarul pe genunchi, Emil sta în fața telefonului
nehotărât dacă să sune sau nu. De aproape o lună
încerca să obțină un interviu pentru o slujbă, dar de la
primele cuvinte i se spunea că postul a fost completat.
Era venit de curând în Canada cu familia și până acum
a lucrat pe unde se nimerea, muncă de om necalificat,
pentru că engleza lui învățată după ureche, nu oferea
puterea de convingere că ar știi să facă ceva. Acum
concediat din ultimul loc de muncă la o agenție care
făcea desene pentru diferiți clienți, ar fi primit orice
ofertă, că se apropia sfârșitul lunii și nu avea bani de
chirie. Cel mai greu lucru era să formeze numărul de
telefon. Avea emoții cumplite și chiar crampe. Îi era frică
că la bâlbâiala lui, oamenii se vor plictisi să asculte ce
vrea el să spună. În sfârșit și-a luat inima în dinți și a
format numărul:
- Alo, am citit anunțul din ziar, a spus el în engleză.
-Da, puteți vorbi cu mine. Puteți veni la interviu
astăzi?
- Sigur! Nu am însă adresa dumneavoastră, a spus
Emil, intimidat de reușita acestui telefon.
- Ne aflăm în nordul orașului, în Concord. 232 Bow
Road. Nu Lou. Se scrie așa: B de la Boston, O de la omletă
și dublu U de la whisky. Așa Bow Road. Când ajungeți
aici, spuneți că aveți interviu cu domnul Florescu!
- Ați spus Florescu? Sunteți român?
-Da! Și dumneata ești? a întrebat Florescu de data
asta în românește.
- Da, domnule. Mă numesc Emil Ciubaru. Vin să vă
văd cum pot mai repede.
- Bine, vă aștept!
Înainte de-a pleca de acasă, Emil a căutat adresa pe o
hartă a orașului; era pe-o străduță trecută de granița
nordică, chiar sub chenarul care delimita harta tipărită.
A însemnat locul pe hartă cu un pix și a spus în șoapte o
rugăciune de bună reușită. S-a dus apoi la lift să-și
scoată mașina din garajul blocului.
A ajuns în fața unei clădiri imense de cărămidă roșie
fără etaj, aflată la intersecția cu o altă stradă. Fațada lăsa
să se vadă geamuri mari înconjurând clădirea spre cele
două străzi, și ușa de la intrare, flancată de emblema
întreprinderii afiliată cu numele unei companii

internaționale. Întrebând de domnul Florescu,
secretara de la recepție l-a condus într-un birou larg cu
mai multe planșete de desen nefolosite. Domnul
Florescu, un bărbat cam de aceeași vârstă cu Emil, s-a
ridicat de la planșetă și i-a făcut semn să ia loc în fața
biroului său:
- Dumnu’ Ciubaru? Mă bucur să vă cunosc! Aveți un
rezumat al activității dumneavoastră?
Emil i-a întins rezumatul pe care acesta l-a parcurs
dintr-o privire.
- Spuneți-mi, ați proiectat vreodată matrițe?
- Trebuie să recunosc că nu. Am lucrat la
Semănătoarea, fabrică de mașini agricole. Din anunțul
din ziar înțeleg că dumneavoastră aveți nevoie de
cineva care să execute desenele de detaliu. Asta mă va
ajuta să înțeleg matrițeria și felul cum funcționează.
- Este adevărat, dar n-are să vă fie ușor. Iată ce vă pot
spune: Lăsați la mine rezumatul! Dumneavoastră
sunteți primul venit la acest interviu. Nu eu, ci șeful meu
va decide cine va fi angajat, pentru că vor fi și alți
candidați. Sper că vom avea ocazia să lucrăm împreună.
Vă voi anunța care e situația. Bine?
Emil a plecat dezumflat. Niciun folos nici astăzi. A
venit de pomană și a consumat jumătate din benzina
umplută la stația de lângă casă. La fel de bine putea
trimite rezumatul prin poștă. În jur, pe aceeași stradă zonă industrială - o mulțime de clădiri cu firme
răsunătoare îl făcu să simtă dureros un nod în gât:
- Cum se poate ca din atâtea întreprinderi să nu se
găsească și pentru mine un loc de muncă?
Aproape că-l podidiră lacrimile, gândind că se
întoarce acasă și de data asta fără nici un rezultat.
După o săptămână, domnul Florescu îl sună:
- Directorul adjunct, mister Mevison, vrea să vă vadă.
Sâmbătă dimineață la zece puteți să veniți aici?
- Sigur, mulțumesc!
Biroul directorului adjunct se afla în fața secretarei
de la recepție, dar în această zi ea lipsea și Emil a trebuit
să aștepte până când cineva, trecând pe acolo, i-a
deschis ușa. Aceeași persoană s-a dus în fabrică să-l
anunțe pe director că Emil îl așteaptă.
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Directorul adjunct era un bărbat robust cu mustața
încărunțită, îmbrăcat într-un halat albastru. I-a indicat
lui Emil un scaun în fața biroului său cu geam la stradă
și a început să-i citească rezumatul dactilografiat pe
două pagini. Toată activitatea lui până în această zi,
rezumată la câteva rânduri, era examinată acum de
acest om cu aparență de muncitor și având mâini
bătătorite. Chipul său nu lăsa să i se citească pe față nici
un sentiment de aprobare sau neplăcere:
- În Canada văd că ai lucrat ca desenator numai întrun loc. Cât timp ai stat acolo?
- Cam șapte luni.
- De ce numai atât?
- Mi-au zis că nu mai au nevoie de mine.
Emil s-a simțit umilit să recunoască faptul că a fost
concediat de noul șef de serviciu care nu-l simpatiza din
cauza că cel dinaintea acestuia prefera să-i dea lui
anumite lucrări. Dar povestea era prea lungă ca s-o
explice directorului.
- Ai niște desene făcute de dumneata?
- Desigur.
Emil a scos din servietă un dosar cu desene copiate
pe hârtie de ozalid și i le-a dat. Noroc că pe fiecare, în
colțul din dreapta jos al desenului era notat numele
celui care l-a creat. Directorul însă a lăsat dosarul pe
birou și a părăsit încăperea cu un „scuză-mă” fără
explicație. Rămas singur, Emil ar fi vrut să-și retracteze
răspunsul în legătură cu concedierea de la compania
precedentă. Sigur că asta lasă o proastă impresie:
nimeni nu e dat afară fără un motiv și el nu avea unul
care să explice că nu a avut nicio vină. După aproape
zece minute directorul revine și a început să examineze
câteva desene din dosar:
- Cum ai știut să faci aceste desene? Le-ai copiat după
altele?
- Unele au fost extrase din desenele de ansamblu ale
proiectului. Pentru unele am avut schițele
proiectantului.
- Și dimensionarea? Toleranțele?
- Am aplicat standardele companiei pentru care am
lucrat.
- Cine le verifica?
- Inginerii companiei respective.

Repere Literare

- OK, înțeleg. Nu văd referințe aici și nu înțeleg de ce
te-au concediat. Până mă întorc gândește-te și spunemi cine ar putea să-ți dea referințe.
Iar a plecat. Rămas singur, Emil a început să se
frământe neștiind ce ar putea să-i spună la întoarcere.
Cât despre referințe, chiar că nu știa pe nimeni.
În cei patruzeci și cinci de ani ai săi până când a ajuns
în Canada, el nu a știut ce înseamnă să fii concediat.
Oriunde a lucrat, și-a făcut datoria conștiincios și nimeni
nu a avut motive să se plângă de el sau de munca lui. În
Canada însă, lucrurile au fost diferite: În primul său job
de mecanic de întreținere la un renumit hotel, a corectat
și rezolvat multe dintre problemele existente la unele
instalații, reparații făcute de mântuială sau neglijate în
pofida multiplelor reclamații. Unde i s-a spus că este o
problemă, a rezolvat-o cum a știut mai bine. Când a fost
învinuit că nu se subordonează șefului, că nu e
disciplinat și i s-a înmânat foaia de concediere, nu a știut
ce să creadă.
În următorul serviciu la o fabrică de mobilier de lux,
i s-a încredințat o mașină de tăiat simultan pe ambele
fețe, panele scumpe de material cu suprafețele lustruite.
Multe dintre aceste panouri, unele cu grosime de peste
2,5 centimetri, erau grele și cum nu avea pe nimeni care
să-l ajute, Emil a făcut de unul singur munca a două
persoane. El nu știa despre conflictul dintre ceilalți
muncitori și conducere. Când între panourile tăiate de
el au apărut unele cu zgârieturi profunde pe suprafețe,
a știut că cineva le-a făcut intenționat. Curând, a pierdut
și acest job. La agenția unde a fost angajat ca desenator
tehnic, vechiul șef de serviciu, un inginer trecut de
vârsta pensionării, a fost înlocuit cu unul tânăr.
Proprietarii agenției, oameni de afaceri fără cunoștințe
tehnice, au fost șantajați de un grup de salariați care sau coalizat contra patronilor, amenințând că vor
deschide ei propria lor agenție, luându-le clienții. Emil a
încercat să fie neutru în acest conflict și s-a văzut din
nou printre șomeri.
- Te-ai gândit? l-a întrebat directorul când a revenit
în birou.
- Nu cred că am ce să vă spun. Doar atât: Eu nu am
fost niciodată concediat până am ajuns în Canada.
Adevărul este că nici nu știu de ce am fost concediat.
Asta-i tot! Nu știu cine poate să-mi dea referințe.
- Ce salariu vrei să primești aici?

42

- Nu am idee. Asta hotărâți dumneavoastră…
- Bine, asta nu-i o problemă! Aș vrea să-mi răspunzi
la întrebarea: ce garanție am că după ce te angajez nu
vei pleca în altă parte pentru douăzeci de cenți mai mult
decât primești aici?
Spunând aceste, domnul Mevison a părăsit din nou
biroul.
Emil a simțit că interviul este un dezastru. Mai rău
decât oricare altul la care a participat până acum. Omul
acesta, directorul, nu este interesat să stea de vorbă
serios cu el, are alte probleme mai importante. Altfel, de
ce pleacă altundeva tot timpul? Iar a bătut drumul de
pomană… De data asta nu are ce pierde, și-a zis Emil.
Hotărât să pună capăt acestei situații, când domnul
Mevison a intrat în birou, Emil s-a postat în dreptul ușii
deschise, ca semn că nimeni nu mai trece pe acolo fără
să-l dea la o parte:
- M-ați întrebat ce garanție vă pot da. Aveți o
adeverință certificată că am lucrat 18 ani în aceeași
întreprindere. Trecutul, recunosc, nu reprezintă o
garanție, dar este totuși un indiciu că persoana
respective este stabilă. Nu? Credeți că în acești 18 ani nu
am avut deloc probleme? Știți câți oameni m-au
dușmănit pentru că le-am cerut să facă lucrul ca lumea,
câte zile și nopți a trebuit să pierd îndreptând greșelile
altora și de câte ori am fost amenințat cu darea afară
fără nici o vină? Dar eu am rămas. Am continuat să-mi
văd de treabă chiar și când mi s-au oferit situații mai
bune în altă parte. Am stat pentru că nu am vrut ca
lucrul început de mine să fie sfârșit de altcineva și
pentru că am avut mulți oameni cumsecade în jur.
Domnul Mevison, păstrând aceeași față inexpresivă
ca la jocul de cărți, privea de pe scaunul său pledoaria
lui Emil fără să intervină.
- Vreau să mai adaug ceva, a continuat Emil. În
dosarul acela cu desene, cel gros de la fund, este desenul
de ansamblu al unei turbine cu aburi în mărime actuală
făcut de mine. Eu am lucrat la o fabrică de mașini
agricole; acolo nu se făceau turbine. Aici însă mi s-a dat
să fac acest desen folosind informațiile desenelor de
execuție ale reperelor componente.

Domnul Mevison a despăturit desenul.
- Nici matrițerie nu am făcut niciodată, a continuat
Emil, dar îmi cunosc meseria și nu cred că veți avea
probleme. Asta-i tot ce vă pot spune!
Emil a revenit la scaunul său, în timp ce domnul
Mevison s-a ridicat de pe scaun, înaintându-i dosarul.
- În cursul săptămânii viitoare te vom anunța ce am
hotărât.
A dat mâna cu el și a plecat în fabrică. Emil și-a pus
lucrurile în servietă și a plecat la mașină. În drum și-a
aprins o țigară ca să se calmeze. Abia în vinerea care a
urmat. pe la ora prânzului, a sunat domnul Florescu:
- Felicitări! Puteți începe lucrul la noi luni dimineață.

David Kimel
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Originile umile ale Serenisimei –
Istoria unui succes
Gabriel Watermiller

S-a spus despre imperii că destinul lor imită viața.
Dar, asemenea ființelor care le creează, nu toate
organismele sociale trăiesc la fel. Imperiul Roman a
construit civilizația de care ne mândrim, folosind
adesea metode înfiorătoare. Imperiul plebeianului
Bonaparte, auto-proclamat împărat, a durat zece ani,
bântuiți de glorie și moarte. „Reichul milenar” hitlerist a
sucombat printre ruine după doisprezece ani,
învălmășind întreaga omenire. Imperiul sovietic, în mai
puțin de 80 de ani, a bătut recordul la hecatombe,
sacrificând milioane de oameni (al căror număr nu va fi
cunoscut niciodată) în războaie, dar și în timp de pace,
iar viața în URSS a fost departe de a fi frumoasă. Altele,
Imperiul Britanic de pildă, își consumă moartea în
spectacole suprarealiste, ca acela când regina Angliei la găzduit pe Ceaușescu la Buckingham Palace.
Viața Serenisimei Veneții, un record de longevitate, a
fost însă în majoritatea timpului frumoasă, lăsându-ne
moștenire, înșirate ca diamantele pe o bijuterie elegantă
și prețioasă, sumedenie de comori neprețuite în frunte
cu Palatul Dogilor și San Marco, asociate cu nume ilustre
ca Tițian, Veronese, Georgione, Tintoretto, Carpaccio,
Canova și Bellini. Apoi mai sunt canalele, marea și
insulele San Giorgio Maggiore, Torcello, Burano și
Murano. Dar mai ales cerul diafan, care se reflectă
molcom în apele veșnic schimbătoare.
Vizitatorului, copleșit de sublima priveliște, îi vine
greu să creadă că strălucitoarea metropolă și trecutul ei
glorios sunt moștenirea unei mâini de refugiați din
fostele cetăți litorale romane, devastate de barbari. Este
într-adevăr, de necrezut că băjenarii aceia înfricoșați,
stabiliți în izbeliștea smârcurilor instabile și insalubre,
au pus bazele unei asemenea minunății.
Mai întâi au fost râurile. Începând din terțiar Adigele,
Brenta, Sile, Piave și Tagliamento, au format la
întâlnirea lor cu Marea Adriatică, un șirag de lagune.
Acestea, separate de largul mării prin “lidi”, formează
cordoane litorale înguste ce se întind de-a lungul coastei
de la Peninsula Istria până la delta marelui Po. Laguna
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Venetă, cu o suprafață de peste 500 km² este cea mai
mare. În cuaternar, din materialul aluvionar s-au format
mlaștini, ostroave și ghioluri, o lume aparte, dezolată și
neprimitoare. Oamenii, când au apărut, au preferat
pământul ferm, așezându-se pe marginea continentală a
lagunelor. Romanii au ridicat cetăți, iar acestea au
prosperat ignorând marea de dincolo de mlaștini.
Beneficiind de pe urma comerțului datorită șoselelor ce
uneau centrul Europei cu sudul Italiei, orașele lor au
cunoscut o mare înflorire. Altinum, de exemplu, după ce
împăratul Octavian a construit Via Claudia Augusta
pentru a face legătura în nord cu valea Dunării, a
câștigat o mare importanță comercială și strategică,
atrăgând patricieni și bogătași care au construit în
împrejurimi vile luxoase, după cum au dezvăluit recente
cercetări aerofotogramerice; dovedind că nu degeaba
poetul Marțial a comparat Altinum cu luxosul Baiae.
Odată cu destrămarea Imperiului Roman însă
lucrurile s-au schimbat. În anul 401, inaugurând un
secol de barbarie, hoardele Goților lui Alaric au năvălit
în Câmpia Padului, arzând și jefuind fermele, satele și
orașele în raidul lor sângeros către Roma. Atacate
repetat, Aquilea, Altium și Padua au fost primele centre
importante devastate de barbari. Pâlcuri de refugiați
năuciți și îngroziți au căutat adăpost în lagune,
presupunând corect că hăitașii de care fugeau nu aveau
ambarcații și nici cunoștințele de navigație necesare ca
să vină după ei. Inițial, taberele băjenarilor au fost
temporare. Însă năvălirile au continuat și așezările s-au
permanentizat. Întâiul sălaș stabil a fost Malamocco pe
Lido, funcționând ca un fel de centru politicoadministrativ, dar așezarea originală a dispărut cândva
în secolul XII, înghițită de o maree seismică. După Goți
și Vizigoți au năvălit Hunii și Insula Torcello a fost
populată în 451 de locuitorii din Altinum, refugiați după
distrugerea orașului de către Atila. Înmulțirea
populației a ridicat pentru o vreme Torcello la rangul de
centru lagunar, inima unei confederații de așezări semilacustre, iar în anul 639 s-a mutat aici permanent sediul
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episcopal din fostul Altinum, construind catedrala
existentă și azi. În secolele următoare însă, pe măsură ce
Veneția a crescut în importanță, comunitatea din
Torcello a intrat în declin. Astăzi nu au mai rămas, decât
Bazilica Santa Maria Assunta cu campanila ei, o biserică
mai mică dedicată unei martire din secolul III, ruinele
unui baptisteriu și două clădiri istorice: palatul fostului
consiliu și fostul sediu al arhivelor. Mai există,
răspândite printre livezi somnolente, o mână de
proprietăți rurale și Locanda Cipriani, faimoasă fiindcă
în luna noiembrie 1948 a adăpostit pe Ernest
Hemingway, care atunci tocmai scria romanul Dincolo
de râu și între copaci.
Pentru vizitatorul român catedrala ascunde o
surpriză plăcută, interiorul ei fiind decorat cu prețioase
mozaicuri bizantine din secolele XII și XIII. Absida este
dominată de minunată imagine familiară nouă a
Fecioarei Maria, cu copilul Iisus în brațe. Opera unui
maestru constantinopolitan, ea dă privitorului iluzia că
Fecioara ar lăcrima. Peretele opus al navei este
împodobit cu o Judecată de Apoi, parțial pictată și parțial
în mozaic, executată potrivit canoanelor bizantine și
întru totul asemănătoare cu fresca similară de la
Voroneț.
Tot refugiați din Altinum au populat și Insula
Burano. Deși așezarea a crescut relativ repede, a fost
timp de secole administrată de la Torcello. Caracteristic
insulei sunt străzile mărginite de case vopsite în culori
vii după reguli stabilite de autorități în trecutul
îndepărtat. Străbătute de canale ale căror ape reflectă
pereții multicolori, ele creează un peisaj urban policrom
ce amintește de impresionism și fauvism. Locuitorii sau ocupat totdeauna cu pescuitul, dar din secolul XVI
femeile localnice au început să lucreze dantele cu
desene unice a căror modă s-a răspândit apoi în
întreaga Europă. În 1872, din inițiativa unei aristocrate
venețiene, contesa Adriana Marcello, la Burano s-a
înființat o școală de dantelărie, salvând temporar de la
dispariție această elegantă industrie artizanală. Femeile
pe care vizitatorul contemporan mai are încă ocazia să
le vadă lucrând dantele prin magazine, au învățat arta
croșetatului fie în familie, fie la școala astăzi
transformată în muzeu. Numărul acestor artiste scade
însă rapid fiindcă producerea manuală a dantelelor este

o ocupație migăloasă și consumă extrem de mult timp,
ceea ce mărește prețurile.
Slab populată la începuturi, Insula Murano a devenit
faimoasă după 1291, când conducerea republicii a
ordonat mutarea fabricilor de sticlă acolo pentru a
micșora pericolul de foc în Veneția. Cristalurile,
oglinzile și geamurile venețiene erau deja cunoscute,
dar după transfer, Murano a devenit sinonim cu sticlăria
cea mai fină. Una din foarte puținele mărfuri
manufacturate la Veneția, sticla a fost un important
produs de export și secretele de fabricație au fost
păstrate cu strășnicie. Într-o vreme când, în celelalte
mari orașe ale lumii, geamurile erau un lux extravagant,
cuptoarele de la Murano produceau sticlă la prețuri
accesibile astfel încât Francesco Sansovino, putea
afirma în 1580, în ghidul său Venetia cita nobilissima et
singolare, că la Veneția toate casele aveau ferestre cu
geamuri.
În ceea ce privește Veneția, cronicile, cum ar fi de
pildă Chronicon Altinense, situează nașterea orașului în
421, după a doua năvălire a lui Alaric. Atunci s-ar fi
construit și prima biserică din Veneția la locul numit
astăzi Rialto. Data este contestată de unii specialiști, dar
important este faptul, demn de admirat, cum un grup
mic de oameni fără prea multe resurse au înființat
cândva o așezare de colibe, într-un loc ideal poate
pentru un refugiu temporar, dar total neprielnic pentru
ridicarea unui mare oraș, de unde urmașii lor au clădit
apoi un imperiu.
Calea spre independența așezărilor lagunare, ale
căror populații continuau să crească, nu a fost ușoară și
a început prin înființarea unor adunări de conducere
locală. Preluând treptat funcțiile administrației
imperiale din îndepărtatul Constantinopol, consiliile șiau dovedit eficiența în anul 552 când Narses, generalul
împăratului Justinian, a reușit cu ajutorul lor militar, săi alunge pe goți din nordul Italiei. În 697 confederația
venetă s-a autointitulat Dogado și populația lagunei a
ales primul ei conducător cunoscut sub titlul de doge.
Dar abia în 840 împăratul bizantin Lothario a stabilit
oficial și definitiv granițele Dogado-ului, recunoscândui implicit independența. Aspirațiile Veneției de a deveni
o mare putere s-au manifestat prima oară în anul 1000
când dogele Pietro Orseolo II a condus o puternică flotă
împotriva croaților ce ocupaseră Peninsula Istria. După
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înfrângerea croaților, Istria a fost declarată teritoriu
venețian, fiind prima anexiune strategică a republicii.
Un alt rezultat al războiului a fost și faptul că Veneția a
preluat atunci controlul coastelor Dalmației,
asigurându-și în felul acesta protecția căilor comerciale
maritime către răsăritul Mediteranei. În momentul
acela Serenisima se afla deja în posesia elementelor
quasi-magice esențiale, care în viitor au definit-o ca
mare putere: protecția spirituală a evanghelistului
Marcu, ale cărui moaște odihneau în bazilica ce îi poartă
numele; conducerea de către doge, un funcționar ales
prin vot de egalii săi; suveranitatea absolută asupra
Dogado-ului și a Peninsulei Istria; posesia deocamdată
nedisputată a celei mai importante resurse pentru
supraviețuirea ei, comerțul maritim cu Orientul. Pe
acestea s-au înălțat puterea, bogăția și faima „falnicei
Veneții”.
Magicul Serenisimei nu este însă pe gustul fiecăruia.
În 1976 un coleg cu veleități de artist plastic, trimis prin
aranjamentele obișnuite în paradisul proletcultist
ceaușist să reprezinte România comunistă la
prestigioasa bienală, mi-a mărturisit blazat că Veneția
pute și nu merită osteneala. În Canada, o tânără recent
diplomată în istoria artelor, a încercat să mă convingă
că după trei zile nu mai ai ce vedea la Veneția.
Pelerinajul meu ulterior la „orașul nufăr” ─ poreclă
afectuoasă inventată de Paul Morand ─ m-a convins că
experta și cu mine vorbeam despre două lumi foarte
îndepărtate. Contemporanilor menționați li s-au raliat
în trecut personaje simandicoase printre care, la 1580,
Montaigne. Strămoșul scepticismului modern a găsit
Veneția “nu tocmai minunată”. Peste măsură l-au
supărat mulțimile de vizitatori ce, ca și astăzi, păreau că
nu se termină niciodată. Eseistul a fost de asemenea
șocat de numărul curtezanelor. Conform autorităților
republicii care publicau un Catalogo de tutte le principal
et piu honorate cortigiane di Venetia, conținând nume,
adrese, și prețuri, existau 11654 de asemenea
profesioniste. Una dintre ele, Veronica Franco,
înregistrată cu tariful de 2 scudi, era o poetesă vestită.
Printre clienții ei fuseseră regele Franței Henri III și
numeroși demnitari. Peste un secol Gibbon, scriitorul de
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istorii, nota că “spectacolul Veneției ne-a dat ore de
uimire și zile de dezgust”, iar pe la 1858, umoristul
englez Edward Lear a caracterizat Veneția ca “un oraș
de palate, porumbei, lachei și proxeneți”. Dar nimeni na egalat-o totuși pe acea hippy britanică drogată, care în
1969 i-a spus lui Paul Morand în chip de mulțumire
pentru un pahar de grappa: “I shit on Venice”.
Este adevărat că Montaigne căuta un leac iluzoriu
pentru colicile lui renale și că Gibbon era obsedat de
vestigiile Imperiului Roman, iar pentru hippies
localitatea overdozei finale nu valora mai mult decât o
latrină. În schimb, pentru Thomas Mann, Proust,
Wagner, D’Annunzio, Dărăscu și nenumărați alții,
farmecul civilizat, ușor melancolic al Veneției s-a
dovedit irezistibil. Așa cum spune Henry James, „acolo
toți înfrânții, nefericiții și chiar cei plictisiți par să fi găsit
ceva ce nici un alt loc nu poate să ofere”.

Gabriel Watermiller
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Începuturi
(continuare)
Îți șoptesc numele și acum. Zilele trec și nu este una fără să nu mă gândesc la tine.
Leonard I. Voicu

Cei patru vânători avansau lent, încetiniți de poveri.
Faptul că fiecare avea o greutate în plus de cărat, știau
din experiență, nu era singura lor problemă și curând
temerile lor urmau să se confirme. Mirosul de carne
proaspătă se împrăștiase în toate zările și un urs
flămând, care tocmai ieșise de câteva zile din hibernare,
le luă urma pornind hotărât să participe la festin. La o
cotitură, le-a apărut în față. S-a ridicat în două picioare
și a început să mormăie înfundat, apropiindu-se,
mișcând labele din față în sus și în jos de parcă ar fi făcut
semne vânătorilor să lase carnea și să plece, în timp ce
își clătina capul amenințător, privindu-i fix cu ochi mici
și răi. Era clar că nu avea chef de glume. Doi tineri au
aruncat hartanele de carne și au tulit-o fără zăbavă.
Vânătorul și ucenicul rămas lângă el și-au depus ușurel
poverile pe iarbă, fără să-și piardă cumpătul, și s-au
retras lent, nescăpând ursul din priviri. Păstrându-și
calmul, au întins arcurile și au tras amândoi în același
timp. Ursul a fost lovit în plin. Ca trăsnit, a căzut în patru
labe și până să se întoarcă și să o rupă la fugă de-a
binelea, încă două săgeți i s-au înfipt în spate. Surprins
de întorsătura lucrurilor, șchiopătând și simțindu-și
sfârșitul aproape, a încercat să se facă pierdut cât mai
repede în desișul pădurii. Alte săgeți l-au ajuns din urmă
și l-au străpuns. Ar fi vrut să scape, numai că era prea
târziu. După câțiva pași, horcăind, s-a împleticit și s-a
prăbușit cât era de mare.
Zoran, care le ținuse urma, privea scena împietrit de
mirare. Era prima dată când vedea o asemenea armă în
acțiune. Surprins, se întreba cum se face că acele mici
nuiele care zburau fără zgomot, să pună jos un urs mare
și zdravăn. Părea de ne-nțeles.
- Băi! Unde sunteți? Gata! Veniți fricoșilor! strigă
vânătorul către cei care au fugit în pădure, recăpătânduși răsuflarea. Tu, da! Ai ce trebuie! De acum înainte ești
mâna mea dreaptă, adăugă tânărului care își păstrase
calmul și rămase să lupte alături de el.
- Am făcut ce ai făcut și tu! Nimic în plus, spuse cu
modestie ucenicul.

- Ai făcut exact ce trebuia! Pe tine mă pot baza! Pe
ceilalți... nici vorbă!
- Iertare! Iertare! se lamentau fricoșii apropiindu-se
spășiți totuși, neîncrezători, cu un ochi către șeful lor și
cu celălalt în căutarea ursului, nefiind siguri dacă
pericolul a dispărut cu adevărat.
- Mă, nu fac eu vânători din voi cât îi hău! Așa v-am
învățat?
Cei doi tineri țineau capul în pământ știind că sunt
vinovați.
- Oricât de mare este pericolul, trebuie să-l înfrunți!
Asta e legea! Acu’ drept pedeapsă, voi cărați toată
carnea, că la altceva tot nu sunteți buni, iar noi vă
apărăm de lighioane. Până una alta, hai să vedem ursul!
S-au apropiat precauți. Acesta, căzut într-o rână,
respira greu împroșcând sânge pe nări. Nu-și dăduse
ultima suflare.
- Ce facem cu el? întrebă vânătorul cu scopul de a afla
ce gândesc învățăceii.
- Să mai tragem cu arcul! se grăbi să răspundă unul
dintre cei care o tuliseră în pădure, dornic acum să facă
pe grozavul, păstrând distanța și neîndrăznind să se
apropie prea mult.
- Așa zic și eu, adăugă prietenul lui.
- Dar tu? se adresă interogativ vânătorul băiatului
mai curajos.
- De ce să-i mai găurim blana? Mai bine să... și făcu un
gest semnificativ cu degetul mare la baza gâtului.
Vânătorul zâmbi satisfăcut, scoase de la brâu un
pumnal făcut din corn de cerb și îl întinse tânărului:
- Poftim!
Ochii băiatului luciră, apucă pumnalul cu mâna
dreaptă și porni hotărât către dihanie. Se apropie
precaut, pe la spate, își cântări mișcările timp de câteva
secunde și fără nici cea mai mică ezitare înfipse arma în
gâtul victimei cu o mișcare rapidă. Apoi se retrase la fel
de repede. Tocmai la timp, pentru că ursul, care nu era
mort încă, făcu o zvâcnire surprinzătoare către
agresorul său. Totuși, prea slabă și tardivă. Apoi, toți
mușchii i se relaxară și își dădu sufletul sub privirile
curioase ale adversarilor săi.
- Bravo! Este primul pe care-l răpui. Am să-ți fac un
trofeu din colții și ghiarele lui! spuse vânătorul mândru
de ucenicul său.
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- Ne apucăm de treabă? Îi luăm blana? întrebă cu
ușurare în glas unul dintre fricoși.
- Nu e timp acum și avem deja mâinile ocupate. Îl
acoperim. Punem crengi peste el, mergem în sat și ne
întoarcem mai târziu cu ajutoare, hotărî vânătorul.
- Și dacă îl găsesc lupii?
- N-ai înțeles? Căprioara întâi. Apoi ursul. Hai! Mișcă!
se zbârli șeful grupului.
Ascunseră dihania proaspăt ucisă după cum se
pricepură mai bine, apoi își luară poverile și, cu un
oarecare regret în suflet, fiindcă lăsau blana ursului în
urmă, porniră cu grabă, mai departe către satul lor.
Zoran nu le înțelegea limbajul, dar le pricepu
intențiile. Și ai lui așezau uneori crengi peste vânat.
Astfel, îl ascundeau pentru a reveni mai târziu și a-l
recupera. Cu cât petrecea mai mult timp în preajma
oamenilor, cu atât interpreta mai bine felul lor de a fi. A
ales să-i urmeze, cu toate că era și el interesat de stârvul
ursului. Din alte motive.
Au traversat câteva dealuri împădurite și către
amiază au ajuns într-o vale unde se zăreau mai multe
colibe, grupate la o oarecare distanță de malurile unui
pârâu. Focurile aprinse își împrăștiau fumurile albastre
alburii precum și mirosul de lemn ars în depărtări. Copii
îmbrăcați în piei de animale se jucau alergând și făcând
gălăgie. O bătrână, sprijinindu-se într-un băț, îi
supraveghea și încerca inutil să le domolească avântul.
Câțiva adulți stăteau la taifas. Sosirea grupului de
vânători declanșă o agitație în tot satul. Fiecare dorea să
fie aproape de ei și să audă ce se spune, să afle detaliile
vânătorii.
- Zeii sunt cu tine, Bural! se gudură o femeie cu un păr
negru, legat într-o coadă lungă, admirând carnea de
căprioară, probabil salivând deja cu gândul la festinul ce
va urma.
- Ești un mare vânător! adăugă un bătrân gârbovit.
Vino! Dotos te așteaptă!
Grupul se dirijă către centrul satului.
În tot acest timp Zoran le analiza gesturile de la
distanță, curios la fiecare amănunt. Realiză unele
asemănări cu grupul său precum și multe deosebiri.
Oamenii mâncau carne, foloseau pielea animalelor
pentru a se apăra de frig și stăpâneau focul, la fel ca ai
lui. Colibele erau o noutate pentru el. Observă cum unii
intră și ies din ele și bănui la ce folosesc. Se întreba cum
sunt făcute. Cercetă din priviri armele oamenilor, numai
că distanța era prea mare și nu desluși niciun amănunt
folositor. Cel mai de mirare pentru el era faptul că
vorbesc mult și repede. Ar fi dorit să-i înțeleagă.
Dezamăgit, hotărî să se întoarcă și să-i avertizeze pe ai
săi, păstrând totuși o dorință clară să revină curând la
satul oamenilor și să afle mai multe.
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Cu pas grăbit, porni spre locul unde a rămas vânatul
lăsat în urmă. Nu avea timp de pierdut. Alergă tot
drumul și ajunse gâfâind. Îndepărtă crengile sub care
era ascuns ursul, scoase la iveală piatra ascuțită de silex
pe care o purta întotdeauna cu el și, așa cum plănuise
înainte de a ajunge, îi tăie cu dibăcie brațele la nivelul
umerilor, apoi picioarele de la coapse, fără să le jupoaie.
Le legă între ele cu o funie din mlădițe și le agăță pe
umăr, făcându-le loc sub șubă, bucuros că va duce ceva
de mâncare grupului său. Înainte de a porni, privi corpul
ciopârțit și avu o idee năstrușnică. Așeză ursul în poziție
verticală sprijinit de trunchiul unui copac ca și cum ar fi
șezut. Apoi rupse o bucată dintr-o creangă, potrivit de
groasă și de lungă, îi deschise botul și o sprijini între
cerul gurii și limbă. Botul fiarei rămânea astfel deschis,
arătându-și fioros colții. Imaginea grotescă a ursului
dezmembrat cu gura căscată îl amuză. Gândul la
surpriza ce-o oferea vânătorilor îi dădea o satisfacție
nebănuită. Surpriză ce trebuia să fie în primul rând
motiv de înspăimântare și chiar mai mult, un mesaj că
oamenii nu sunt bineveniți prin acele locuri și ar fi de
dorit să plece definitiv și cât mai departe. (va urma)
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