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Viața ca o pradă 
 – autoficțiune și mitologie personală 

 

Nimic din ceea ce scrie Marin 

Preda nu te lasă, nu te poate lăsa in-

diferent. Omul Marin Preda este la fel 

de fascinant ca opera lui. El găsește 

mereu tonul fundamental ca să 

ajungă la conștiința celuilalt, să-l înfi-

oare, să-l cutremure. Fără să abando-

neze vreodată funcția primară a po-

vestirii – a nara întâmplări mari re-

ductibile la arhetipul miturilor, a 

reda, astfel, sensul mitic al existenței, 

el ridică povestea la nivelul înalt și 

rarefiat al spiritului. Nu întâmplările 

ca atare contează, ci modul în care 

ele se reflectă în conștiință, modul în 

care se regăsesc în virtualitatea cu-

vântului, în câmpurile lui semantice 

și semnificante pentru a reverbera 

într-o scriitură vibrantă, intelectuali-

zată, fără a fi pedantă, și tulburătoare, 

despre om și rostul lui, despre com-

plexa determinare existențială și ontologică, despre mo-

dul în care memoria și funcțiile ei sunt aglutinate pentru 

a realiza în autoficțiune, ficțiune sau nonficțiune o viață 
determinată și reală într-o istorie recognoscibilă. 

Viața nu este o succesiune de în-

tâmplări, ci o succesiune de aventuri 

ale conștiinței, de reflectări ale realu-

lui exterior – realitatea obiectivă, lu-

mea noastră cea de toate zilele, în 

realitatea interioară a individualită-

ții, a conștiinței sale. Faptul brut al 

existenței este ridicat pentru a fi re-

flectat în conștiința care-l înmagazi-

nează în depozitele memoriei. În 

meandrele memoriei afective, impli-

cite sau explicite, voluntare sau invo-

luntare, întâmplările pot căpăta sen-

suri, străluciri, umbre și întunecimi 

pe care, inițial, la momentul produce-

rii lor, în real, să nu le fi observat, 

semnificația lor fiind, sau putând fi, 

ulterioară consumării evenimentului. 

Rememorarea modifică relația cu 

timpul. Memoria aduce în dimensiu-

nea unui prezent al conștiinței, un 

prezent al trecutului, nu doar faptele, ci însăși clarifica-

rea lor. Intră în această ecuație și o împletire osmotică a 

vieții cu destinul. (continuă la interior) 
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Marin Preda (1922 – 1980)  
Un centenar de la nașterea  

marelui prozator, figură emble-
matică a literaturii române. 
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Viața ca o pradă 
 – autoficțiune și mitologie perso-
nală 
Ana Dobre 

 

(continuare de la coperta I) Rememorarea schimbă 

perspectiva eului asupra evenimentului, asupra întâm-

plării, aduse, prin memorie involuntară, de cele mai 

multe ori, la suprafața conștiinței. 

Poate că, într-adevăr, cum spune Gabriel Garcia Mar-

quez în A trăi pentru a-ți povesti viața, „Viața nu este 

ceea ce ai trăit, ci ceea ce îți amintești că ai trăit și cum 

ți-o amintești pentru a o povesti”. Nu autobiografie 

plată, ci autoficțiune, reconstrucție, așadar, din perspec-

tiva intuirii unui sens în care întâmplarea își revelează 

necesitatea care a impus-o peste voința trăitorului. Vi-

ața este o reconstrucție din perspectiva eului care-i tra-

versează etapele și care revine asupra lor, reunind într-

o dimensiune personală timpul trecut și cel prezent 

pentru a-l transforma într-un prezent al prezentului. 

O definiție metaforică, interesantă pentru relația vi-

ață-destin, revelatorie prin unele similitudini cu modul 

lui Marin Preda de a vedea lucrurile, găsim la Haruki 

Murakami  în Kafka pe malul mării, prin personajul Cor-

bul, dublul personajului, ipostaza lui matură, care, expli-

cându-și sieși, un adolescent de 15 ani, tentat să fugă de 

acasă, cât de imprevizibilă este viața, dă o definiție inte-

resantă a vieții în meandrele destinului. Nu viața ca o 

pradă, ci destinul ca o furtună de nisip. Uneori, spune 

personajul, „destinul seamănă cu o furtună de nisip care 

își schimbă cursul neîncetat. Îți schimbi ritmul de mers, 

încercând să o eviți. Furtuna, însă, se schimbă și ea, po-

trivindu-și pasul cu al tău. Schimbi din nou pasul, dar și 

furtuna face la fel. Acest lucru se repetă la nesfârșit, ca 

un dans macabru cu îngerul morții, chiar înainte de  re-

vărsarea zorilor. De ce? Pentru că furtuna nu este ceva 

fără legătură, venit de departe. Tu însuți ești furtuna. E 

ceva dinlăuntrul tău. De aceea, n-ai decât să te resem-

nezi și să pășești drept în mijlocul ei, să-ți aperi ochii și 

urechile de nisip și să o străbați pas cu pas. Acolo nu 

există nici soare, nici lună, nici direcție, uneori nici mă-

car timp. E doar nisip fin și alb, făcut din oase fărâmate 

care dansează în înaltul cerului (...) Când furtuna va în-

ceta, nu vei înțelege prea bine cum ai reușit să scapi cu 

viață. Nu vei fi sigur nici măcar dacă ai trecut cu 

adevărat. Un lucru va fi 

clar: tu, cel care a ieșit 

din furtună, nu mai ești 

același cu cel care a pă-

șit în ea. Da, asta în-

seamnă furtuna de ni-

sip (s.m)”... 

Viață și destin sunt inseparabile, iar omul nu poate 

evita confruntarea. Trebuie să treacă prin furtună, tre-

buie să se confrunte cu ea dacă, pățind, vrea să afle ceva 

esențial despre sine, dacă vrea să-și întâmpine destinul, 

să se descopere pe sine. Ieșind din furtună, din confrun-

tarea cu furtuna, el a pățit ceva, iar acest ceva îl schimbă 

fundamental. 

Marin Preda scrie, în 1977, Viața ca o pradă, o scriere 

despre sine, o autoficțiune, în care își oferă perspectiva 

triadică a autorului obiectiv, dar nu impersonal, capabil 

de a-și contempla propria viață, a naratorului implicat, 

intersectând perspectivele pentru a fi afară, în lume, și 

înăuntru, în sine, și a personajului, subiectiv în modul de 

receptare a lumii, trăindu-și viața, cu întâmplările ei 

aparent fără sens, pentru a ajunge la destin, la revelarea 

sensului înaintării prin timp. Critica literară a situat car-

tea în confiniile ficțiunii și ale nonficțiunii, considerând-

o când memorialistică, autobiografie, când roman sau 

jurnal indirect, care ar răspunde unei nevoi imperioase 

de autenticitate. Complexitatea cărții vine și din dificul-

tatea situării ei într-un anume gen de scriitură. 

De ce scrie Marin Preda această carte? O confesiune 

din 1977 este relevantă în acest sens, importantă fiind 

intenția mărturisită ca atare a scriitorului. Dincolo de 

ea, este posibil să se deceleze și alte sensuri; mărturisi-

rea are capacitatea aceasta extraordinară de a lumina 

pe dedesubt opera și viața. 

În legătură cu geneza romanului Viața ca o pradă, 

Marin Preda preciza, într-un interviu din România lite-

rară, nr. 25/1977, acordat Sânzianei Pop, împrejurările. 

Iată mărturia eului care scrie: „Poate că a existat o în-

tâmplare deosebită: o călătorie în Grecia, de unde m-am 

întors cu o stare de spirit ciudată, de exaltare, deși mai 

Ana Dobre 
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fusesem acolo, prin '57. (...) Era, mai degrabă, un val de 

tinerețe neașteptată care se abătuse asupra mea. O eu-

forie ca aceea pe care o aveam la douăzeci de ani. Și, într-

o seară, am vrut să scriu un articol despre literatură și 

abjecție. Ce se întâmplase? Un scriitor mă atinsese cu 

adierea spiritului său putrezit și, întors în odaia mea de 

la Mogoșoaia, mă întrebam dacă un astfel de om mai 

poate să scrie. Am compus articolul, dar mi-am dat 

seama că este prea subiectiv ca să poată fi publicat. Era 

ca și când aș fi continuat o povestire. Atunci mi-am 

amintit că am deja patruzeci de pagini scrise în acel ton, 

și de ce nu l-aș continua. Astfel am scris cartea. (...) Am 

simțit, sub imperiul acelei stări de spirit ciudate, că pot 

vorbi despre debutul meu, și anume, cu un sentiment de 

atunci și care trăia în mine netulburat de nimic. Dacă n-

aș fi simțit că pot scrie cartea în câteva luni aș fi renun-

țat. Pe de altă parte, m-am gândit că astfel de lucruri tre-

buie scrise acum și nu mai târziu, pentru că, în ceea ce 

privește condiția noastră biologică, o anumită experi-

ență mi-a arătat că nu putem conta pe forța de a scrie pe 

care am putea-o avea mai târziu. Nimeni nu poate  să 

știe dacă așa-zisa vârstă a memoriilor ne va găsi neapă-

rat în deplină forță creatoare și în deplină luciditate. 

(s.m.)” 

Pentru a o scrie, Marin Preda a renunțat la continua-

rea Delirului cu volumul doi: „Când am scris Viața ca o 

pradă, mai spune Marin Preda, trebuia tocmai să-i dau 

zor cu Delirul, II.” Bucuria de a scrie o carte într-un ritm 

rapid, presimțit cu toată ființa, îl determinau să abando-

neze lucrul la Delirul, continuarea mereu amânată..., 

pentru Viața ca o pradă și în așteptarea inspirației pen-

tru Cel mai iubit dintre pământeni, „filonul nou desco-

perit”. Cartea este scrisă într-un moment fast pentru 

Marin Preda, când ideile îl asaltau și timpul părea a avea 

infinită răbdare..., deducții posibile din aceeași mărturi-

sire a autorului:  „Deodată, a apărut bucuria de a scrie o 

carte rapid, o nouă carte. În fața acestei stări de spirit, 

planurile anterioare sunt înlăturate... (...) Cartea aceasta 

ar fi și ea de continuat, în sensul dezvăluirii a ceea ce s-

a mai întâmplat cu scriitorul după ce și-a consacrat de-

butul său literar și s-a afirmat ca romancier. Dar eu am 

pe masă un nou roman care se cere scris – și el! – tot 

înaintea Delirului, II, și, deci, și înaintea acestui filon nou 

descoperit. O carte își impune singură nașterea în clipa 

când scriitorul își dă seama că o poate scrie”. 

Lui Andrei Grigor, în Romanele lui Marin Preda 

(2003), acceptând ca sinceră confesiunea scriitorului, 

Viața ca o pradă i se pare a fi „romanul scrierii unui 

roman”, întrucât „ampla confesiune este determinată de 

căutarea dramatică a unui subiect pentru o viitoare 

carte... Inspirația întârzie să-l ducă în preajma unui fapt 

cu semnificații creatoare și prozatorul speră că aminti-

rile, lăsate să se exprime liber, i-o vor oferi”. Un roman, 

așadar, despre cum am scris un roman; un roman des-

pre cum tânărul Marin Preda a ajuns scriitorul Marin 

Preda. Interesant. Totuși, prea puțin. 

Scrie Marin Preda pentru a-și clarifica destinul sau 

pentru a-și afla destinul relevat și, mai ales, revelat în 

șansa de a scrie o carte pentru a-și dovedi sieși, aflat 

într-o teribilă competiție cu sine, vocația de creator? El 

apare ca un pelerin în căutarea sensului care să-l justi-

fice față de el însuși, în fața propriei conștiințe, în 

această vocație pe care o/și-o verifică permanent în re-

lație cu sine, în relație cu ceilalți. Nu e vorba de o nesi-

guranță în privința credinței în sine însuși – această în-

credere există, este motorul care-l împinge în labirintul 

destinului. E, mai degrabă, dorința de a se verifica prin 

celălalt. Voința este cea care înaintează, însă, profitul o 

face să înainteze. Nu este, așadar, suficientă doar voința, 

mai trebuie și rezultatul motivant al voinței. El nu dra-

matizează această incertitudine, urmărește să o identi-

fice, să o cunoască pentru a o stăpâni. 

Rememorând nu neapărat în cronologie biografică, 

într-o scriere la limita dintre nonficțiune și ficțiune, scri-

itura autobiografică fiind posibilă într-o cultură în care 

există conștiința de sine, definindu-se mai mult ca o 

probă de curaj, de maturitate, o reprezentare, în proiec-

ție ficțională, a întâmplărilor, disparate, haotice, con-

fuze în prezentul prezentului, dar care se așază în coe-

rența unui sens, fiind, totodată, și o măsură de preve-

dere, confesându-se pentru a se cunoaște și înțelege, 

„scriitorul are iluzia că devine mai puțin vulnerabil față 

de posteritate”. 

Există, pe de altă parte, și paradoxul autobiografiei, 

potrivit căreia, spune  Al. Călinescu, citându-l pe Ph. Le-

jeune, „autobiografia caută să ducă la capăt proiectul 

unei imposibile sincerități servindu-se de procedeele 

romanului, de instrumentele obișnuite ale ficțiunii”. 

Așadar, nu sinceritatea, nu veridicitatea faptelor, nici 

ambiția de a spune totul, ci o tentativă de a releva ade-

vărul său interior, de a se elibera, prin confesiune, de 

traume și obsesii, de a reface unitatea eului, de a-și con-

strui/consolida personalitatea, altfel spus, de a contura 

o viziune din interior a propriei personalități. „A-ți scrie 

istoria, spune Ph. Lejeune, înseamnă să te construiești, 

mai curând decât a încerca să te cunoști”. 
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Ceea ce se impune ca dominantă ideatică din cumulul 

secvențelor ficționalizate, un „pelerinaj ontologic”, ca să 

folosesc această sintagmă a lui Proust, punctat de expe-

riențe fundamentale, de memoria creatoare de mit, și-l 

individualizează pe Marin Preda, este, sublinia Al. Căli-

nescu, modul în care un scriitor a ajuns Scriitor, rele-

vând ideea unei vocații irepresibile, vocație determi-

nată de credința, puternică, nestrămutată, în forța 

cuvântului scris, în puterea literaturii, în noblețea me-

seriei de scriitor. (continuare în numărul viitor) 

 

Eseu inclus în cartea în curs de apariție, 

  Un secol cu Marin Preda de Ana Dobre 

 

 

 

Versuri 
Eugen Enea Caraghiaur 

 

SĂRUTARE 

 

Cea mai lungă sărutare 

trece peste zări și mare 

și ne leagă în surdină 

dorul strâns din rădăcină 

 

SOARTA 

 

Din cercul fără nume 

al vechiului amor 

e greu să ieși în lume 

sărind într-un picior. 

 

Ne ard cu fierul roșu 

a lumii aspre legi. 

Te strânge nevăzutu’ 

pe drumul care mergi. 

 

Dar sufletul, sărmanul, 

de infinit legat, 

ca și TELEORMANUL 

va curge ne-ncetat. 

 

 

CURCUBEU 

 

Curcubeu, 
pod suspendat, 

pe un drum 

nemaiumblat, 

 

 

Porii tăi 

privesc zglobii 

trei culori 

de apă vii. 

 

Un cristal 

printre lumini, 

aur strâns 

de serafini, 

 

femeie, 

tu ești un zeu 

sau un drum 

spre Dumnezeu? 

 

 

TREC ANII 

 

Trec veacuri în tropot de cai, 

galop peste vremuri de ură. 

În mijlocul vieţilor stai 

cu liniștea inimii pură. 

 

Trei zile dar nu te schimbi. 

Grădina ta încă e verde. 

Prin suflet și gând mi te plimbi, 
pe drumul ce nu se va pierde. 

 

 

DE ACELAȘI SÂNGE 

 

Între soare 

și o floare 

dragostele 

nu-s fugare. 

 

Ţin 

cât ţine vara lumii. 

 

Trec 

cât trece iarna mumii. 

 

Între soare 

și o floare 

e o sfântă 

adorare... 

 

 

  

Eugen Enea Caraghiaur 
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O coborâre în infernul 
culpabilității 
Mircea Gheorghe 

 

Prin Anatomie du bourreau (Anatomia călăului), 

carte publicatǎ de unul dintre cei mai apreciaţi scriitori 

danezi contemporani,  Jens-Martin Eriksen (n. 1955),  

mai întâi la Copenhaga în 1997, şi apoi în traducere 

francezǎ la Paris (Métaillié,  2001) ne aflǎm în prezenţa 

unei conştiinţe care coboarǎ  treaptă cu treaptǎ în infer-

nul culpabilitǎţii. 

Cartea porneşte de la o formulǎ înscrisă în convenţia 

clasicǎ a jurnalului gǎsit: autorul, instalat într-o pensi-

une la Barcelona cu dorinţa de a se consacra scrierii 

unui roman, cunoaşte un personaj ciudat - fǎrǎ identi-

tate explicitǎ, numit convenţional Z - care se lanseazǎ 

într-o lungǎ şi impresionantǎ confesiune de rǎzboi. Nu 

e vorba de vreunul dintre cele douǎ rǎzboaie mondiale, 

ci de unul insidios, dar nu mai puţin tragic, din zilele 

noastre dintr-o ţarǎ unde sunt opuse una alteia douǎ co-

munitǎţi etnice şi unde miliţienii voluntari ai celei tem-

porar învingǎtoare procedeazǎ,  prin execuţii sumare şi 

colective,  la o epurare etnicǎ monstruoasǎ, înruditǎ cu 

"soluţia finalǎ" a naziştilor. Când îşi va termina confesi-

unea, Z va pleca fǎrǎ urmǎ,  fǎrǎ sǎ lase nicio explicaţie 

şi autorul,  renunţând la subiectul romanului proiectat, 

se va mǎrgini sǎ  recreeze, din perspectiva enigmaticu-

lui personaj fluxul naraţiunii acestuia care l-a impresio-

nat profund. 

Tot ce povesteşte Z se petrece într-o regiune şi o ţarǎ 

vag localizate, "pe harta realitǎţii",  într-o geografie ima-

ginarǎ, unde numele oraşelor şi satelor (Alabama, Zam-

bezi, Zanzibar, Columbus, Madagascar, Arizona etc.)  

sunt arbitrare, nu au absolut nicio legǎturǎ cu corespon-

dentele lor din geografia realǎ. Cum nicio legǎturǎ nu au 

de asemenea, nici  numele personajelor - camarazii sǎi 

din corpul de miliţie -   pe care Z, dintr-o neclintitǎ şi 

obligatorie loialitate,  nu vrea sǎ le facǎ identificabile. 

Istoria lui Z nareazǎ  transformarea în câteva zile a 

acestor camarazi, iniţial nişte tineri obişnuiţi, cumse-

cade şi paşnici,  în  roboţi,  capabili sǎ îndeplineascǎ ru-

tinier şi cu eficacitate, într-o stare de totalǎ apatie mo-

ralǎ, ordinele cele mai abominabile. 

Acestea fiind zise, cartea lui Jens-Martin Eriksen este 

o analizǎ plinǎ de amǎrǎciune a slǎbiciunii naturii 

umane, a vulnerabilitǎţii sale în faţa manipulǎrii, a 

paradoxului prin 

care omul se  poate 

pierde pe sine ca fi-

inţǎ moralǎ tocmai 

datoritǎ unor în-

suşiri care ar tre-

bui sǎ-l  înalţe. Şi 

analiza aceasta are 

meritul de a ex-

pune aproape didactic - în sensul bun al cuvântului, de 

claritate şi înlǎnţuire logicǎ,  naturalǎ,  nu de discurs vul-

garizator, sentimental sau moralizator - etapele de de-

gradare, de devenire monstruoasǎ, fie şi pentru un timp 

limitat, ale personalitǎţii morale. 

Totul începe cu constituirea aleatorie a unui grup de 

miliţieni din tineri foarte puţin la curent cu ceea ce ur-

meazǎ sǎ facǎ: "Trebuia doar să efectuǎm un serviciu 

special în luna aceea şi nu primisem decât o instruire cu 

totul rudimentarǎ în mânuirea armelor, timp de câteva 

seri, înainte de a sosi acolo. Nu pǎrea nimic rǎu  în treaba 

asta. Doar o lunǎ, şi pe urmǎ, gata". 

Urmeazǎ, din partea comandantului,   picurarea insi-

dioasǎ a unori informaţii controlate, fragmentare care 

mai mult sugereazǎ decât clarificǎ: "Nu era vorba de a ni 

se da instrucţiuni ci numai de ne informa cât de cât. Ca 

şi cum nu era în discuţie decât  o treabǎ mǎruntǎ ca ori-

care alta  care -  ce vreţi? -  era normal sǎ ne revinǎ. Nu 

ştiu. Ne puteam imagina cǎ era vorba de o regularizare 

a traficului, de supraveghere la un post de control ba 

chiar, eventual, de un serviciu de gardǎ adormitor în 

spatele  unei bariere." 

Apoi, dupǎ câteva  detalii asupra localitǎţilor încon-

jurǎtoare (satele "Zambezi", "Columbus", "Arizona") ti-

nerii aflǎ cǎ vor trebui sǎ asigure "protecţia" unor gru-

puri de localnici în deplasarea lor prin pǎdure cǎtre alte 

locuri. 

Comandantul îi va conduce  pe  traseul de urmat a 

doua zi şi  dupǎ intrarea  în pǎdure, le aratǎ un set de 

fotografii. Sunt fotografii de rǎzboi, cu cadavre calcinate 

ori mutilate, aliniate unele lângǎ altele, cadavre de 

bǎrbaţi, femei şi copii. Se înţelege cǎ victimele fac parte 

din comunitatea tinerilor miliţieni. Tinerii sunt 

Mircea Gheorghe 
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îngroziţi, şi este momentul sǎ li se vorbeascǎ patern şi 

calm despre responsabilitate, despre datoria de a-şi  

apǎra propriile  familii contra "celorlalţi"-  dintre care 

fac parte şi locuitorii satelor din jur - despre mefienţa cu 

care trebuie sǎ priveascǎ orice manifestare omeneascǎ 

din partea acestora, identificaţi acum ca inamici pericu-

loşi şi ireductibili. Sǎ nu se lase înşelaţi şi manipulaţi de 

pretenţiile lor de nevinovǎţie, de tânguielile, 

rugǎminţile şi ipocrizia lor. Şi iatǎ o idee capitalǎ care 

are menirea sǎ adoarmǎ eventualele scrupule: e o luptǎ 

pe viaţǎ şi pe moarte, "ori ei ori noi": "Cei pe care trebuia 

sǎ-i deplasǎm ne-ar fi obligat şi ei sǎ ne pǎrǎsim casele 

dacǎ ar fi avut aceastǎ posibilitate /.../ Ei erau diferiţi de 

noi - noi, oamenii -  ei nu reflectau la toate astea, aşa cum 

o fǎceam noi". 

Fireşte cǎ nimeni nu îndrǎzneşte sǎ-l contrazicǎ pe 

comandant şi faptul echivaleazǎ cu o acceptare, cu o va-

lidare a filozofiei lui de confruntare. Dar nu e încǎ timpul 

ca tinerilor acestora sǎ li se pretindǎ prea mult şi atunci 

comandantul le vorbeşte de latura umanitarǎ, ba chiar 

profesionalǎ a acţiunilor lor: "Cât priveşte restul, tre-

buia sǎ înţelegem cǎ eram în miliţie. Nu luam oameni 

lipsiţi de apǎrare şi nevinovaţi, nu luam femei şi copii. 

Fǎceam parte dintr-o organizaţie, şi trebuia sǎ ne intre 

bine în cap cǎ eram obligaţi sǎ respectǎm cu tǎrie ordi-

nele, sǎ ne ferim de excese. Sǎ nu deplasǎm nici femei, 

nici copii, nici bǎtrâni şi sǎ nu aplicǎm decât ce era con-

siderat ca fiind absolut necesar". 

Ultima etapǎ de iniţiere în adevǎrata misiune ce-i 

aşteaptǎ pe tinerii miliţieni este strict practicǎ şi este 

abordatǎ la sfârşitul unui lung discurs motivator, care 

îmbinǎ abil apelul la sentimentele pozitive, cu virtuala 

ameninţare din partea  "celorlalţi" şi cu datoria de loia-

litate faţǎ de miliţie, de comandant şi de camarazii din 

grup. Li se aratǎ ce trebuie sǎ facǎ o datǎ ce convoiul cu  

deplasaţi a ajuns la locul de destinaţie. Naratorul, perso-

najul Z, este ales sǎ reprezinte  unul dintre aceşti depla-

saţi. Va fi întors cu spatele, i se va pune puşca în ceafǎ şi 

se va mima o execuţie. Comandantul le explicǎ pedant, 

cu lux de amǎnunte poziţia exactǎ a puştii astfel încât 

moartea sǎ fie instantaee şi fǎrǎ durere. Fiecare miliţian 

va avea de executat o persoanǎ şi totul va trebui sǎ se 

facǎ într-o ordine perfectǎ, simultan astfel încât sǎ nu se 

audǎ decât o singurǎ împuşcǎturǎ. Pentru a oculta bes-

tialitatea acţiunii, comandantul le vorbeşte tot timpul cu 

eufemisme. Deplasaţii sunt numiţi "protejaţi", masacrul 

se numeşte "operaţiune", brutalitatea şi rapiditatea cu 

care este comis sunt  numite "eficacitate", iar 

eventualele reacţii ale victimelor sunt "complicaţii", 

"porcǎrii". Reacţiile acestea trebuie evitate cu grijǎ fi-

indcǎ victimele  nu trebuie sǎ bǎnuiascǎ nimic din ce le 

aşteaptǎ. Atât vor şti, cǎ trebuie sǎ ajungǎ într-un loc  

unde, potrivit ordinelor, vor fi în siguranţǎ. 

Cu un asemenea instructaj,  Z şi camarazii lui, aju-

tându-se în momentele grele ori încurajându-se  mutual  

când sunt ameninţaţi de prǎbuşirea sufleteascǎ,  vor or-

ganiza convoaie de sute de oameni şi vor masacra, la în-

ceput cu spaima,  dezgust şi disperare, apoi cu indife-

renţǎ şi plictisealǎ,  toatǎ populaţia masculinǎ între 16 

şi 50 de ani din oraşele şi satele din jur. Z,  va pǎrǎsi 

şcoala-cazarmǎ din "Alabama" înaintea celorlalţi cu o 

conştiinţǎ moralǎ zdrobitǎ de o vinovǎţie inexpiabilă. 

Nu se va întoarce niciodatǎ în oraşul din care venise în 

urmǎ cu o lunǎ şi nu-şi va mai revedea niciodatǎ iubita. 

Povestea aceasta cu oameni metamorfozaţi  în opu-

sul a ceea ce erau  se putea petrece oriunde - în Balcani, 

pe teritoriul fostei Iugoslavii,  în Africa sau  în Asia -  şi 

oricând. Cǎci iatǎ, în nuvela lui Soljeniţîn, O zi din viaţa 

lui Ivan Denisovici, publicatǎ  în 1962,  citim despre un 

fel de "întrecere socialistǎ". Ivan Denisovici Şukhov, in-

ternat de opt ani într-un lagǎr de muncǎ din Siberia, pri-

meşte sarcina ca împreunǎ cu  echipa din care face parte  

sǎ reconstruiascǎ rapid zidul unei  clǎdiri abandonate 

de ani de zile. Deţinuţii  vor munci cu frenezie, îmbǎtaţi 

de un entuziasm tâmp,  nemulţumiţi cǎ ziua de lucru se 

terminǎ prea  repede  şi clǎdirea aceea pe care o vor con-

strui plini de elan va fi viitoarea lor puşcǎrie. Pentru An-

dré Glucksmann, episodul cu Ivan Denisovici este un 

exemplu cât se poate de semnificativ al modului în care 

natura umanǎ este pervertitǎ de prostie sǎ acţioneze 

împotriva propriilor interese. Dar de fapt, prostia 

aceasta,  de care nimeni nu este la adǎpost (Omul e sin-

gurul animal capabil sǎ devinǎ prost, spune tot Gluc-

ksmann în excelenta sa carte Prostia),  este produsul in-

termediar al manipulǎrii. Odatǎ adus, - prin presiune 

psihologicǎ, condiţionare perfidǎ, şantaj asupra bunelor 

sentimente, ameninţare exercitatǎ asupra unor valori 

personale, sociale sau profesionale  identitare - sǎ nu 

mai poatǎ deosebi interesele sale reale, de cele impuse 

de o forţǎ  din afarǎ, sǎ nu mai poatǎ discerne securita-

tea de insecuritatea moralǎ,  binele de rǎu, omul devine 

un instrument orb, un robot care poate face orice împo-

triva sa şi a altora. De la crima abjectǎ care se vede cu 

ochiul liber de departe, şi dupǎ zeci de ani, pânǎ la rǎul  

aparent mǎrunt - precum delaţiunea, servilismul, adu-

laţia lipsitǎ de demnitate, oportunismul - care poate 
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rǎmâne invizibil, nebănuit de nimeni din afară, dar 

simţit în conştiinţele scrupuloase sub forma unui  abces 

tainic, fierbinte şi dureros. 

Suntem astfel îndreptǎţiţi sǎ înțelegem   cartea lui 

Jens-Martin Eriksen  şi ca o parabolǎ.  O parabolǎ a 

infernului vinovǎţiei în care  regimurile totalitare  de 

dreapta sau de stânga, din trecut sau din prezent au îm-

pins şi împing sute de mii şi milioane de oameni. 

 

 
 

 

Versuri 
Mihaela Borzea 

 

 

SÂRMA DINTRE LUMI 

 

Pe glezne-mi cresc garoafe iţite peste oase, 

S-au prăpădit soldaţii, dar mi-au lăsat pământ 

În fiece placentă a mamelor rămase 

Orfane de copiii muriţi sub jurământ. 

 

Am vrut să uit de toate, să tac sub carapacea 

Trudită cu migală, istorie și dor, 

Dar sângera lumina căzută peste pacea 

Din ochii unor zimbri uitaţi de ţara lor. 

 

Tu mă strigai și-n strigăt ţi se topeau planete, 

Frânturi de aurore și ceruri fără zei, 

Condori din alte vremuri, cu gheare violete 

Veniţi să fure delta ascunsă-n ochii mei. 

 

Azi pot să zbor cu talpa spre zimbrii fără ţară 

Ce pășunează moartea din crucea celor duși, 

Le ostoiesc durerea, ţâșnesc din călimară 

Şi evadez din slove prin nevăzute uși. 

 

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 ceţii, 

Când plânge-n val apusul, o lacrimă adu-mi 

La rădăcini de nuferi, căci în vârtejul vieţii, 

Sunt umbra ce se plimbă pe sârma dintre lumi. 

 

 

 

 

 

ARMONICA 

 

Din cuiburi vechi și-a  

dunărit cocoașe 

Un fluviu-aproape galben  și 

îmi pare 

Că peste Deltă, păsări uriașe 

Au spart un ou cât Soarele de mare. 

 

Nechează cai cu nuferi prinși în coame, 

Din ochi le curg nutreţuri râncezite, 

Căci mânji și iepe suferă de foame 

Şi doar nisip le crește sub copite. 

 

Pescari semeţi, închiși în bărci de oase, 

Desfac din pești tăcerea, s-o îngâne 

Când valul greu îi va purta spre case 

Şi-n urma lui un bocet va rămâne. 

 

În loc de ţânci, îi vor primi egrete 

Cu ţipete ce spânzură vecia 

De-albastrul șters, rămas pe un perete 

Unde-și ascunde albul iasomia. 

 

Armonica-și va odihni burduful 

Pe raftul vremii, locuit de carii 

Şi-n bătătură, înfrăţiţi cu stuful, 

Vor hăuli din frunze oţetarii. 

 

S-au prăvălit apusuri fără forme 

Sub coasta unei ape curgătoare 

Şi peste Deltă, două mâini enorme 

Au spart un ou cât Soarele de mare. 

  

Mihaela Borzea 
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 Plăceri, bucurii 
Veronica Pavel Lerner 

 

O serie de studii au demonstrat capacitatea omului 

de a se bucura și ca simplu spectator al unor situații, 

participarea lui directă nefiind întotdeuna necesară. 

Concluzia studiului mi s-a confirmat cu ocazia unei vi-

zite la parcul „Sea Wold” din San Diego, o imensă rezer-

vație de animale care trăiesc în mediul acvatic. Desigur, 

în afară de felurite specii de pești, sunt și balene, foci, 

delfini, pinguini, morse și altele. Dresurile lor sunt im-

presionante și în același timp amuzante, cu atât mai 

mult cu cât în toate exista elementul surpriză (anunțat 

totuși) de stropire a spectatorilor. 

Am avut însă o altă surpriză, total inedită: într-un 

colț al parcului cu palmieri și vegetație exotică era anun-

țat un spectacol intitulat un „Pet’s Show”, -spectacol de 

animale domestice. Anunțul părea neobișnuit într-o re-

zervație de animale acvatice, așa că am intrat în amfi-

teatrul destinat acestei demonstrații cu câini, pisici, 
rațe, porumbei și purcei. 

Scena era o peluză pe care tronau plancarde și deco-

ruri colorate și vesele. În mijloc era un bazinaș cu apă, 

iar în la capătul scenei atârna o perdeluță. Înainte de în-

ceperea spectacolului, a apărut din spatele perdeluței 

un purcel alb care s-a plimbat puțin încolo și-ncoace, 

după care a dispărut pe unde a venit. Privind decorul cu 

diverse căsuțe și trape încercam să ghicesc cam ce gen 

de spectacol va urma, dar, spre marea mea suprindere, 

cel la care am asistat a fost total diferit de cel imaginat. 

La început, publicul a fost anunțat să se așeze și în 

secunda urmatoare au țâșnit pe peluză, din lateral, aler-

gând ca nebunii, mulți căței și pisici. Nu era niciun om, 

animalele se zbenguiau singure în cea mai deplină liber-

tate, unele pisici se urcau în copac și mergeau pe niște 

sfori, altele intrau prin niște trape, câţiva căței săreau 

peste bariere, alții înotau în bazinaș, era un fel de nebu-

nie generală care a durat câteva minute, după care toate 

animalele au dispărut după perdeluță. 

Trebuie să recunosc: explozia de animăluțe care să-

reau și alergau nestingherit mi-a produs, de la bun înce-

put, o senzație de bucurie și confort. Spectacolul a con-

tinuat la fel de nostim cu o cursă de obstacole pentru că-

ței care trebuiau să treacă prin tuneluri, să alunece pe 

tobogane, să înoate sau să facă slalom printre bețe. A 

concurat și un purcel, care se mișca atât de calm și ma-

nifesta, spre deosebire de căței, atâta indiferență la 

ambiția de a câștiga, în-

cât nu se sfia să oco-

lească marea majoritate 

a obstacolelor, inclusiv 

bazinașul. Nu era nici un 

om care să-l oblige să 

facă ceva, mergea hai-

hui, de unul singur, în fe-

lul și ritmul care îi con-

veneau. 

După aceea au apă-

rut câteva rațe mergând, tot singure, în șir indian. Pri-

mele au ocolit bazinelul și s-au dus spre perdeluța din 

spate, ultima însă a avut poftă să se bălăcească, drept 

care și-a văzut de ale ei până a observat niște căței ve-

nind pentru un alt număr, moment în care s-a retras le-

gănându-se și a dispărut după perdeluță. 
Tot restul a fost la fel de plăcut de urmărit: o explozie 

de bucurie a unor animale care executau nişte comenzi 

plăcute pentru ei. La un moment dat un câine mărișor a 

început să rotească o manivelă plasată pe o mașinărie 

pe care scria mare „Hot Dog” și din mașină au ieşit o 

mulțime de pui de căței șoricari, cu exact forma alungită 

a cârnatului hot-dog. Apoi, într-un butoi mare vopsit cu 

pete albe și negre au intrat alergând multe pisici albe și 

altele negre și, pe partea cealaltă, au ieşit pisoi tărcați. 

Altă pisică a traversat pe o sfoară orizontală, cu capul în 

jos, spațiul dintre un copac și o clădire, după care a co-

borât pe scări și a intrat într-o cutie pe care scria „Fri-

zer”, de unde a ieșit tunsă. Și iarăși a venit porculețul de 

la început, care a apăsat pe o pedală și nu s-a lăsat până 

nu a declanșat un mecanism care i-a stropit pe specta-

torii din primele rânduri. La plecare, înainte de a trece 

în spatele perdeluței, a tras de o manivelă de pe care s-

a desfășurat o banderolă cu anunțul „Sfârșit”. 

Unele numere, mai ales cele cu câinii care alergau 

după mingi, s-au desfășurat cu asistența dresorilor, 

niște tineri simpatici și veseli. Din felul în care câinii aș-

teptau să li se arunce mingea ca s-o prindă se vedea clar 

că solicitarea efortului îi bucura, chiar entuziasma. De-

sigur, mi se poate spune că animalele executau nume-

rele pentru a primi hrană. Da, este adevărat, animalele 

au fost dresate, dar ce diferență între animalele care fac 

ceva împotriva voinței lor, cum ar fi leii care trec prin 

Veronica Pavel Lerner 
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inele de foc și cele care execută ceva cu plăcere, cum au 

fost cățeii în goană după mingi! Ei bine, această senzație 

de libertate a animalelor, datorat dresării bazate pe ele-

mentul care li s-a potrivit, m-a cucerit. 

Plecând de la spectacol și reflectând la experiența 

trăită, mi-am dat seama că tot atâta bucurie îmi poate 

produce și spectacolul unor patinatori pe a căror față se 

citește plăcerea de a zburda pe gheață. Și mai departe, 

aplicând gândurile mele la viața de zi cu zi, m-am între-

bat dacă n-ar fi o sursă de bucurie pentru noi, dar și pen-

tru cei din jur, cu toții constrânși în limitele cotidiene, 

de a ne acorda libertatea de a face, din când în când, și 

ceea ce ni se potrivește și ne place. N-ar fi greu, pentru 

că, precum ne învață poetul și filosoful englez Samuel 

Taylor Coleridge(1772 -1834): „Bucuria vieții este com-

pusă din momente mărunte”. 

 

 
Desen de Adelaida Mateescu 
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Versuri 
Ilie Gorjan 

 

AȘ VREA SĂ FIU… 
 

Aș vrea să fiu cu tine într-un secol dus 

Cum numai florile pot fi într-o grădină, 

Să-ți fiu amurg, să-mi fii o zi deplină, 

Cu ramuri să-ți acopăr gândul în apus. 

 

Noi amândoi să devenim ce ne-am propus 

Într-o albastră zare de-amintire plină, 

Aș vrea să fiu cu tine într-un secol dus 

Cum numai florile pot fi într-o grădină. 

 

Nu vreau să cerem îndurarea timpului răpus 

Și nici să-ngenunchem la margini de tulpină, 

Doar să clădim un cântec, culcați lângă colină, 

Să căutăm prin iarbă al vieții nou răspuns. 

 

Aș vrea să fiu cu tine într-un secol dus. 

 

CÂT DE ALBASTRU… 
 

Cât de albastru mi-este gândul 

despre tine, despre noi, 

despre rochia de seară, 

cu nuanțe de senin, 

ce-o purtai atunci în vară 

când ți-am spus că n-am să vin. 

 

Cât de albastru mi-este gândul 

despre tine, despre noi, 

tu nu știi că nopți de-a rândul, 

când curgeau ploi în șuvoi, 

încercam să-mi port aripa 

peste toate, peste fire, 

și să-mi mângâi iar cu clipa 

timpu-n dulce adormire. 

 

Cât de albastru mi-este gândul 

despre tine, despre noi, 
despre ochii tăi ca noaptea 

cu sclipiri de triste ploi, 

și de-atât albastru-n cântec 

mă mângâi cu un descântec 

și-mi măsor linia vieții 

doar cu anii bătrâneții ! 

 

 

DAC-AM FI 

FOST… 
 

Dac-am fi fost 

cândva un cântec 

din cel fără de 

leac și fără nume 

pe-un portativ de 

taină și descân-

tec 

am fi trăit un vis ascuns de lume. 

Ți-aș fi cerut să fii și să rămâi 

o notă caldă dintr-un refren rănit, 

să umplem cana cu vinul cel dintâi 

și să-l sorbim în tinda anticului schit. 

Am fi trăit ascunși într-un poem durut, 

aș fi croit o pâine din spicul cel mai lung, 

din cer ți-aș fi cules o sită de cernut 

mălaiul de dorință cu care să te ung. 

Am fi avut și straie de vis și sărbătoare 

și o trăsură albă cu telegari de soi, 

și drumuri fără margini, în moale legănare, 

ne-ar fi-nsoțit iubirea sub nesfârșite ploi. 

 

OCHIUL VERII... 
 

Mi-a șoptit în glumă vara un sonet 

Tocmai când pornise teiul la plimbare, 

Și mi-a zis că l-a găsit lângă izvoare 

Unde timpul își aflase loc discret. 

 

Versul avea gust de vânt și floare, 

Și-mi părea prea trist și prea încet, 

Undeva râdeau în ritm de menuet 

Ochii tăi, tipare albe de mirare. 

 

Ochiul verii se juca și măsura cuvinte 
Punând semn când glasul tău se unduia, 

Părul îți cânta spre luare-aminte 

 

Și zvâcnea în asfințit ca o nuia. 

Vara își sfârșise ziua și plecase 

Să se culce lâng-o umbră dintre case. 
   

Ilie Gorjan 
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 Nenea Vasilică 
(Fragment din micro romanul 
Istorie locală) 
Gheorghe Dobre 

 

Vreme de șaptezeci de ani omenești (s-ar putea să fie 

chiar mai mulţi), la fiecare oră şase dimineaţa, în fiecare 

zi, nouă luni pe an, nenea Vasilică făcea cam acelaşi lu-

cru, se integra în marile cicluri naturale şi participa activ 

la ele, adică scotea vaca şi măgarul pe poarta mare, îl 

priponea pe măgar de poarta mică şi, pentru că era cam 

mărunțel, se urca pe canapeaua de la drum, care era 

lângă poarta mică, fluiera, măgarul se apropia de gard şi 

se lăsa încălecat pe deșelatelea, nenea Vasilică sărind vi-

tejește pe el chiar şi la 90 de ani, apoi nenea îşi verifica 

desaga, dacă are în ea pâine (mămăligă, dacă nu se făcea 

grâul) -brânză-ceapă-țuică-apă, mai fluiera odată, dar 

altfel, ridica deasupra capului un toiag ca al lui Moise, 

însă ceva mai mic şi-o lua la vale, spre lunca Ialomiţei, 

adunând vacile scoase în drum de vecini ca un fluviu 

afluenții şi dispăreau cu toţii în depărtare, înghiţiţi de 

orizont, adică de pădure, de unde se întorceau seara, va-

cile obosite (cred că peste cinci sute în toţi acești ani), 

cu ugerele pline şi nenea la fel de vioi, călărind la marea 

artă generații de măgari, repetând de vreo douăzeci de 

mii de ori intrarea în sat, ca-n Ierusalim; aşa l-am apucat 

de când eram copil şi până hăt, când am ajuns şi eu se-

micentenar (dar asta se va întâmpla peste alţi douăzeci 

de ani de la prezentul povestirii), de ajunsesem să cred 

că e Redea deghizat, că vine spionul, zilnic, să mă veri-

fice, transformându-se din vânat în vânător, că a devenit 

(şi nu prea avea voie) mai preocupat de viitor decât de 

prezentul în care-l găseam eu împotmolit pe moșia lui 

Zipa, atunci când îl vizitam incognito, dar era doar o pă-

rere, cei doi semănau dar erau două persoane diferite, 

nenea era doar un om, atât, făcea ce făcea fără nici un 

suprasens, suprasensul era chiar el şi el habar nu avea, 

în vreme ce Redea era un fel de genius loci întrupat, care 

păzea Broşteniul de derapaje, intervenind subtil sau cu 

parul când vreun personaj o lua razna, el ştia ce trebuie 

să se întâmple şi făcea tot ce era necesar ca istoria să se 

scrie aşa cum era convenit în contractul prin care Dum-

nezeu îi concesionase acest colţişor de univers cu nu-

mele Broşteni, dar misiunea lui se terminase demult, 

imediat după a doua ediţie a Jocurilor Panelene de la 

sfârşitul secolului 

XIX, gândul ascuns 

pus în practică de 

Zipa, primise alt 

contract avantajos, 

după ce-şi făcuse 

bine treaba acolo vreme de secole, şi se mutase nu ştiu 

unde, rămânând în urma lui doar o pădure specială, ciu-

dată, pădurea Redea, în mijocul câmpului, între Broşteni 

şi Valea Măcrişului, plină de arbori rari, care aduna 

toate sălbăticiunile din jur, unde am văzut eu prima 

dată, în direct, un şoim prinzând în aer un porumbel, pă-

dure rărită an de an de către urmaşii ţiganilor lui Zipa şi 

transformată, în iernile grele, în căldură de sobă; o pa-

ralelă de final se putea face totuşi între Redea şi văcarul 

străzii mele (nu că au dispărut amândoi fără explicaţii): 

la ultima plecare, a douăzecişiunademiiosutătre-

zecişidoua (n-aveam de unde să ştim noi că e ultima, am 

aflat în noaptea aceea că nu va mai fi a... şi treia), nenea 

Vasilică şi-a făcut numărul personal, a plecat în luncă, 

spre pădure şi nu s-a mai întors, au venit seara doar va-

cile, fără măgar, pentru că probabil avea nevoie de el 

acolo unde a ajuns, lăsând, şi Redea şi nenea Vasilică, pe 

umerii altora mai tineri ducerea străzii, Broşteniului şi 

lumii înainte. 

 

Paranteză la Nenea Vasilică 

 

(Imediat ce am publicat în revistă fraza de mai sus, 

sau nu imediat, ci după cinci zile, că eram deja în 2012, 

soră-mea a mai mică a dat adunarea la toată strada, co-

pii, tineri, bătrâni, parcă alcătuiau chiar corul antic ob-

servat în poeziile mele de către domnul Simionescu, i-a 

convocat la o şedinţă de cenaclu fulger pe marginea 

şanţului, le-a citit textul meu, pe care l-a apreciat dar l-a 

şi criticat puţin, apoi i-a trecut pe toţi la luări de cuvânt, 

şedinţa fulger ducându-se până spre miezul nopţilor, 

pentru că discuţiile au continuat mai mult de o săptă-

mână, cu întrebări diverse şi răspunsuri şi mai diverse, 

că de ce mai adaug eu ceva la un text scris în 1985, că de 

Gheorghe Dobre 
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ce plimb povestirea în trei timpi, mai bine zis în trei se-

cole şi două milenii, ce, vreau s-o fac roman, că şi-aşa nu 

prea se ştie ce dihanie o să iasă din textul meu, că  până 

la urmă e bine că mi-am amintit pe ce stradă m-am năs-

cut şi că de ce doar pe nenea Vasilică l-am băgat în 

ciorbă, nepoţii şi strănepoţii lui jubilau că a ajuns unul 

de-al lor într-o carte, şi le-a plăcut că l-am lăsat pe nenea 

să dispară în pădure, era mai frumos aşa în comparaţie 

cu faptul că, în realitatea lor, l-au îngrijit doi, trei ani 

până s-a hotărât să treacă dincolo când mai avea doar 

trei paşi şi făcea suta, că mai aveam pe stradă oameni de 

băgat în seamă, de exemplu celebrul haiduc Cioflică, 

achizitor de cai luaţi doar noaptea, o poveste chiar fas-

cinantă de la jumătatea secolului XX, că neamul meu 

avea urmaşi de la el, neoficiali, şi că mi-a fost ruşine cu 

asta dar şi teamă ca urmaşii lui oficiali să nu mă dea în 

judecată, dar şi că gard în gard cu nenea Vasilică a stat 

părintele fondator al neamului Prepeliţoilor, şi merita şi 

el o frază de aia sănătoasă, fondator ce şi-a măritat o fată 

la o stradă depărtare, şi care fată a fost văzută de multă 

lume, inclusiv de mine, spărgând oale la răscruce de 

străzi, între linii, cum ziceam noi, în vreme ce bolboro-

sea sunete de neînţeles; că la capătul din vale al străzii a 

trăit alt fondator, asta era o stradă de fondatori, Borde-

iaşul cel mic şi mut, nu că era mut dar nu prea vorbea cu 

nimeni, nici cu neamurile, misterios rău tare şi din cauza 

asta, care-n tinereţe preluase preocupările lui Cioflică, 

dar care n-a păţit-o ca el, sau asta putea să fie doar o po-

veste, că n-a putut nimeni s-o confirme, dar poate că toc-

mai lipsa omologării o face adevărată, ăia bătrânii ştiau 

mai multe, însă niciodată, la toate adunările de pe mar-

ginea şanţului, nu scăpau o vorbă mai lămuritoare către 

cei mai tineri; oricum, fraza mea a aruncat în aer, câteva 

zile, toată liniştea străzii şi i-a reunit, după foarte mult 

timp, la discuţii pe toţi locuitorii ei, ăsta fiind un lucru 

bun pe care l-am reuşit fără să vreau, dar care m-a pus 

rău în dificultate după ce am citit observaţiile lor, scrise 

pe câteva zeci de pagini şi înmânate mie după lungile 

dezbateri parlamentare pe marginea şanţului, obser-

vaţii de care doreau neapărat să ţin cont, că şi ei făceau 

parte din viaţa mea cum şi eu făceam parte din viaţa lor 

şi-şi revendicau, pe bună dreptate, locul în povestire, di-

ficultate de care nu pot să scap, pentru că eu am urmărit 

altceva, nu să fac saga străzii, nici chiar pe cea a Broşte-

niului, acum nici nu mai ştiu ce-am vrut cu adevărat, au 

reuşit să mă zăpăcească, aproape că o să renunţ la fraza 

despre tunelul făcut de Zipa, în luncă, vă daţi seama?, tu-

nel care lega conacul de fabrica de spirt şi pe deasupra 

căruia mergeau vagoneţi cu cereale pe o cale ferată în-

gustă, pe vremea când nici la Bucureşti nu se ştia ce e 

aia cale ferată; că o să renunţ la fraza despre boala lui 

Calache, boală care i-a transmis unui broştenar doar nu-

mele, fără simptomatologia specifică, urmaşii lui trăind 

şi acum bine mersi, fără să aibă nici o boală, doar că-i 

cheamă Calache; că o să renunţ şi la fraza în care mă jus-

tific la domnul Man, care e supărat pe mine, fiu al satului 

care urcă treptele consacrării şi treptele astea sunt alcă-

tuite din spinările celebrităţilor locului, că am construit 

un personaj (dar domnul profesor chiar asta nu vrea să 

înţeleagă, că vorbim de un personaj care nu există, eu 

am vrut să construiesc un supra Broşteni, că mi-e drag 

de el) folosind toate legendele locului, negative complet, 

personaj care seamănă izbitor cu marele precursor al 

Jocurilor Olimpice Moderne, că nu va mai conta, pentru 

că nu va mai exista justificarea mea, că nu am întinat 

memoria nimănui, că istoria oficială a lui Evanghelie 

Zappa e scrisă şi o ştiu pe de rost şi mă mândresc cu el 

şi nu avea rost s-o mai scriu eu o dată; în sfârşit, am obo-

sit deja, exact ce-am spus la sfârşitul povestirii-mamă, 

adică o să renunţ la toate frazele de pe lumea asta, care 

pot fi scrise la nesfârşit fără să schimbe esenţialul şi-o 

să las povestea exact acolo unde am lăsat-o acum două-

zeci şi şapte de ani; ce-am adăugat după, va rămâne se-

parat, într-o anexă alcătuită din ceea ce citiţi dumnea-

voastră acum, incluzându-l şi pe nenea Vasilică dar şi 

toate textele publicate în „Minciuna din literă” după „Is-

torie locală”, plus cele ce vor fi adăugate după „Inima pă-

mântului” în noua carte, că da, lucrez la ea sau lucrează 

ea la mine.) 

 

 
Noia Conexiune (Ana Calin)  
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Versuri 
Camelia Iuliana Radu 

 

NU VĂ MUTAȚI DIN CASELE VECHI 

cu amintiri 

și nu abandonați obiceiurile în care locuiți de generații 

aveți grijă de cei ușori 

mai ales acum când fumatul este interzis 

cam peste tot în lumea noastră modernă   

se vor supăra spiritele 

fantomele vor începe să vă bântuie 

iar voi 

ocupați cu noua lume 

nu veți înțelege de unde vine depresia 

de ce vă dor picioarele   

dar cum să fie un regat fericit 

dacă prin el mărșăluiesc armate de ocupație 

căile de acces sunt închise 

iar tu răspunzi la comenzi străine   

DIN ÎNĂUNTRU 
cineva aruncă în mine cu pietre 

din afară 

cineva aruncă în mine cu pietre   

loviturile din afară îmi lasă vânătăi 

nu le presimt 

și nu le uit   

pe cele din înăuntru le numesc dureri 

le tolerez ca pe răcelile sezoniere 

așteptându-le plecarea ambiguă   

pentru loviturile din afară fac scandal 

pentru loviturile de dinăuntru inventez povești 

amorțită 

cu greu le recunosc 

dar le memorez 

punându-le rame de lacrimi și cristal   

între amenințarea asteroizilor 

și amenințarea viermelui devorator 

rănitul dintre linii este al nimănui   

NOI NU NE VEDEM CU ADEVĂRAT 

unul pe altul 

nici nu ne auzim bine 

întelegem puțin din ce spune fiecare 

dezvățați ca sub cuvinte 

să mai adăpostim un strigăt 

învățați să aspirăm 

spre obiectivitate 

acest mecanism sinis-

tru de tortură 

al inchiziției contem-

porane   

TE USTURĂ LIMBA 

CÂND SPUI 

te iubesc 

îngheață sângele în ar-

tere   

când rostești vorbe în privința aceasta 

toate sensurile se prăvălesc   

se face tăcere în tine   

ai dat afară 

ai scăpat de tensiune 

ești liber   

te iubesc este cuvântul despărțirii   

SĂ ZICEM CĂ 

literatura nu este realitate 

este memoria afectivă a lumii 

o citim 

pentru a nu rămâne seci și reci 

prea cruzi   

oricât de rău ne-ar mirosi 

sentimentalismul 

la o adică 

e singurul care ține de cald 

în frigul etern și indiferent   

vezi cum oscilez 

ca tine 

ca el 

suntem toți pe granița dintre real și ireal 

doar negură vie de ambele părți   

între realitate și amintire nu avem 

graniță oficială 

pâlpâim ca lumânarea în vânt 

pe drumul de paște 

dintre biserică și casa noastră 

 

  

Camelia Iuliana Radu 
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 Plăcerea unei lecturi 
„Zori încețoșate”, de David Kimel 
Elena Buică 

 

Cu toate că, de-a lungul vieții, autorul David Kimel a 

dat dovadă că are harul de a așterne pe hârtie cuvântul 

încărcat de sens și frumusețe, că are ce ne spune, totuși 

creația sa literară, în proză și versuri, a prins contur nu-

mai în toamna vieții sale, când timpul i-a dat răgazul ne-

cesar și înțelepciunea anilor i-a rumenit bine acest fruct. 
A început cu publicarea unor articole la diferite reviste 

și, fiind apreciat, i s-a oferit o rubrică permanentă în 

prestigioasa publicație „Observatorul” din Toronto. 

Prima sa carte, un volum autobiografic, „Zori încețo-

șate”, a fost scrisă în limba engleză și a apărut la Editura 

iUniverse din USA, în anul 2014, la vârsta de 83 de ani, 

apoi și-a tradus-o în limba română publicând-o, în anul 

2019, la Editura Maple Red din Toronto. Au urmat alte 

volume, iar acum a făcut o altă mobilizare a imaginaru-

lui și se află în plină forță creatoare pe o interesantă 

temă istorică. Cu multă râvnă, așa cum a făcut toată vi-

ața, s-a așezat gospodărește pe treabă și lucrează intens 

la acest nou proiect. 

Plăcerea cu care am citit volumul „Zori încețoșate” s-

a datorat, așa după cum se știe, și faptului că acesta face 

parte din grupul celor mai gustate, mai practice și mai 

educative cărți: romanele autobiografice, jurnalele, co-

lecțiile de scrisori și amintiri. Ca exemplu, fac trimitere 

la cunoscutul „Jurnal al Annei Frank”, tradus în peste 65 

de limbi și vândut în întreaga lume în peste 30 de mili-

oane de exemplare. 

Mă alătur celor care consideră că asemenea cărți 

sunt un fel de ușă deschisă în sinele nostru, dar și al au-

torului în care chiar el ne poftește. Din asemenea lucrări 

extragem niște esențe pe care le stocăm în mintea noas-

tră, ca să le putem lua când avem nevoie, răsfoindu-le în 

tihnă, în momente de răgaz, rămânând cu lecții de viață. 

Valoarea lor rezultă, în primul rând, din bogăția infor-

mațiilor, dar găsim și inițieri în tainele zilnice și adesea 

aflăm ce se întâmplă în spatele cortinelor. Valoroasă 

este și morala care se desprinde din conținutul lor. Când 

omul construiește ceva, când pune piatră pe piatră, 

atunci pune și un mesaj pentru semenii săi. 

Discursul narativ al autorului se desfășoară pe mai 

multe niveluri, însumând 296 de pagini, grupate în două 

părți. Prima parte, „Ziua bună se cunoaște de 

dimineață”, este mai 

amplă, iar partea a doua, 

mai restrânsă, un fel de 

epilog cu titlul „Dintr-un 

ieri obscur, un mâine lu-

minos”. 
Este o laborioasă între-

prindere de a scrie un ro-

man autobiografic în deceniul al 9-lea al vieții care poate 

fi socotită o raritate. O asemenea lucrare complexă im-

pune dovada unei memorii excelente, așa cum întâlnim 

în acest volum amintiri de la vârsta de trei ani, când se 

bălăcea într-un lighean alb cu o pată neagră de unde că-

zuse smalțul. Este, în același timp, dovada unui mare 

efort de decupare și selectare a evenimentelor din câm-

pul nesfârșit al trăirilor și al tumultului de gânduri care 

se învălmășesc dând unele peste altele, de parcă le au-

zim zgomotul când se ciocnesc. 

Scriitorul David Kimel a trecut cu brio prin larga di-

versitate a opiniilor, a impresiilor, prin multitudinea 

ipostazelor umane, a emoțiilor, a controversatelor ati-

tudini, a marilor și nedreptelor suferințe umane, a infor-

mațiilor socio-istorice, copleșitor de mare, rostogo-

lindu-se accelerat prin timp. Cu același elan ne vorbește 

și despre dorința de recuperare a câte ceva din timpul 

care nu i-a îngăduit să scrie, speranță ținută sub obroc. 

Vorbind despre scrierile sale, David Kimel își notează 

un gând: „Misteriosul drum al vieții care m-a lăsat să po-

posesc astăzi în acest colțișor umbrit în fața unui album 

de fotografii s-a strecurat printre povârnișuri, văi, codri 

și poiene, dar nicăieri nu mi-a dat răgaz de odihnă, de 

bucurie și de reflectare decât în anii din urmă când roa-

dele începuseră să se strângă.” 

Surprinzând cu acuitate aspecte semnificative ale vi-

eții, reflectând adânc, meticulos și sistematic, autorul a 

trecut cu  bine printre „bornele” ce i-au ieșit în față și a 

scos la lumină, pentru urmași, mărturii ale unui timp 

atât de frământat și mai apoi ale unui timp cu fulgeră-

toare schimbări. Sunt multe suferințele îndurate. Pe 

lângă nenorocirile aduse de război, a avut de îndurat 

condiția sa de evreu în perioada dramatică impusă de 

Hitler, la care s-au mai adăugat multe altele, precum 

Elena Buică 
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cumplita sărăcie imediat după terminarea războiului, 

determinată și de greaua povară de a plăti despăgubirile 

de război, la care s-a adăugat o devastatoare secetă a 

anilor 1946-1947, aducătoare de suferințe și moarte și, 

mai apoi, rigorile regimului comunist. Toate acestea s-

au împletit cu candoarea și frumusețea anilor copilăriei, 

ai adolescenței și ai tinereții și, așa cum se vede, sinele 

său nu s-a destrămat în vâltoarea vieții. 

Autorul a avut norocul să vină în această lume în sâ-

nul unei familii bine constituite. El ne amintește că, îna-

inte de prieteni, colegi și alte cunoștințe întâlnite de-a 

lungul vieții, familia, acest nucleu social, este conside-

rată ca fiind singurul liant care asigură supraviețuirea 

în lupta cu vicisitudinile sorții, climatul cel mai potrivit 

pentru creșterea și educarea copiilor. Gândul ne trimite 

la ideea că, de-a lungul miilor de ani, omenirea nu a găsit 

altă formulă mai reușită decât familia pentru împlinirea 

noastră ca oameni. Sunt multe pagini în acest volum 

prezentate ca adevărate pledoarii pentru viața de fami-

lie, atât pentru cea care l-a adus pe lume, cât și pentru 

cea constituită de el când a ajuns la maturitate. Familia 

sa a construit-o pe principii cu rădăcini moștenite de la 

strămoșii săi. E adevărat că părinții, în special tatăl său, 

i-au impus un anume drum de viață care nu se suprapu-

nea întocmai cu temperamentul și aspirațiile sale, dar 

tocmai acest drum i-a permis să se strecoare cu bine 

printre primejdiile mari ale vieții. Astfel se explică și 

faptul că autorul este un învingător în această crâncenă 

luptă cu viața. În tinerețe, visele sunt mari, dar între vis 

și împlinirea lui pot să apară situații devastatoare, așa 

cum sunt prezentate și de autor în diferite nuvele ale 

creației sale. În semn de recunoștință, autorul dedică 

acest volum tatălui sau: „Pentru tine, tată. Tu ești făclia 

ce mi-a luminat drumul vieții.” 

Aruncându-ne o privire de ansamblu asupra direcției 

sale de viață, se desprinde ușor neîncetata suprave-

ghere a autorului David Kimel pentru a-și ține cât mai 

drept firul călăuzitor spre corectitudine și adevăr. Nimic 

nu-i putem pune la îndoială din faptele și relatările sale. 

Darurilor primite de la familie sau de la Pronia Ce-

rească le-a dat strălucire de-a lungul timpului. Ca om și 

ca scriitor are o deosebită forță interioară, controlată, 

bine stăpânită, emanând un calm benefic, în vremurile 

noastre pline de stres, când avem atâta nevoie de oa-

meni cu echilibru psihic. 

Alegându-și cuvintele cu dibăcie, folosind un limbaj 

simplu, dar cu miez, a făcut mai mult loc pentru lumea 

interioară, iar emoția se îmbină armonios cu 

profunzimea și raționalul. Scrisul său, cu un înalt simţ 

civic şi moral, este simplu și firesc, curge cu o ușurință 

naturală. 

Stăpânește arta de a ne transmite emoția unui eveni-

ment de mare forță emoțională reducând totul la un 

amănunt semnificativ. E greu să uiți un astfel de exem-

plu, imaginile unui tablou devastator din timpul războ-

iului, bombardamentul Bucureștiului din ziua de 7 mai 

1944. La sunetul lugubru al sirenelor, împreună cu alte 

familii, cu mama și cu sora sa mai mică, au coborât 

printr-un canal la 10  metri sub pământ, pe o scară im-

provizată, ajungând într-un tunel vechi, întunecat și 

umed. Zguduiți de bombele care cădeau ca o ploaie cu 

vijelie, credeau că sunt ultimele clipe de viață. Când au 

ieșit și au văzut dezastrul, autorul, copil pe atunci de 10 

ani, ne spune pe scurt: „când am ieșit, am recunoscut 

printre dărâmături tăbliile patului nostru”. 

Este un bun creator de atmosferă și un portretist ve-

ritabil, personajele sale sunt vii și le ții minte ca pe oa-

menii întâlniți de-a lungul vieții. Autorul, vorbindu-ne 

cu simplitate şi deosebită claritate, ne face cunoscut 

cum s-a desfășurat viața sa, a familiei sale și a celor care 

îl înconjurau, totul desfășurându-se pe un fundal istoric. 

E o carte în care introspecția pune în valoare educația și 

moralitatea autorului și a familiei sale, o carte în care is-

toria este vie, cu momente trăite uneori la limita puteri-

lor omenești, în lupta pentru supraviețuire și uneori ve-

cine cu moartea: „Ca împins de vânt în larg precum o co-

rabie cu vele întinse, a trebuit să navighez, ferindu-mă 

din calea unor colțuri de stâncă încercuite de ape spu-

megând, atent să-mi păstrez calmul în vâltoarea care ar 

fi putut să-mi răpească viața.” 

Descrierea momentelor cutremurătoare din timpul 

războiului e bine stăpânită, emoția e reținută și, astfel, 

scrisul său devine suplu, se desfășoară cu dezinvoltură, 

încât pare că s-a așternut fără efort. 

Cei care sunt de vârstă apropiată a autorului au citit 

aceste pagini nu de puține ori cu ochii în lacrimi. 

Când termini de citit acest volum, îți vine greu să îți 

iei rămas-bun de la autor, ca de la un prieten îndrăgit, 

căruia i-ai apreciat notabilul său elan artistic, profunzi-

mea și sinceritatea, forța cu care poate să insufle citito-

rilor îndemnuri pentru viață, dar și un model de a-și 

pregăti din timp covorul pe care vor călca în timpul cel 

din urmă, totul spus cu o voce proaspătă, deși se află în 

anii mai avansați ai senectuții. Ne-a arătat că, pentru un 

ideal al tinereții, deși destinul i-a fost potrivnic, a avut 

răbdare să găsească o crăpătura în acest zid pus de-a 
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curmezișul în calea sa și, când a apărut conjunctura fa-

vorabilă, nu a pierdut ocazia.

Multe învățăminte sunt demne de reținut, dar, pentru 

mine, cuvântul ce ni-l spune în încheiere, îmi pare a fi: 

Idealul se poate împlini în orice etapă a vieții. 

 
 

Versuri 
George Filip 

George Filip 

 

NE  BATE  CEASUL... 

-după o meditaţie de-a Mariei...- 

 

de-o vreme n-avem timp nici să trăim. 

ne bate ceasul prea de dimineaţă 

şi dacă vrem să paştem – pe păşuni 

nu mai găsim un petec de verdeaţă. 

 

vând bişniţarii oxigen lichid 

şi noi - incestuoşi- ne însurăm 

ne ducem creştineşte pe la popa 

prin voia lui...să ne certificăm. 
 

ca pui de daci avem acelaşi grai 

şi-njurătura noastră este sfântă. 

în limba noastră noi ne spunem păsul 

până în lumea care nu cuvântă. 

 

dar vreme...n-avem vreme şi-i năduf. 

magnaţii lâncezesc prin cabinete. 

tri-nitro-toluen avem cu sacul 

dar lumea doar de vreme are sete. 

 

săpăm fântâni adânci în sfinţii munţi, 

cu batiscafele arăm prin ape, 

şamani închiriem şi nici aceştia 

cu vreme – n-au puterea să ne-adape. 

 

geneza lumii s-a oprit în timp. 

copiii Terrei vremea o devoră. 

în vid timpul şi vremea nu au timp 

să ne transfere-n altă auroră. 

 

şi dacă vrem să paştem – pe păşuni 

nu mai găsim vreo oază de verdeaţă. 

de-o vreme n-avem timp să mai trăim; 

ne bate ceasul...prea de dimineaţă... 

 

LA MARIA...DE  VOI  STRIGA... 

 

ultimul strigăt ţie să ţi-l dau, 

iar tu – Maria să m-auzi...auzi? 

să nu-i ierți pe acei ce mă-njurau 

de taica... şi de sânii mamei cruzi. 

 

am traversat un secol ipocrit 

cu oameni buni, încreștinați şi trişti, 

dar printre ei – la noi au răsărit 

şi şarlatanii...foștii comuniști. 

 
eu pe ogorul vieţii am lucrat 

tot cu unelte vechi...de la părinți 

şi niciodată nu m-au vizitat 

din ceruri, să m-ajute, marii sfinți. 

 

iar tu - femeie...mână dreaptă-ai fost 

şi la necaz te-am biciuit ades’. 

tu, vrednico, ai pus în rosturi rost 

şi-ai înţeles şi ce nu e de-nţeles. 

 

s-au dus cocori cu toamne-adeseori 

şi s-au prelins fugare primăveri, 

dar noi am navigat - cutezători 

împlinind azi - minunile din ieri. 

 

acum mă-ndrept spre malul celălalt. 

din Eden plec spre raiuri ce nici nu-s. 

doar universul este lat şi-nalt; 

aşa-l gândesc – adeseori v-am  spus. 

 

ultimul strigăt ţie să ţi-l dau. 

când mă vor arde nopţi de ţipirig 

tu să îi ierţi pe-acei ce mă-njurau 

şi să m-auzi Maria...că-am să strig... 

 

   

George Filip 
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Invitat – Scriitorul David Kimel 
Corina Diana Haiduc 

 

David Kimel – un scriitor de excepție, cu un stil unic 

narativ, care te fascinează prin exactitatea detaliilor de 

jurnalist, prozator și poet, colaborator al revistei „Re-

pere Literare” din Montreal. 

 

CH: Domnule David Kimel, cititorii noștri ar dori să-l 

cunoască pe scriitorul cel meticulos și atent la amănunte, 

pe cel ce reușește să ne introducă în atmosfera unei alte 

lumi, pe negândite. Povestiți-ne vă rog câte ceva despre 

dumneavoastră. 

DK: Sunt născut în Bucureşti în ianuarie 1934. Tata 

lucra ca paginator la ziarul Dimineața. La puțin timp 

după nașterea surorii mele, Simona, în 1938 tata a fost 

dat afară din serviciu, fiind evreu. A urmat o perioadă 

extrem de grea pentru că în meseria lui nimeni nu-l pu-

tea angaja din cauza politicii antisemite. În zilele fără de 

lucru, mergea în Gara de Nord ajutând călătorii să care 
bagajele. La vârsta de șapte ani am fost dat la școală, dar 

aceasta funcționa într-o sinagogă și era departe de casă. 

Trebuia să merg cu tramvaiul pe Calea Griviței până 

aproape de centrul orașului, pentru că în cartierul Grant 

unde locuiam, nu era nici o școală evreiască. Abia după 

bombardamentele din 1944, în clasa a patra am fost lă-

sat să merg la școala din cartier. Se pare că am avut de 

mic plăcerea să compun pentru că la un extemporal de 

limba română pe tema mărțișorului, am scris primele 

mele versuri pentru care am primit nota 10 și am fost 

pus să-l citesc cu voce tare în clasă, deși lucrarea era 

plină de corecturi cu creionul roșu. Mai târziu, în școala 

tehnică am fost solicitat de colegi să le scriu scrisorile 

pentru prietenele lor și așa m-au poreclit Poetul Mazăre. 

În anul final al gimnaziului, în 1952, mergând la bi-

blioteca clubului Ion Păun Pinciu de la Grivița Roșie 

pentru pregătirea proiectului de diplomă, am descope-

rit acolo un cenaclu literar. În fiecare joi după masa mer-

geam la cenaclu cu o pasiune nestăpânită. În vacanța de 

vară am fost repartizat la SMT-ul din Videle pe funcția 

de tehnician de mașini agricole. Cu o zi înainte de 1 sep-

tembrie, sunt chemat la telefon de Uniunea Scriitorilor 

din București să mă prezint în dimineața următoare la 

Școala de Literatură și Critică Literară Mihail Eminescu, 

la propunerea cenaclului. A urmat o bătălie între direc-

ția SMT-ului care nu voia să-mi dea drumul și Uniunea 

Scriitorilor, dar a doua zi am fost prezent la școala de la 

Șosea unde s-a făcut 

selecționarea candida-

ților. Am fost admis 

printre cei 50 de stu-

denți din 800 candidați 

din toată țara. 

A fost cea mai fru-

moasă perioadă din vi-

ața mea: profesori ex-

celenți de nivelul lui 

Mihai Sadoveanu, Ca-

mil Petrescu, Petre Dumitriu, Mihai Beniuc, Eugen 

Frunză și Veronica Porumbacu. Dintre colegi, cei din 

același dormitor cu mine au fost Nicolae Labiș, Gheor-

ghe Tomozei, Alexandru Toma și alții dintre care mulți 

din promoția noastră au devenit personalități impor-

tante din literatura română. Printre aceștia amintesc pe 

Labiș, Tomozei, Lucian Raicu și Radu Cosașu. La sfârși-

tul anului școlar, în iunie 1953, o parte dintre studenți, 

printre care și eu, am fost trimiși înapoi în producție, 

pentru a face loc studenților din promoția următoare. 

A urmat un an și jumătate în serviciu militar după 

care am fost angajat la Casa Scânteii ca socotitor de 

norme la atelierul mecanic. Am lucrat apoi la serviciul 

tehnic al Editurii Didactice și mai târziu tehnician teh-

nolog la Uzinele Semănătoarea timp de opt ani. În de-

cembrie 1961 m-am căsătorit și la sfârșitul anului trecut 

am celebrat 60 de ani de binecuvântată căsătorie. Avem 

doi copii și condițiile grave economice din acele timpuri 

ne-au convins să alegem plecarea permanentă din Ro-

mânia în 1972. După opt luni de ședere în lagărul de re-

fugiați din Lavrion, Grecia, am fost primiți în Canada. 

Primii ani au fost foarte anevoioși, numeroase servicii 

de unde am fost concediați la câteva luni cu sau fără mo-

tiv și în final în 1979 am fost angajat de Magna Interna-
țional ca proiectant, unde am lucrat 20 de ani. Canada a 

fost un pământ roditor pentru noi. Am sosit în aceste lo-

curi fără să știm pe nimeni, fără să cunoaștem limba și 

fără un ban în buzunare. Nu ne-a fost ușor, dar am izbu-

tit să ne creștem copii, nu am dus lipsă de cele necesare 

și am reușit să ne ridicăm la nivelul celor care s-au năs-

cut pe aceste meleaguri. Azi ne privim copiii și nepoții 

cum fac pași mult înaintea noastră și ne socotim privile-

giați cu rezultatele lor. Nu cred că toate acestea se dato-

rează destoiniciei noastre, ci poate că Domnul cel Sfânt 

Corina Diana Haiduc 
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ne răsplătește puțin pentru tot ce am suferit în țară da-

torită războaielor și ocupanților străini și locali. 

CH: Înțeleg că literatura v-a atras dintotdeauna, apoi 

a devenit o pasiune și o plăcere. Dar poezia? 

DK: Mă preocupa mult literatura chiar după 10-12 

ore de lucru aproape zilnic și am început să scriu timid 

câteva versuri în limba română. Prima oară a fost la ani-

versarea de 17 ani a fetei mele, apoi cu regularitate la 

fiecare zi de naștere. 

CH: Am lăsat în urmă acel acasă românesc, iar ca pă-

rinți ne facem griji pentru moștenirea culturală pe care o 

lăsăm urmașilor noștri aici, pe alte meleaguri, în noul 

„acasă”. 

DK: Și eu mă frământam că imigrând, copiii mei au 

fost smulși din rădăcinile familiei și a străbunilor lor. Ei 

au ajuns pe aceste plaiuri și nu știu de unde vin, cine le-

au fost bunicii, străbunicii și cum și-au petrecut viața în 

tradițiile și cultura din țară. Primul meu pas a fost să în-

tocmesc arborele genealogic al familiei noastre. Dar nu-

mai atât nu era suficient, a trebuit să scriu o carte despre 

toate aceste lucruri. Așa s-a născut romanul meu auto-

biografic „A Foggy Sunrise” scris la început în limba en-

gleză, pentru că acești copii ai noștri au dificultatea să 

citească românește, apoi tradus sub titlul de „Zori Înce-

țoșate” în limba română. A urmat colecția de poezii 

„Simple Seeds” colaborarea la revista Observatorul din 

Toronto, unde am o rubrică permanentă „Subiectiv” de 

peste 15 ani, după care am scris două cărți noi: „Din Lu-

mea Largă” cu povestiri din locurile vizitate din întreaga 

lume, și „Anișoara”, o culegere de nuvele. În prezent am 

alcătuit o plachetă de poeme cu titlul „Flori de Toamnă” 

în curs de tipărire. 

CH: Ați avut norocul să fiți contemporan cu mari nume 

ale literaturii românești. Spuneți-ne una - două istorioare 

inedite sau amuzante despre viața și personalitatea celor 

ce s-au intersectat cu dumneavoastră în timpul studiilor 

de la Școala de Literatură și Critică Literară Mihail Emi-

nescu. 

DK: După 70 de ani de la trecerea evenimentelor, re-

cunosc că nu este ușor să-mi amintesc multe lucruri din 

acea perioadă. Spuneam că a fost anul cel mai fericit din 

viața mea și poate că acel an a curbat puțin traiectoria 

anilor care au urmat dându-mi mai mult discernământ 

în ceea ce a trebuit să fac. Dintr-o dată, tânărul timid 

care eram a avut șansa să intre  chiar și pentru o scurtă 

perioadă in Olimpul zeilor literaturii române, să fie față 

în față cu ei, să asculte ce spun și să învețe din experien-

țele lor. După terminarea școlii nu mai eram același care 

a ajuns acolo. Începând cu ziua inaugurării anului școlar 

când la masa prezidiului se aflau Mihai Sadoveanu, Ca-

mil Petrescu, Mihai Beniuc, Petre Dumitriu și alții, pro-

fesori pe care aveam să-i întâlnim zilnic la orele noastre 

de clasă și continuând cu serile petrecute alături de dân-

șii la Casa Scriitorilor din Bulevardul Ana Ipătescu 15 și 

chiar la unele întâlniri personale la o discuție în jurul 

unui pahar de vin. La ultimul etaj al clădirii școlii din șo-

seaua Kiseleff 10, se aflau dormitoarele noastre. Din cele 

opt paturi din jurul pereților din dormitor, al meu se afla 

între cel al poeților Niculae  Ungureanu și Gheorghe  To-

mozei. Patul lui Ungureanu era în vecinătatea ușii și el 

veghea totdeauna să nu-l tragă vreun curent. Dar ade-

vărata lui problemă era căderea părului și de frică să nu 

chelească făcea frecții zilnice cu tot felul de produse far-

maceutice care nu miroseau foarte plăcut. Tomozei era 

liniștit și prietenos. Îi apăruse de curând în revista Tâ-

nărul Scriitor poemul „Codrul de aramă” și în acele zile, 

în ton cu propaganda din ziare, lucra la poemul  epic 

”Broz Tito Călăul” din care-mi citea zilnic ce a mai scris. 

În patul de după Tomozei, dormea Nicolae Labiș. Pot 

spune că cele mai multe amintiri le am în legătură cu el. 

Labiș era copilul teribil spre care toți ochii erau îndrep-

tați. A fost unicul din promoția noastră de care marele 

Sadoveanu a întrebat și a vrut să-l cunoască personal. A 

fost mereu înconjurat de admiratori, scriitori lansați și 

debutanți care credeau că în compania lui vor primi și 

ei o frunză din cununa de lauri a poetului. Deseori, 

seara, la restaurantul Kiseleff, adunați in jurul unei 

mese, Labiș, Andrițoiu, Ion Buda, Ștefan Luca și alți câ-

țiva, comentam ultimele bârfe, creații noi și apariții lite-

rare. Tot în această perioadă a apărut prima mea iubire 

pentru care am plătit scump, neglijându-mi temele de 

clasă. 
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Versuri 
Lilian Curevici 

 

 

ASTRA… 

 

…Înnebunită-i mintea mea căruntă, 

Decenii tot mă zbucium, căutând, 

Trecutul meu de pasăre zburândă, 

Voind al tău mijloc să ți-l cuprind. 

Și sânul tău, o, Doamne, mă îmbată!!! 

Cu sfârcul său de miere, aromat, 

Îmi tot făcea din ochi lâng-a ta poartă 

De unde într-o zi și te-am furat. 

Am hoinărit atunci o vreme lungă, 

În scârtele de fân ne ascundeam, 

Dulceața ta făcură-mi gura pungă, 

Din creștet până-n talpă ne iubeam. 

Și-n cerul plin cu stele căutam 

Cea astră, să ți-o las ca amintire, 
Iar Luna pe furiș o tot privea 

Lumina-i, cum trecea în…poezie… 

Și buzele-ți mereu catifelate 

Mă-nflăcărau ca jarul din cuptor, 

Oriunde și oricând, în miez de noapte 

Îmi tot șopteau poeme de amor. 

 

 

Iar ochii!!! Ochii tăi furau și gândul, 

Mă luminau ca Soarele-n apus 

Și mă purtau nestingherit ca vântul, 

De parcă sunt cu tine, parcă…nu-s… 

 

…Erai splendidă, Doamne, ca-n po-

veste, 

Azi florile-mi rămân și-mi amintesc 

De chipul tău, ce veșnic mă privește 

Atunci, când orice astră îngrijesc… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOI CĂUTA… 

 

…Pământul rece-l voi simți 

Cândva, spre un apus de Soare, 

Când salcia îmi va șopti 

Tăcerea penei solitare… 

 Și voi cuprinde în jăratic 

 Lăcașul sumbru, cel din urmă, 

 De dorul lumii, singuratic 

 Și că privat am fost de Lună. 

Atent eu norii voi cuprinde, 
Îi voi atinge-ncet, cu jenă 

Și în tăcere voi deplânge 

Lumina-ncătușată-n beznă. 

 Visa-voi veșnic Universul, 

 Sclipirea astrelor regale, 

 Au fost mereu tandem cu ver-

sul, 

 Ai trandafirilor petale. 

Voi căuta mereu…cafeaua 

Ce-o pregăteam cu iscusință, 

Cu ea ghiceam de vine ploaia, 

De crește grâul din sămânță. 

 Voi căuta și codrii, via, 

 Rugina, ce mă îmbătară 

 Și să vorbesc cu ciocârlia 

 Ce îmi cânta ca o vioară… 

 

Voi căuta, așa e omul, 

Să urce-ncet, spre cer, alene, 

A fost mereu cum e și pomul 

-De la sămânță pân-la…lemne… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SĂ-MI SPUI… 

 

…Să-mi spui, de-o fi să plec, cândva, 

Spre alte stele sclipitoare 

Ce n-am iubit în viața ta, 
De-am fost părtaș la ce te doare? 

 Să-mi zici, te rog, cu mult curaj, 

 De ce sunt azi doar cu-o aripă, 

 De ce-mi curg lacrimi pe obraz 

 Când plec în grabă, tot în pripă? 

Să nu mă minți, știu, n-ai ce spune, 

-N-am fost nicicând un tip căzut, 

Ținut-am mult l-al nostru nume, 

La neam, străbuni, cât am putut. 

 Să nu mai spui, te rog, vreodată, 

 Că n-am trăit în lux nicicând, 

 -La ce folos să-ți treci o viață 

 În patos greu, când alții…plâng? 

Să-mi spui, ce gânduri ai pe mâine, 

Să știu, cum viața să-mi croiesc, 

Rămân eu însumi, or…cu tine 

Chiar dacă singur îmi vorbesc? 

 Să-mi zici, de poți, cu sârguință, 

 Când pot să plec, îmi dai un semn, 

 Spre cer, cu-a Domnului credință, 

 Spre altă stea, spre alt…poem… 

 

 

 

 
  

Lilian Curevici 
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Opinca românească înfiptă sus, 
deasupra steagului unguresc, pe 
parlamentul din Budapesta, în au-
gust 1919 
Angela Faina 

 

„Cum au pus ostașii români, opinca pe Parla-

mentul din Budapesta” -  din însemnările generalului 

Marcel Olteanu 

„… Şi au intrat trupele noastre în Budapesta la înce-

putul lunii august 1919. Palatul Parlamentului maghiar 

a fost pus sub paza unui pluton de vânători. Şeful gărzii 

de la intrarea principală era sergentul Iordan, un oltean 

de la Craiova, potrivit de stat, negru, uscat şi foarte vioi. 

 
Intrarea Armatei Române în Budapesta  
Imagine luată de pe Historia.ro 

Deasupra palatului a văzut Iordan cum fâlfâia în vânt, 

flamura ungurească – roşu-alb-verde. Faptul acesta nu 

l-a supărat prea tare, dar nici nu i-a plăcut. 

Dându-şi capela pe ceafă şi scărpinându-se după ure-

che şi-a zis: 

-„Să dau jos steagul unguresc şi să pun fanionul de la 

companie?… Asta ar şti şi madama de la popota domni-

lor ofiţeri s-o facă”… Dar am să chibzuiesc în aşa fel, ca 

să rămână de pomină şi să fie şi talpa României răzbu-

nată…” 

Zis şi făcut! 

Chemând pe căprarul Bivolaru, s-au suit în norii Bu-

dapestei şi au coborât steagul în lungul sforii, drept la 

jumătatea steajerului şi, luând apoi opinca răsuflată a 

căprarului, s-a urcat ca un pui de urs şi a pus-o drept că-

ciulă în capul steajerului, lăsându-i nojiţele să atârne-n 

vânt. 

Şi aşa, a fâlfâit 

multă vreme în 

cerul Budapestei, 

steagul maghiar cu opinca românească, deasupra 

lui… 

„Cine oare să fi făcut această tragică glumă? – îmi zise 

tovarăşul meu de preumblare, domnul Ferenczy, un dis-

tins avocat pe care îl cunoscusem în metropola ma-

ghiară; şi zicând, îmi arătă cu mâna priveliştea originală 

şi neaşteptată, care oprea în drum şi întorcea capetele 

şi altor trecători, ca fiind cel mai caracteristic şi ironic 

simbol al îngrozitoarei realităţi, al catastrofalei pră-

buşiri a unui organism orgolios şi despotic, tocmai sub 

călcâiul acelui organism pe care ţinuse genunchiul de 

fier atât amar de vreme, pe care întotdeauna l-a consi-

derat nevrednic de lumina soarelui şi de care totuşi o 

viaţă-ntreagă s-a temut”… 

„Cine oare să fi dat vântului şi să fi ilustrat cu atâta 

măiestrie şi atât de dureros, dezastrul iremediabil al re-

gatului Sfântului Ştefan!?”... mai rosti domnul Ferenczy, 

cu privirea tristă, pierdută în văzduh, întrebând parcă 

cerul unguresc, dezolant de senin în ziua aceea. Apoi se 

întoarse cu privirea spre mine şi deşi nu mai zicea nimic, 

am înţeles că ar vroi o lămurire. Îmi era milă de el, căci 

era un om distins la simţire. 

 
Trupe de ostași români în fața Parlametului Un-
gariei. Imagine luată de pe Historia.ro 

Angela Faina 
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- „Mă voi interesa, domnule doctor”, îi zisei cu o 

nuanţă de înduioşare şi, apropiindu-mă de santinelă, îi 

spusei să strige pe şeful gărzii. 

-„Este chiar acolea, domnule general”, îmi răspunse 

vânătorul mic şi îndesat, încordându-se şi făcând cu ca-

pul un gest spre cheiul Dunării. 

– Cum îl cheamă? 

– Don’ sergent Iordan. 

– Dar tu ştii cine a dat ordin de s-a aciuat opinca ceea 

deasupra steagului unguresc? 

– Da, domnule general, chiar don’ sergent a dat ordin 

azi dimineaţă şi tot dânsul a şi executat ordinul… acum 

stă de un ceas acolo să vadă ce-o să zică lumea şi tot în 

cer se uită ca să îndemne şi pe alţii… 

Mă-ntorc puţin spre stânga şi nu departe zăresc un 

sergent şi un căprar, care, fără să mă bage în seamă, gus-

tau cu frenezie roadele isprăvii lor – ilustraţia magis-

trală a unui moment istoric. 

Priveau când la trecătorii enervaţi şi sanchii, când la 

opinca impertinentă şi pe feţele lor tuciurii şi asprite de 

viforul vremilor, se lămurea cea mai desăvârşită satis-

facţie. 

Păreau nişte inspiraţi şi nişte draci geniali. Întreaga 

oaste românească, întreaga naţie mi s-au părut că se 

oglindesc în aceşti doi zdrenţăroşi, sublimi chiar prin 

gradul de perfecţiune la care poate ajunge o zdreanţă… 

De-aş fi fost singur! … Oh! ...i-aş fi privit ceasuri în-

tregi fără să mă satur! Şi, poate, i-aş fi luat de gât şi i-aş 

fi sărutat! 

Dar… le-am făcut semn să se apropie şi, arătând 

domnului Ferenczy pe sergent, i-am zis încet, foarte în-

cet: „Acesta este glumeţul, care fără o intenţie răutăci-

oasă, desigur, şi cu toată naivitatea unui poznaş, te-a fă-

cut poate să suferi”… Şi domnul Ferenczy, scăldându-şi 

ochii între genele-i umede, mi-a replicat cu adâncă me-

lancolie: 

– „Dacă din sufletul şi mintea unui simplu ţăran ca 

acesta s-a desprins o asemenea poznă, atunci nu mă mir 

că sunteţi aci!  ” 

În după-amiaza aceleiaşi zile, m-am îndreptat din 

nou spre Palatul Parlamentului. Mă simţeam dator faţă 

de Iordan; trebuia să-i dau ceea ce în faţa durerii dom-

nului Ferenczy, nu i-am putut da. 

 

 

 
Ostași români, încingând hora la Budapesta  
Imagine luată de pe Historia.ro 

 
L-am chemat; era nedespărţit de Bivolaru - mi-a po-

vestit cum i-a dat în gând şi cum a înfăptuit isprava lui. 

L-am lăudat şi mi-am plimbat mâna mult pe faţa lui 

suptă şi radioasă şi i-am dat un pachet de ţigări regale. 

Şi nu ştiu cum, m-am pomenit că iau de nas pe căprarul 

Bivolaru, care se tot apropia de mine şi pe care, cu cât îl 

priveam, cu atât mai mult punea stăpânire pe firea mea. 

Era mic de statură, faţa îi era smeadă şi foarte pârlită 

de soare şi vânt; în fundul capului purta nişte ochi mici, 

căprui şi scăpărători. Avea dinţi mărunţi, albi şi frumoşi 

şi peste buza arsă de frigurile ostenelilor abia mijea o 

mustaţă roşcovană - un vulpoi de Mehedinţi. Purta ca-

pelă pe sprânceană, iar în ce priveşte îmbrăcămintea, 

părea înfăşurat cu totul într-un covor de petice, căruia 

expresia lui îi dădea ceva din prestanţa unor odăjdii de 

samurai japonez fanatic. 

O crestătură adîncă îi stăpînea obrazul stâng şi alta 

mai lată, se răsfăţa pe gât, sub urechea dreaptă; mai în 

sus de mână, pe antebraţul stâng, se zărea o cicatrice 

respectabilă… 

L-am întrebat unde a fost rănit. Mi-a răspuns cu nai-

vitate şi scurt: 

- „Peste tot, domnule general!”. 

Şi desfăcând repede o moletieră, mi-a arătat o rană 

de schijă, abia vindecată, la pulpa dreaptă; apoi, desche-

ind singurul nasture pe care îl mai avea la veston, puse 

degetul pe o dâră de baionetă în lungul coastelor din 

dreapta care se vedea în întregime printre cele câteva 

şuviţe de pânză destrămată ce alcătuiau cămaşa lui Bi-

volaru. 

Și era gata să-mi mai arate și alte răni, dar l-am între-

rupt: 

-Bine, bine…văd că eşti crestat ca un răboj; dar unde 

ai căpătat rănile? În ce lupte?…” 

Şi iarăşi cântecul lui: 
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„Peste tot, domnule general!  În Carpaţi, la Răşinari, 

la Olt, la Siret, la Oituz şi chiar pe Tisa în aprilie, că eu, 

domnule general, am fost poate în patruzeci de atacuri 

mari şi, în adevăr, eu sunt răbojul isprăvilor regimentu-

lui nostru… pe mine sunt crestate toate de la 1916 în-

coace… şi nu mă las nici mort!…” 

– Ei, şi acum îţi pare bine că făcurăm România Mare 

şi că faci de gardă, tu, căpraru Bivolaru de la Mehedinţi, 

tocmai aci la Budapesta?   Şi el, încordându-se şi pri-

vindu-mă soldăţeşte drept în lumina ochilor, îmi răs-

punse sfătos şi cu mândrie: 

– E lucru mare, domnule general!  Dar… am auzi-

tără că mai e şi o Vienă!… 

Acestui „nebun în toate minţile”, acestui prototip al 

zdrenţelor noastre glorioase de la 1917, care îşi dă 

seama perfect până unde se poate întinde fiziceşte Ro-

mânia Mare, nu-i intra totuşi în cap că: numai pentru ce 

vedea s-a ostenit el şi atâţia alții și au albit meleagurile 

cu oasele lor ? 

El, Bivolaru, sinteza neamului său, elegant la simţire 

şi la gândire, fără să poată exprima, înţelegea totuşi nu-

mai una și bună: „faima şi duhul românesc cât mai de-

parte!  … și peste România-Mare, România spiritu-

ală, România fără hotare”. 

Regele Ferdinand I, dintr-o nobleţe exagerată, nu a 

permis armatei să arboreze drapelul românesc pe clădi-

rea Parlamentului de la Budapesta, aşa cum ar fi fost în-

dreptăţit să facă orice învingător. A făcut-o, în schimb, 

acest sergent Iordan, un oltean mucalit și  zănatec care 

a cocoţat, în vârful catargului, deasupra drapelului ma-

ghiar, o opincă găurită, imagine rămasă mult timp de 

pomină…. 

Prin această victorie a Armatei Române, care a dat 

dovadă de-a lungul acțiunilor sale militare de un înalt 

spirit de sacrifiu, oferind servicii de neprețuit aduse pa-

triei, în istoria noastră este înscrisă o filă de glorie. Car-

tea eroilor națiunii noastre este plină de fapte de vitejie 

și de credință a ostașilor și ofițerilor  noștri, pen-tru 

țară. 

Onoare și cinste Armatei Române !  Glorie și slavă, 

eroilor țării !

 

 
Medalie primită de ostașii care au participat la 
cucerirea Budapestei -aflată la Muzeul Național 
al României  
www.activenews.ro/cultura-istorie/4-August-1919-Ziua-cu-
ceririi-Budapestei-de-către-Armata-Română și mvu.ro/in-
dex.php/product/medalie-aniversara-cucerirea-budapes-
tei 

 
Surse : Gheorghe Mărdărescu, Campania pentru desrobirea Ar-

dealului şi ocuparea Budapestei – şi alte mărturii, Editura Marist, 

2010; ioncoja.ro/centenarul-opincii, cersipamanesc.wordpress.com/ 

Miron Manega, enciclopediaromaniei.ro, Arhivele Nationale , Zia-

risti Online, harlau625.wordpress.com, wikipedia.org, mesage-

ruldecovasna.com, etc. 
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Versuri 
Victor Albu 

 

ULIȚĂ  TRANSILVANĂ 

 

dealul mustind de 

fiorul luminii 

tropăie capre pe 

ulița-n zori 

cu ugere pline de 

păsări şi flori 

 

trece păstorul cu 

stele molcome 

şi cățeii pământului 

latră-n răscruci 

hăituind nemurirea 

ce doarme ȋn cruci... 

 

 

CALUL 

 

calul măiestru 

urcă pieptiș 

dealul Angofei 

prin aluniş 

se năruie-n greieri 

floarea mugind 

lumina se retrage 

ȋn pădure cu jind 

 

şade voinicul 

fără de frâu 

ȋn floarea miresii 

ca ȋntr-un râu 

dincolo, dincolo 

pădurile cresc 

ȋntr-o roată de foc 

ȋntr-un danț 

haiducesc... 

 

 

NOAPTEA 

 

când noaptea 

e prea multă 

și inima doare 

ca o 

aripă frântă 

 

ferecat într-o 

mierlă ascult 

rând pe rând 

stelele-n boltă 

iluminând... 

 

 

DE-AI ȊNTOARCE 

 

de-ai ȋntoarce agale chipul 

către vremi dormind ȋn sorți 

m-ai vedea şezând pe prispă 

sub ȋnmiresmate bolți 

 

cu poala plină de stele 

trece toamna sub uluci 

de-ai ȋntoarce iarăşi gândul 

ai gusta merele dulci... 

 

 

AERUL 

 

aerul acesta are 

porți solemne prin 

care răzbat țipete 

de cățele născând 

şi ziduri pe care 

stă desenat țeapăn 
ȋntre herghelii, tata 

cu biciul şfichiuind 

pasărea paradisului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

şi ferestre ȋnalte 

din care mă uit eu 

ȋngânând: 

o, pasăre rănită 

opreşte-ți zborul 

ȋn inima mea, 

ȋn inima mea... 

 
 

NINGE VERDE 

 

ninge verde ȋn 

osul subțire al 

lişiței 

nămeți prăzulii 

se hârjonesc 

ȋn pleoapă ca 

puii de tristețe 

 

vine lumina ca 

un foşnet pe apă 

să-l vadă pe Isus 

din pumni 

cum se-adapă... 

 

 

 

  

  

Victor Albu 
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Versuri 
Petre Ioan Creţu 

George Filip 

VINERI, NOAPTEA DEZASTRELOR 

ȘI  FEMEILE ÎNGER 

 

e vineri noaptea și zgomot 

mult zgomot în cafe-barul 

de care îţi spuneam 

unde femeile își aruncă 

peste hidrantul din colț 

aripile de îngeri, 

își îmbracă chiloțeii roz 

iau câte o vodcă 

apoi plonjează de zor 

în ringul de dans 

 

deja eram beat 

când parcă din neant 

în faţa mea s-a arătat 
o zână voluptoasă 

cu ochelari pe nas 

și privirea joasă 

râdea neîncetat 

și-abia o întrezăream 

din ceața de fum 

de țigară și de alcool 

și muzica deasă 

am invitat-o la mine sub palton 

era o iarnă friguroasă 

noaptea aceasta promitea 

să fie o noapte frumoasă 

 

știu deja despre lenea 

care ne încântă 

care ne desparte 

dar ca un făcut 

dorm din ce în ce 

mai multe femei frumoase 

la mine sub coaste 

și mă doare de mor 

ochiul umărul 

și tot felul de oase 

 

 

 

azi-noapte ai uitat deschisă 

fereastra de la dormitor 

pe-acolo a intrat la noi 

câinele vecinului 

un câine de rasă și vorbitor 

să facem dragoste să facem 

latră el de zor 

în timp ce tu stăteai 

chircită de spaimă 

pe un petic vechi de covor 

cânta Cranberries la televizor 

Zombie 

și se izbeau de pereți 

gândurile noastre de amor 
dar și scaunul se mai auzea 

cum scârțâia parcă intrat 

în transă 

 

 

 

PRĂBUȘIREA CA PARTE A 

A MÂNTUIRII 

 

pereții se prăbușesc 

pereții de piatră se prăbușesc 

pereții din pământ și pleavă 

se prăbușesc în mine 

pereții se năruiau de-a valma 

cu zgomot 

pereții oricum se năruiau 

pereții oricum se năruiau în mine 

odată cu bătrânețea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apoi cu confuzia tulburarea încordarea 

dar mai ales neputința de a striga ceea ce 

simt 
neputința de a pune în cuvinte povești 

neputința de a mai scrie 

pereții s-au prăbușit 

peste o amărâtă de siluetă 

care se pierdea în întuneric 

cu hainele pline de noroi și ude 

pereții s-au prăbușit peste umbră 

și cerul și soarele și luna și stelele 

s-au prăbușit sfios și cu teamă de ridicol 

în halba cu bere 

apoi un bătrân trăindu-și 

ultima firimitură de timp 

s-a împiedicat pe trepte și a căzut 

un bătrân s-a împiedicat pe trepte 

trupul meu bătrân s-a împiedicat 

de trepte și a căzut 

 

lunecă orbul Zahei prin lume 

târât de un câine cu-n singur picior 

și dintr-odată se simte Mark Twain 

sau doar un clovn oarecare 

și nimeni nu vede și nimănui nu-i pasă 

cât este el de trist pe interior 

 

 

 

 

 

  

Petre Ioan Creţu 



 
R e p e r e  L i t e r a r e  24 

 

Poezii pentru copii 
Zinaida Ambroci 

George Filip 

 

EVA ȘI  MIRELA 

 

Au venit ieri pe ospețe 

Două fete îndrăznețe, 

Sunt frumoase, hărnicuțe 

Cu bunica coc păscuțe. 

 

Eva este școlăriță, 

Mirela-i de grădiniță, 

Ambele sunt pricepute – 

Știu pe buna s-o ajute. 

 

 

RAȚA 

 

Vai, ce rață îndrăzneață! 
Se spală frumos pe ,,față’’, 

Spală gura, ochișorii 

Ș-apoi mândrii obrăjorii. 

 

Ia-n ghiozdan Abecedarul, 

Pixul, guma și penarul, 

Urcă dealul, trece valea, 

Înspre școală ține calea. 

 

 

PURCELUȘUL 

 

Purcelușul când se scoală 

Papă terci gustos din oală, 

Ș-apoi fuge spre toloacă 

Să se scalde în băltoacă. 

 

Bălăcindu-se în voie, 

De săpun n-are nevoie, 

Nici șampon nu-i trebuiește, 

Părul fără el îi crește. 

 

VEVERIȚA 

 

Veverița cea roșcată 

Sare ca o acrobată, 

Zum-zum-zum - o albinuță, 

O admiră că-i drăguță! 

 

 

Mulțumesc, bună albină, 

Zboară, te rog, în grădină, 

Că pe mine, surioară, 

Acul tău mă înfioară! 

 

 

CĂȚELUȘUL 

 
Cățelușul nostru drag 

A lins oala cu chișleag, 

Ca să scape de pedeapsă 

Repede-a fugit din casă. 

 

Stă și tremură de frică – 

Unde-i scumpa lui mămică? 

Zboar-un fluture în zare, 

Și-i șoptește de pe-o floare – 

 

Intră înapoi în casă, 

Un pisoi stă-n colț de masă, 

Papă brânză, fripturică 

Și nu dârdâie de frică. 

 

 

SEMAFORUL 

 

Dragi copii, și mari, și mici, 

Și înalți, și mai voinici, 

Și poznași, și-ascultători, 

Și timizi, și visători, 

Știți, voi, ce e semafor? 

Este un indicator!

 

Are sus trei ochișori, 

Colorați în trei culori, 

La cel roșu te oprești, 

La cel verde te pornești, 
La cel galben din mijloc, 

Tu, copile, stai pe loc! 

Dacă strada traversați, 

Semaforul nu-l neglijați! 

 

 

ZÂMBETUL  COPILĂRIEI 

 

Viața-i inocentă floare, 

Rază gingașă de soare, 

Tot fuguța înspre casă, 

Eu alerg prin iarba deasă. 

A venit vacanța iară, 

Ziua ne jucăm pe-afară, 

Sunt fetiță deja mare, 

Mândră și frumoasă tare! 

 

Zumzăie de zor albina, 

Că a înflorit grădina, 

Câmpul verde-i cu mioare, 

Cerul cu apus de soare. 

Glasul meu mereu te cheamă 

Albă, veselă năframă, 

Dincolo de orice clipă, 

Doamne, fii a mea aripă! 

 

 

  

Zinaida Ambroci 
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Un sărut furat 
David Kimel 

George Filip 

Pe la mijlocul săptămânii soarele strălucea glorios 

peste un cer senin și uniform ca o pânză albăstruie în-

tinsă la zenit de la un capăt la altul al orizontului. Faibiș 

a intrat transpirat în birou. 

-Noroc, băiatule. Tu ai făcut de acum o baie la ștrand? 

l-a întrebat Dan, râzând când i-a văzut cămașa lipită de 

pielea udă. 

-Pe dracu! Mai bine mergeam acolo decât să vin aici. 

Azi e zi de curse. Vii cu mine la hipodrom? l-a întrebat 

Faibiș pe Dan. 

-Mai bine la ștrand decât la hipodrom, i-a răspuns tâ-

nărul. 

-Treaba ta. Tu vii? a întrebat-o pe Anișoara. 

-Ștrandul e mai atractiv. Mi-am adus și costumul de-

acasă. 

Faibiș a dat din umeri și a plecat. 

După terminarea programului, Dan și Anișoara au 

mers împreună la ștrandul abia dat în folosință. Era într-

adevăr frumos cu clădiri noi pentru vestiare, dușuri, te-

renuri de sport și chiar un club în gen de vilă elvețiană. 

Avea un bar, sandviciuri și mese cochete pe terasa din-

spre plajă. Anișoara a ieșit din vestiar într-un costum de 

baie negru într-o singură piesă, iar Dan cu un slip cusut 

de mătușa lui dintr-un ștergar în dungi de diferite culori 

dispuse orizontal. Au luat fiecare câte un prosop de pe o 

bancă și s-au așezat la soare pe plaja cu nisip auriu scăl-

dată de apa lacului. 

Întinși pe burtă, unul lângă altul, ea cu ochii închiși în 

bătaia soarelui, el privindu-i șuvițele de păr legănate de 

vânt, care străluceau desprinse ca o văpaie de aur. Fata 

asta era cu adevărat frumoasă, gândi el. Chip, trup, gând 

și suflet, toate la ea se îmbinau perfect într-un fel de ar-

monie rară și unică. Faibiș avea dreptate să fie gelos. 

La mică distanță de ei, o femeie cu tenul ars de soare, 

păr negru des și abundent ce răsărea din toate părțile 

de sub costumul ei de baie, chiar și sub brațe, fuma așe-

zată pe nisipul gol.  După un timp, Anișoara s-a ridicat 

să privească lacul care se lărgea și era mai populat în 
partea dinspre oraș unde se aflau bărci, restaurante și 

ștranduri publice. Pe partea opusă plajei se afla o insulă 

la o distanță echivalentă cu două-trei lungimi de bazin 

de înot. Dan era încă întins pe burtă când Anișoara i-a 

atins umărul, spunând: 

-Eu merg înot la insulă. Vii cu mine? 

Dan s-a ridicat să 

vadă distanța: 

-Nu e cam departe? 

-Nu știu. Dacă-i prea 

departe, fac drumul îna-

poi. 

Dan ezita: 

-De ce? Este așa de 

bine aici… 

-Haide! Ea s-a ridicat 

în picioare. 

Dan a văzut-o intrând 

în apă și s-a luat după ea. 

Nu a înotat niciodată o 

distanță așa de lungă. Fără să privească înapoi, ea 

avansa ușor în apa călduță de august la doi trei pași în 

fața lui. El căuta să-și drămuiască efortul, fiindu-i frică 
să-și consume toată energia înainte de-a fi sigur că 

poate ajunge pe malul opus. Numai că pe această parte, 

malul era abrupt și vâscos, acoperit de tufe și liane verzi 

deloc primitoare. Anișoara căuta un loc pe unde era mai 

simplă cățărarea pe mal și Dan, apucând craca unei tufe 

îi întinse mâna ca s-o ajute. S-au așezat unul lângă altul 

pe malul lacului, respirând des și adânc. Anișoara găsi o 

nuielușă și a început să deseneze cercuri, scrijelind su-

prafața solului. 

-Ai văzut cucoana aia care fuma lângă mine? Urăsc 

femeile care nu dau importanță aspectului lor. Și la ate-

lierul electric este una ca asta. Poartă ciorapi de mătase 

dar picioarele ei sunt acoperite de păr negru de sus până 

jos. Este dizgrațios. Și asta era la fel. Mai și fuma pe dea-

supra…  

-Cred că la țară nu se dă importanță la părul de pe 

picioare. Nu țin minte că mama mea făcea ceva ca să se 

scape de el… a spus Dan gândindu-se. 

Anișoara îl privi și sări în sus îngrozită: 

-Furnici! Ești plin de furnici! 

Dan a sărit și el. Erau furnici mari, roșcate pe slipul și 

pe picioarele lui. Ea l-a ajutat să se debaraseze de ele, 

dar în scurt timp a realizat că și ea era la fel. S-a văzut 

cuprinsă de mâncărimi pe tot corpul: 

-Eu intru în apă. Ajută-mă, te rog! Dă-mi mâna! 

Dan i-a întins mâna și ea s-a lansat ușor în apa lacu-

lui. 

David Kimel 
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-Nu te uita la mine! Întoarce-te cu spatele, te rog! Eu 

trebuie să-mi spăl costumul de baie! 

Dan s-a întors și fata s-a depărtat câțiva pași să se as-

cundă după o tufă. La un moment dat a scos un strigăt 

îngrozită: 

-Ah! Sunt pești aici! Pești mari în jurul meu! Dă-mi 

mâna să pot ieși de aici! Nu te uita la mine! 

Dan s-a agățat de-o cracă și i-a întins mâna. Ea a lu-

necat prin apă în fața lui, sirenă albă cu trup de Afrodită 

și sâni la fel de fermi ca cei sculptați în marmoră. Dan s-

a întors cu spatele și Anișoara și-a îmbrăcat costumul de 

baie. Apoi au înotat înapoi pe malul celălalt. La mal, s-au 

întins înapoi pe prosoapele de pe plajă să se usuce la 

soare. Ea i-a zis: 

-Am citit undeva că în URSS copiii sunt educați să nu 

facă diferența dintre băieți și fete. Ei spun că trupul 

omenesc este frumos așa cum este și că nu e nimic ruși-

nos să vezi pe cineva de sex opus în pielea goală. Crezi 

că este adevărat? 

-Nu știu. Dacă acei copii sunt obișnuiți de mici să nu 

distingă diferența, s-ar putea să nu conteze. De exemplu, 

dacă m-aș afla pe plajă la mare în mijlocul nudistelor de 

acolo, nu cred că aș simți ceva. Dar dacă aș fi în fața unei 

singure femei goale, sunt sigur că rezultatul ar fi diferit. 

-Chiar dacă ai fi în fața mamei sau surorii tale? a în-

trebat ea. 

-De-aș fi în fața lor, aș fugi. Mi-aș plesni ochii din cap, 

ca Oedip! 

-Dar în fața mea? 

Anișoara de data asta i-a urmărit nu numai ochii, dar 

fiecare gest și mișcare. Dan a răspuns încurcat: 

-Cu tine lucrurile stau altfel… Tu ești ireală. Ești ca un 

eter. Mai mult o idee decât o femeie. În tine văd ceva 

sfânt, ca într-o icoană. Pe tine nu te pot atinge… 

Anișoara și-a întors capul emoționată. S-a ridicat de 

pe prosop: 

-Hai să plecăm de aici! Mă duci până acasă? 

-Te duc. 

O bucată de drum au mers în tăcere. Apoi trecând 

prin parc pe o alee, l-a luat de braț cu amândouă mâinile: 

-Și tu ești diferit! Te cunosc numai de câteva zile, dar 

în prezența ta mă simt sigură, ocrotită și calmă. Cred că 

ești singurul om în care am încredere să-mi deschid su-

fletul, să mă descotorosesc de gardă. Tu nu încerci să mă 

cucerești și eu nu am de ce să mă feresc de tine. Înțelegi? 

-Înțeleg. Dar Faibiș? Tu știi cât de mult te iubește? 

-Faibiș este altfel. Cu el am copilărit de când eram 

mici. El este ca fratele meu. Țin mult la el. Dar insecuri-

tatea lui, nevoia lui de-a primi în permanență dovezi de 

afecțiune, accesele lui de gelozie și băutura în care-și 

varsă of-urile când ceva nu-i este pe plac, mă neliniștesc. 

Nu, el nu este ca tine! Acum merge la cursele de cai ca să 

mă impresioneze cu banii câștigați din pariuri. Fără dis-

cuție, Faibiș nu este pentru mine! 

S-au oprit pe-o bancă în fața unui restaurant cu o te-

rasă largă. 

-S-a răcorit. Cuprinde-mi umerii cu brațul tău! a ce-

rut Anișoara. 

Dan a strâns-o la pieptul său. Anișoara și-a rezemat 

capul pe umărul lui. Au stat un timp așa, duși de vis cu 

ochii deschiși. Apoi ea a tresărit: 

-Tu ai o prietenă de care ești legat? 

-Nu. Nu am pe nimeni. Am cunoscut câteva fete dar 

nu am fost practic atras de nici una. Nu știu cum să-ți 

explic. Cu o pereche de ciorapi de nylon, le-ai dat gata pe 

majoritatea. Eu n-am nici bani, nici timp de asemenea 

lucruri. 

-Atunci de ce…nu mă săruți? 

-Din cauza lui Faibiș. I-am promis să-ți fiu ca un frate. 

Înainte să te sărut trebuie să-i spun că te iubesc și… 

Anișoara a sărit de pe bancă ca arsă: 

-Să-i ceri lui voie să mă săruți? 

-Nu! Tu nu înțelegi! Este o chestie de onoare. Mi-am 

dat cuvântul. Trebuie să mi-l iau înapoi! 

Fata s-a reașezat pe bancă: 

-Am douăzeci și doi de ani. Majoritatea prietenelor 

mele sunt măritate, unele au și copii. Ai mei mereu mă 

întreabă: „Tu ce faci? Vrei să fii fată bătrână?” Eu nu am 

iubit pe nimeni…până la tine. Mă crezi? 

Dan a îmbrățișat-o cu amândouă mâinile. Strângând-

o la piept i-a șoptit la ureche: 

-Te cred, draga mea! Te cred cum nu am crezut pe 

nimeni niciodată! Și eu te iubesc la fel! 

S-a întunecat. Au mers, Dan cuprinzând umerii fetei 

până în dreptul casei în care Anișoara locuia. S-au oprit, 

el rezemat cu spatele de zidul de la stradă. Ea s-a strâns 

la pieptul lui sigură, fericită și în același timp cu o teri-

bilă părere de rău că trebuie să se despartă de el. A cer-

cetat strada în stânga, apoi în dreapta, și la sfârșit,  s-a 

agățat cu brațele de grumazul lui într-o strânsă înlănțu-

ire finalizată cu un sărut pe buze, după care a fugit în 

curte. 
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Impresii din Turcia 
Dorina Morariu  

În anul 1986, Gavril Morariu, soțul meu, a participat 
la lucrările Congresului Comisiei Internaționale pentru 
Cercetarea Științifică a Mării Mediterane, care s-a ținut 
în Palma de Mallorca. Cu această ocazie, el a cunoscut, 
între alții, o echipă de cercetători de la Universitatea 
Tehnică din Ankara–Turcia. În ultima zi înainte de în-
cheierea lucrărilor, l-au  invitat pentru jumătate de an la 
Institutul de Cercetări Marine a Universității ca profesor 
și cercetător, începând din ianuarie 1988. 

Institutul era situat pe malul Mării Mediterane în 
apropierea orașului Erdemli din districtul Mersin. Avea 
aproximativ 30 de studenți și 12 profesori. Campusul 
cuprindea de asemenea clădiri cu birouri, laboratoare și 
săli de clasă, câteva vile unde locuiau cadrele didactice, 
o clădire care era rezidența studenților, o cantină, o pră-
vălie unde se puteau cumpăra câteva alimente strict ne-
cesare, un cabinet medical cu un medic în permanență 
prezent și niște magazii. Între clădiri erau spații verzi cu 
chiparoși înalți și un parc frumos îngrijit, cu trandafiri 
ce păreau că nu mai puteau de bine, tufe parfumate de 
oleandri și juda’s trees- arbuști care își etalează toată 
vara multitudinea de flori viu colorate în nuanțe de la 
galben intens până la roșu sângeriu. O livadă de porto-
cali și lămâi, care primăvara umplea aerul cu parfumul 
florilor lor, despărțea vilele de o plajă întinsă de nisip 
fin, unde din loc în loc, aduse de valuri, erau grupuri de 
scoici sidefii, sau pietricele mărunte în zeci de culori. 
Uneori, dis de dimineață, se puteau vedea urmele lăsate 
în nisip de broaștele țestoase, care în timpul nopții, ve-
neau să-și depună ouăle în nisipul încă fierbinte. Ziua în 
amiaza mare șopârlele se întindeau la soare să-și încăl-
zească sângele pe aleile pietruite. 

Într-un golfuleț, la o mică distanță de institut, era 
amenajat un port privat, în care se găseau ancorate una 
sau două nave echipate cu tot echipamentul necesar 
pentru cercetarea științifică a mării, gata să plece în larg. 

De la început am plănuit amândoi ca să merg și eu 
pentru o vacanță mai lungă în Turcia, unde în timpul cât 
Gavril încă preda cursuri, eu să petrec o lună în campus, 
la sfârșitul fiecărei săptămâni urmând să vizităm locu-
rile interesante din apropiere. Când contractul se va 
sfârși și Gavril va intra în concediu, plănuiam să ne de-
lectăm cu alte locuri de vis, din această țară. Am început 
să studiez clima Turciei, în special pentru perioada 
noastră de concediu. Am constatat că în sudul țării sunt 
cam 8 luni de vreme frumoasă uneori prea caldă. În 

decembrie și 
ianuarie este 
ploios și rece. 
În februarie și 
martie sunt 
furtuni puter-
nice, tunete și 
trăsnete, când 
valurile mării 
spală cu hărni-
cie toată plaja 
pentru zile în șir, producând un zgomot asurzitor simi-
lar cu zgomotul unui tren ce trece în viteză. Valurile în 
timpul furtunii aduc pe plajă milioane de scoici mici de 
diferite forme și culori pastelate, precum și mici pietri-
cele. Ele rămân pe plajă, până la următoarea furtună, 
care mătură totul, lăsând în urma ei o plajă curată de ni-
sip galben închis. 

Eu am ajuns în Turcia la sfârșitul lunii mai, decolând 
la aeroportul internațional din Istanbul, unde la prelua-
rea bagajului, cu uimire am constatat că mi-au dispărut 
toate produsele de drogherie ce le-am adus cu mine. 
Dezamăgită de prima impresie, m-am îndreptat spre ae-
roportul de curse interne, de unde urma să zbor spre 
orașul Adana. Acolo a trebuit să petrec un timp în sala 
de așteptare, o sală lungă în care toți bărbații turci se 
plimbau în sus și în jos, foarte preocupați și supărați, fu-
mând din greu. Fumul era așa de dens că nu se putea 
vedea capătul opus al sălii. Nu peste mult timp am ple-
cat. Când am ajuns în Adana era întuneric. Gavril mă aș-
tepta cu mașina și șoferul instituției, iar după miezul 
nopții am ajuns în campus. 

După câteva zile de adaptare la noul fus orar, băi în 
mare, și băi de soare a venit și primul sfârșit de săptă-
mână când am început aventura. 

Plini de avânt și energie, Gavril fiind într-o formă 
bună, câștigată în urma jogging-ului practicat zilnic pe 
plajă, iar eu cu 15 kilograme mai ușoară după un regim 
foarte sănătos de viață, ne-am îndreptat spre stația de 
minibus, mod de transport foarte bine organizat și ieftin 
în Turcia, care ne-a dus până la Tarsus, capitala provin-
ciei Cilicia. Minibusurile au capacitate de 10 ori 12 călă-
tori și vin la fiecare jumătate de oră. Niciodată nu erau 
supraîncărcate, așa că după câteva ore de călătorie plă-
cută am ajuns la destinație. Orașul acum mic, în timpul 
Romanilor a fost un centru al lumii, o metropolă, un 
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centru comercial care avea gimnaziu, teatre, băi și cea 
mai căutată universitate din lume. Clădirile aici sunt un 
amestec de vechi și modern. Cele vechi au două sau trei 
nivele, primul nivel, pe care vremea l-a îngropat cam un 
metru sub nivelul pământului, era construit în majori-
tate din marmoră albă pe timpul romanilor. Următorul 
nivel construit din piatră sau cărămidă peste ruinele ro-
mane existente, aparțineau epocii bizantine, iar ultimul 
nivel era construit de otomani, din lemn în stilul arhi-
tectonic specific lor. Tarsus este astăzi renumit pentru 
două puncte importante. Casa unde s-a născut Sfântul 
Paul, în fosta parte evreiască a orașului; ruina descope-
rită de arheologi se află adânc sub nivelul pământului, 
într-o curte umbrită de pomii fructiferi unde o fântână, 
care datează din timpul când a trăit Sfântul Paul acolo, 
bine întreținută, cu apă minunată, bună și rece. Al doilea 
punct remarcabil din Tarsus a fost Poarta Cleopatrei, un 
arc de triumf ce stătea încă în picioare, ridicat din piatră, 
care este de fapt locul în care Antonius a întâlnit-o pe 
Cleopatra, după moartea lui Iulius Cezar. Cleopatra a 
traversat Marea Mediterană până la portul orașului Tar-
sus venind într-o navă minunată a cărei proră era aco-
perită în aur, vâslele făcute din argint, iar ea era îmbră-
cată ca Venus. Băieții care erau în serviciul ei au fost pic-
tați drept Cupidoni, iar fetele erau îmbrăcate ca cele trei 
Grații. 

Mergând spre apus, ne-am oprit în orașul Mersin, o 
urbe mare, cu clădiri moderne, la care palmierii plantați 
de-lungul bulevardului sunt cei care dau un aspect exo-
tic orașului. Are multe magazine bine aprovizionate cu 
mărfuri de calitate foarte bună și un bazar. Punctul de 
atracție a orașului este însă casa în care a locuit mult 
respectatul Mustafa Kemal Atatürk, care între anii 1923 
până la 1938 a devenit Președintele Revoluționar al Re-
publicii Turcești. El a reușit să elimine pe sultani de la 
conducerea Turciei, transformând țara într-un stat mo-
dern și progresist. De asemenea, pentru o mai ușoară 
comunicare cu țările europene, a introdus alfabetul latin 
în scriere. În acest oraș am avut plăcerea să vizităm un 
atelier de țesut covoare persane, care mi s-a părut un 
lucru migălos, cerând precizie, dedicație și multă înde-
mânare. 

Cel mai apropiat oraș de campusul universității era 
Erdemli. Acolo personalul institutului mergea cu auto-
busul universității să-și facă cumpărăturile. Zilnic, în Er-
demli fermierii își vindeau produsele într-o piață aglo-
merată, numeroșilor cumpărători din toată zona. Aici se 
găseau carne, pește, zarzavaturi, fructe, semințe, făină, 
mirodenii, haine, textile, vopsele speciale pentru 

vopsitul lânii folosite la covoarele persane și se vindeau, 
atârnate pe gardurile învecinate și covoare orientale. 
Este un loc plin de culoare și prospețime - tineri, bătrâni, 
copii, îmbrăcați în șalvari, vorbă multă și veselie. 

Prima localitate din drumul nostru, așezată în vestul 
campusului era satul Limonu. Aici ne-am oprit să ve-
dem, sus pe un deal, ruinele unei fortărețe medievale, 
unde spre surprinderea noastră, în interiorul zidurilor 
rămase, un țăran, care era acum proprietarul locului, 
creștea zarzavaturi, iar pomii fructiferi o inundau pe di-
nafară. De acolo, o vedere minunată asupra satului a că-
rui moscheie albă și ascuțită ce se proiectează pe albas-
tra Mediterană, atrage ochiul fotografului. Puțin mai de-
parte am dat de un apeduct care trecea peste valea 
adâncă a unui pârâu, atunci secat, loc minunat unde te 
așteptai să găsești zânele dansând între zecile de tufe de 
oleandri, cu multitudinea florilor roz ce înmiresmau va-
lea. Apeductul, construit de romani era încă în stare de 
funcționare, la nevoie aducând apa de la munte la orașe. 

Continuându-ne drumul, cu minibusul sau taxiuri, pe 
șoseaua ce ducea dea lungul malului Marii Mediterane, 
am dat peste un loc și o poveste. Locul este numit Kâz-
Kalesi, care în turcește înseamnă Castelul Fecioarei. De 
fapt, pe malul mării, este o mică peninsulă lângă o plajă 
frumoasă, cu nisip de culoarea mierii, deosebit de fier-
binte vara și care atunci era plină de turiști. Acolo a fost 
construită o fortăreață, numită Korycos, prima dată 
menționată în anul 197 BC, în vremea romanilor. 
Aceasta a fost refăcută de către bizantini după prima 
Cruciadă. Fortăreața s-a ruinat parțial din nou, dar pe 
lângă ziduri, unele duble, pietre pe care erau scrise texte 
grecești, sau bucăți de ornamente, se mai puteau vedea 
tavane și pereți ornați a trei capele care au fost constru-
ite în incinta ei, precum și o veche poartă ogivală, prin 
care se ieșea direct în mare. În fața fortăreței Korycos, 
nu prea departe, este o insulă, pe care a fost construită 
altă fortăreață, numită Kâz-Kalesi, legată de Korycos 
printr-un perete lat în mare, aproape distrus acum, pe 
care cândva se putea circula. Fortăreața de pe insulă și 
zidul au avut scopul să protejeze și să apere Korycos. În 
momentul în care armenii au cucerit zona, ei au renovat 
Kâz-Kalesi, au construit acolo două turnuri, o capelă, iar 
pereții exteriori i-au întărit cu piatră gri, fapt care face 
ca această fortăreață să fie vizibil în stare mai bună.  

(continuare în numărul viitor) 
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Icoanele, clopotul și tătarii 
Petru I. Birău  

Grele vremuri au îndurat românii de-a lungul veacu-

rilor, după ce creștinismul adăstase in inimile lor. 

Hoarde barbare din răsărit, mânate de duhurile nesăți-

oase ale pustiirii, sau poate mai mult de sângele clocoti-

tor al războinicilor aventurieri și de vrăjmășia împo-

triva creștinilor, porneau campanii de jefuire spre apus. 

Erau tătari și mongoli cu fețe galbene și ochi ascuțiți 

precum ai fiarelor, războinici avizi și nemiloși  care fă-

ceau prăpăd în calea lor, nelăsând nimic în viață, de la 

oameni, femei și copii, până la animale și iarba câmpu-

lui, totul era nimicit, fiindcă după ce prădau puneau foc, 

așa încât în urma lor se înălțau nori groși de fum negru 

și nu știau alt drum decât înainte. Treceau peste țara cea 

mare și stearpă a lui Gog, unde nu aveau ce prăda și nă-

văleau în Transilvania, peste primele așezări, cu oameni 

îmbrăcați în straie albe, care erau transformate în 

scrum. Cum aceste așezări erau multe și risipite prin 

vâlcele, ori pe coamele dealurilor și în văgăunile munți-

lor, hoardele de tătari se împărțeau în mai multe cete, 

apucând-o în toate direcțiile, hămesiți de sânge creștin 

și de pradă. De la un sat la altul, românii alergau în 

goana cailor, strigând ,, Dau tătarii, dau tătarii!,,  Acest 

strigăt era auzit în trecut cel puțin o dată la o generație 

de oameni, atunci când Dumnezeu îngăduia tăvălugul 

barbar să se rostogolească peste creștinii neascultători. 

Greu se putea organiza o apărare, fiindcă puhoaiele pă-

gâne veneau în mare iureș, gonind caii mici și iuți, de 

stepă, așa că fiecare familie încerca să scape cum putea, 

unii se răzlețeau, fugind care încotro când auzeau înspă-

imântătorul strigăt ,,Dau tătarii!,, , alții porneau în beje-

nie către munți, în cete, iar alții încercau să se împotri-

vească, fortificându-se între zidurile anume construite, 

care împrejmuiau unele așezări, iar în cetăți se adunau 

oștenii la arme. Tătarii însă ocoleau cetățile întărite, 

pentru că nu le plăceau asediile și luptele prelungite în 
care puteau fi biruiți, ci căutau jefuirea cetăților fără 

apărare. 

Istoria unei asemenea incursiuni păgâne a fost păs-

trată în memoria oamenilor locului, din generație în ge-

nerație, la Cimpa, sat de momârlani așezat aproape de 

izvoarele Jiului de Est și am aflat-o de la Nicolae Răsco-

lean, momârlan din Cimpa, în vârstă de 72 de ani, unul 

dintre ultimii cântăreți din fluier, născut în satul Răs-

coala, unde pe când era copil i-a istorisit-o un bătrân al 

satului pe nume Bolog. Nea Nicolae Răscolean mi-a 

relatat povestea 

aceasta într-o seară 

minunată de iarnă, 

la el acasă, când i-

am ascultat minu-

natele doine și în-

vârtite jienești, cân-

tate cu măiestrie 

din fluierul îmbră-

țărat și această po-

veste veche din 

anul 1241 când hoardele tătare ajunseseră lângă Cimpa, 

urmărindu-i pe oieri până la poalele munților. Atunci 

strigătul ,,Dau tătarii!,, răsună pe Jiu într-o primăvară 

mohorâtă și friguroasă, când mieii erau slabi și pricăjiți, 

după o iarnă lungă, în care fânul se terminase, iar oile 

rodeau muguri și behăiau flămânde pe dealurile a căror 

înverzire întârzia. Tătarii trecură peste Poiana Muierii, 

coborâră în Valea Jiului și o luară în amonte pe cursul 

Jiului de Est către izvoare, în căutare de prăzi. Casele 

așezate pe coastele ce formau cele două maluri erau 

însă goale, căci ciobanii fugiseră din calea năpăstuirii 

împreună cu animalele. Cei din Cimpa, la strigătul călă-

rețului venit dinspre vest, își luară oile și porniră prin 

pădure, către Măgura și Vârful lui Pătru. Bărbații care 

porniseră mai la urmă, cu caii gemând sub povara desa-

gilor încărcați cu o parte din agoniseala anilor trecuți 

puseseră în desagi printre altele și două icoane pictate 

pe două lespezi mari din piatră, icoane aduse tocmai din 

Țara Hațegului, cu căruța, de către un popă bătrân; una 

dintre ele îl înfățișa pe Iisus, iar cealaltă pe Fecioara Ma-

ria. Se sfătuiseră ciobanii să le ia într-un anume scop, 

atunci când aveau să îngroape ce nu puteau duce pe cai. 

Bieții cai, slăbiți de iarnă, urcau anevoie cu greutatea în 

spinare, pe coasta dealului, icnind și gemând, îndemnați 
de strigătele insistente ale stăpânilor: ,,Diee Murgul!,, , 

,,Diee Doraa!,, , ,,Diee Puiu!,,. Ceața era deasă în acea di-

mineață și burnița mărunt. Mai sus se auzeau, prelungit 

de ecoul pădurii, sunetele tălăngilor de la gâtul mioare-

lor mânate la deal de femei și copii. Cu toții, bărbați și 

femei, aveau ochii umezi de lacrimi și fețele întunecate 

de tristețe. Doar copiii aveau ochii mari de mirare, căci 

ei nu înțelegeau prea bine ce se întâmplă. 

După ce urcară un pripor abrupt din pădurea de fag, 

bărbații din urmă opriră caii. De aici poteca se îngusta și 

Petru I. Birău 
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nu mai urca, ci tăia drept o coastă de deal, printre co-

paci, în stânga ridicându-se ca un perete, povârnișul 

abrupt, iar în dreapta deschizându-se prăpăstios țăpu-

rele la vale, străpuns pe alocuri de colțurile albe ale 

stâncilor. 

După ce trecură cu caii spre locul unde poteca o lua 

costiș, oierii se opriră, luară securile, scoaseră cele două 

icoane din desagi și se întoarseră pe muchia povârnișu-

lui. Aici tăiară doi fagi groși cu securile și-i prăvăliră, 

blocând trecerea, așa încât nimeni nu ar fi mai reușit să 

înainteze călare, apoi trecură și proptiră cele două 

icoane de primul fag doborât, gândindu-se că acestea le 

vor ocroti fuga și-i vor opri pe urmăritori, după care își 

continuară drumul cu caii încărcați, mai departe pe po-

teca îngustă. 

Tătarii ajunși în sat găsiră puținele gospodării pustii, 

se înfuriară și căutară urmele fugarilor, în pământul 

reavăn, udat de ploi. Curând descoperiră urmele oilor și 

ale cailor, pornind după ei. Erau în jur de 50 de călăreți 

păgâni, care străbăteau coasta prin ceață, pe urmele 

adânci lăsate de oi și de caii ciobanilor în tina moale. Cu-

rând ajunseră în locul unde oierii așezaseră icoanele și 

blocaseră drumul. De ciudă că nu mai pot înainta, tătarii 

scoaseră buzduganele și sparseră cele două icoane, nu 

se lăsară până ce nu le zdrobiră în bucăți mărunte, dar 

în timp ce se gândeau, plini de ură, cum ar putea trece 

mai departe, prin partea dreaptă a potecii, de undeva de 

departe, răsună din ceață dangătul prelung al unui clo-

pot. 

Orbiți de mânie, tătarii crezură că în acea direcție 

sunt oierii cu turmele și se îndemnară cu caii la vale, 

printre fagi, pentru a ajunge la locul de unde se auzea 

clopotul. Nu apucară însă să intre prea bine pe povârni-

șul abrupt din pădure, că începură să nu mai poată con-

trola caii, care alunecau la vale prin humusul măcinat de 

ape. Cei din urmă alunecau și se rostogoleau peste cei 

din față, prăvălindu-se la vale, spre buza prăpastiei. Caii 

încercau să se cabreze, însă pământul cel moale, cu 

frunze, ceda sub copite, iar din cauza ceții dense năvăli-

torii nici nu-și dădeau seama de pericolul în care se 

aflau. Curând se umplură de groază, când primii călăreți 

se prăvăliră cu caii în gol de pe stânci, cu urlete cum-

plite, în timp ce din urmă se buluceau alții, împinși din 

spate… Zbierau disperați, unii săreau de pe cai dar erau 

luați la vale de copite. Alții reușeau să întoarcă bidivii cu 

fața la deal, asta fiind și mai rău, pentru că tot nu puteau 

opri caii și alunecau la vale cu spatele, prăbușindu-se în 

prăpastie. 

Așa se prăpădi aproape toată hoarda de jefuitori, 

abia scăpară cu răni grele câțiva, care după ce se ascun-

seră o vreme prin pădure fură găsiți de localnici, cărora 

le arătară prin semne cum ajunseseră la icoanele cu 

Dumnezeul lor și cum le spărseseră, iar apoi acest Dum-

nezeu îi atrăsese, cu un glas de clopot, în prăpastie, unde 

îi omorâse aproape pe toți. Erau tare înspăimântați și le 

arătau ciobanilor să-L roage pe Dumnezeul lor să îi 

ierte. Oierii își dădură repede seama ce se întâmplase: 

una dintre măsurile luate de ei anterior de a preîntâm-

pina atacurile năvălitorilor fusese să agațe un clopot 

mare de biserică într-un fag, la locul numit ,,Botul Fătă-

ciunului,, , pentru a fi tras la nevoie și pentru a-i înștiința 

astfel pe ciobanii aflați la colibele din Fătăciuni ca să nu 

fie luați prin surprindere de prădători. Câțiva din oierii 

fugiți atunci pe albia Jiului dăduseră alarma trăgând 

acest clopot, care sunase tocmai după ce tătarii spărse-

seră icoanele și așa se produsese busculada în care fu-

sese nimicită hoarda de tătari. Cei fugiți spre Măgura 

fură înștiințați despre cele întâmplate cu păgânii și se 

întoarseră la gospodăriile lor. Locul acela, în care au fost 

așezate icoanele, aflat în drum spre Fătăciuni a fost de-

numit ,,La icoane,, , nume prezent și în ziua de azi, iar de 

atunci, când mai apar discordii, momârlanii, urmași ai 

acelor oieri, spun unul către celălalt: ,,Lasă că te duc eu 

la icoane!,, , adică la judecata lui Dumnezeu, așa cum au 

fost duși atunci păgânii… 

 
          Flori, Ana Calin, România  
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Versuri 
Simion Felix Marţian 

George Filip 

SONET ALGEBRIC 

 

Cu viața-n ecuații echivoce, 

Închid necunoscute-n paranteze, 

Lăsând egalul să echilibreze 

Trăirea din reacții reciproce. 

„Dar nu-i corect!”, spun simțurile treze 

Prin căutări ce tind să mă sufoce, 

„Egal cu...ce?” mai spune-aceeași voce, 

„Și ce valori vrei să se raporteze?” 

Soluția e, Doamne, tot la Tine, 

Și-am învățat de-a dreptul școlărește, 

Făcându-mi temele de casă bine, 

Că se rezolvă doar dumnezeiește: 

Eu sunt egal cu... dragostea din mine 

Și valorez cât inima iubește! 

 
SONET DE IULIE 

 

Opal şi aur e întregul crug 

Cum aur şi rubin este câmpia; 

A amuţit, topită, ciocârlia 

Înşurubată-n zboru-i centrifug. 

În spicul greu se împâineşte glia 

De când a cunoscut sărut de plug, 

Iar bobul, devenit acum belşug, 

Cu flori de mac îşi decorează ia. 

Cuptor şi lan şi zbor şi cer senin 

Trec dincolo de vers şi de cuvinte 

În cântul coacerii, suav şi plin 

Şi din explozia de simţăminte 

Mă smulg şi ca o seceră mă-nclin: 

Sunt gata pentru seceriş, Părinte! 

 

SONET EUHARISTIC 

 

Din miezul clipei dată-n putrezire 

M-ai smuls cu funii albe de iertare 

Și, țintuit cu binecuvântare, 

M-ai răstignit pe brațe de iubire. 

De-acolo văd cu ochi de cer și soare 

Cum timpul, într-o vie afluire, 

Se varsă-n marea fără... mărginire, 

Oceanul veșniciei de splendoare.

 

 

Și dacă vremea încă mă 

Și, ticăind, pendule-mi 

Eu simt cum veșnicia 

Căci curge-n mine ca un 

Prin inima care iubind 

Când eu ating și pâinea 

 

SONET LUMINOS 

 

Când tainele ne-atârnă plumb de pleoape, 

Și semne de-ntrebare picotesc 

În „dolce far niente” nefiresc, 

Tenebrele sunt gata să ne-ngroape. 

Cu mersul bâjbâit, copilăresc, 

Ne frângem căutările-n hârtoape, 

Deși lumina e atât de-aproape 

Și-n storuri degetele ei lovesc. 

Luând lințoliul beznei în răspăr 

Și dându-i amurgirii interzis, 

Deschiși vom fi ca florile de măr, 

Putând rosti, ca și treziți din vis: 

Lumina, Doamne, stă în adevăr, 

Iar adevărul Tu ești, cum e scris! 

 

SONET PSALTIC 

 

Mă toarnă exaltarea peste munți, 

Să pun în steiuri scânteieri de viață 

Și peste hăuri prăbușite-n ceață 

Să împletesc din sentimente punți. 

Vibrând trăiesc a lumii dimineață, 

Când strâng din rouă aurul grăunți 

Pe umerii cuvintelor, cărunți, 
Făcându-mi închinarea îndrăzneață. 

Spre rugul din pustiu cu foc etern 

Cu inima desculță calc cu teamă, 

Dorind să nu îmi fie psalmul tern. 

Nu am în vers ecouri de alamă, 

Dar, Doamne, înainte-Ți mă prostern 

Și cântul meu necontenit te cheamă! 
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Convorbire cu   
Sorin Crețu ( SORiaN )  
artist plastic 
Rodica Vinca 

 

Sorin Creţu cu numele său de artist Sorian, s-a născut 

în orașul  moldav Piatra Neamț, oraș care odinioară era 

considerat „Perla Moldovei“. Și-a descoperit încă din co-

pilărie fascinația pentru creativitate. Școala populară de 

arta i-a călăuzit pașii în devenirea lui ca artist. 

A părăsit România în anul 2003 și s-a stabilit in Ca-

nada la Montreal, dar artistul afirmă că țara în care te-ai 

născut nu poate fi niciodată părăsită, iți rămâne în su-

flet. 

 

Rodica Vinca: E interesant și plăcut să te cunosc, de 

asemenea să cunosc creațiile tale artistice. În acest mod 

reușesc sa înțeleg stilul și exprimarea artistului Sorin 

Crețu. Ce ne poți spune despre tine? 

Sorin Crețu: Sunt pasionat de viat a  s i de frumos, 

admir lumina ga ndului s i cura t enia inimii. 

Cred ca  a supraviet ui nu este suficient, viat a trebuie 

tra ita  pentru a putea aprecia puterea cu care experient a 

ne-a î nzestrat ca sa  ne ca pa ta m identitatea, sa  ne ga sim 

î nt elesul s i scopul pentru care ne-am î ntrupat s i sa  ne 

rega sim unii cu alt ii. Cred ca  aceasta  lume este mai mult 

deca t apare sa  fie. Suntem fa cut i sa  facem aceasta  

descoperire. Cu ca t mi-am deschis mintea s i inima mai 

mult, cu ata t am va zut mai mult, lumi noi s-au na scut din 

interior s i au ca pa tat fiint a  s i viat a  î n afara . Ceea ce 

ga ndim s i simt im, realiza m, iar mie mi s-a î nta mplat. 

Creat ia artistica  este pentru mine unul din acele 

momente privilegiate de deschidere a spiritului care ma  

apropie de aceasta  manifestare, pentru a ma  simt i 

î mplinit. Prin arta , m-am rega sit pe mine î nsumi pentru 

a putea tra i cu adeva rat. 

Am î nceput din nou sa  pictez î n Canada acum mai 

bine de zece ani, sub numele de artist SORiaN, s i 

continui sa  creez simt ind ca  aceasta este o parte magica  

din drumul meu. 

R.V. Suntem departe de țară, ne-am adaptat aici în 

patria care ne-a adoptat, ce amintire ai  care te face să 

privești în urmă spre România? 

S.C. Simt ca  î n 

aceasta  viat a  am 

tra it mai multe 

viet i, iar prima a 

fost î n Roma nia, 

de care ma  leaga  

amintiri vii; frumuset ea acelor locuri, fascinat ia limbii 

roma ne ca nd am î nceput sa  descopa r lumea prin ea s i sa  

scriu, amintirea copila riei, familia, s coala de arta , 

primele lumini ale cons tiint ei, izul sperant ei, primele 

pasiuni, primele ga nduri î mplinite, dorint a de a fi eu 

î nsumi, î nt elesul primelor alegeri. Este pregnanta  

amintirea liceului s i a anilor faculta t ii. Rememorez 

adesea mersul cu trenul ca nd ma  î ntorceam acasa  de la 

facultate, ca la toriile prin munt i, castelele s i ma na stirile 

roma nes ti, marea. S i, de asemenea, excelenta buca ta rie 

roma neasca  pe care o î mpa rta s im cu drag î n noua 

noastra  patrie. Dar cred ca  toate ajung sa  se reuneasca  

î ntr-un gen de memorie spirituala , timpul ca nd am 

î nceput sa  caut calea de a fi î ntreg, lumina, iubirea, 

libertatea. 

R.V.  Fiecare artist are un moment de început, un 

moment în care a descoperit că poate crea. Când ai 

început să pictezi și să devii SORiaN? 

S.C. Arta pentru mine este o pasiune de o viat a , î nca  

din s coala de arta  din Roma nia, se confunda  î n multe 

privint e cu cine sunt. Dar am î nceput sa  creez cu 

adeva rat ca nd libertatea spirituala  a devenit pentru 

mine o necesitate, ca nd am î nt eles ca  orice moment î n 

care nu realizez ceea ce sunt este un moment î n care 

exist fiind mai put in adeva rat, a fost momentul ca nd nu 

am mai putut tra i prin ceea ce lumea î mi î nga duia sa  fiu 

ca sa  fiu va zut. A fost o revolut ie prin evolut ia 

cons tiint ei. Tablourile care au apa rut pe peret i erau 

directa reprezentare a acestei evolut ii, un act de 

libertate, direct, deschis s i explicit. Am î nceput cu 

adeva rat sa  creez ca nd vocea mea interioara  a fost mai 

puternica  deca t ceea ce o oprea, ca nd am î nceput sa  

ascult ceea ce Universul î mi spunea. 

Rodica Vinca 
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I n momentul ca nd am î nceput sa  creez, m-am simt it 

acasa  î n mine î nsumi, conectat cu tot ce avea î nt eles 

pentru mine. Viat a a î nceput sa  se î ncarce cu o 

frumuset e, cu o lumina , cu o bucurie, cu o putere de 

nedescris. Am î nceput sa  va d, cu mare mirare s i 

umilitate, cum lucrurile se materializeaza  î n fat a ochilor 

mei din nimic, dincolo de orice explicat ie. I ntr-adeva r, 

prin pasiune s i munca , dar fa ra  efort, doar fiind eu 

î nsumi. Merga nd mai departe, am va zut cum ceea ce am 

creat, î n mod miraculos, se î ncarca  cu viat a , ca î ntr-o 

nas tere. De aici, un î ntreg nou mod de a tra i, unul cu greu 

de argumentat î ntr-o privire determinista  a lumii. 

Pictura mea s i poezia mea sunt manifesta ri ale acestui 

nou mod de a tra i. Cu fiecare pictura  pe care am creat-o, 

am î nva t at sa  fiu mai bun cu mine î nsumi. Spiritul meu 

a devenit mai liber, pentru a 

putea tra i î ntr-un mod autentic s i 

deschis fat a  de mine î nsumi s i cu 

ceilalt i. I n acest fel, m-am dedicat 

artei cu o profunda  convingere. 

R.V.  Ai avut nevoie de 

susținere în devenirea ta ca 

artist? Te-a încurajat  o anumită 

persoană atunci când ai început 

să lucrezi în stilul pe care eu îl 

consider exclusiv, personal? 

S.C. Substratul filosofic î n 

pictura mea este semnificativ. 

Sunt propriul meu sta pa n, iar 

mentorii mei au fost ga nditorii s i 

maes trii artei prin care calea mi 

s-a ara tat mai clara . I-am ascultat 

s i am î nceput sa  le pa trund 

î nva t a tura, sa  le î nt eleg mesajul; „de ce” pentru ei, „de 

ce” pentru mine. Iar „de ce” m-a ca la uzit î n multe 

privint e la „cum”. Cum pot sa  am o voce ca nd totul pa rea 

sa  fi fost spus. Iar vocea din mine a vorbit. Doar fii tu ca 

vocea ta sa  vorbeasca , iar ca sa  fie î nt eleasa , creeaza  fa ra  

oprire! Fa ra  va rsta , fa ra  limite î n timp, fa ra  prejudeca t i, 

fa ra  as tepta ri. 

R.V. Când privești în trecut, activitatea ta artistică s-a 

conturat cumva în anumite etape specifice? 

S.C. Ca t despre etapele artistice, proiectele mele de 

lunga  durata  (Nas terea Sinelui, Evolut ia Cons tiint ei, 

Origini) sunt asemenea pietre de hotar, momente 

progresive de eliberare, de trezire, de î mboga t ire, de 

lumina . Dar toate fac parte din acelas i tot, curg î n acelas i 

fluviu. Doar poduri diferite unind aceleas i maluri, 

spiritul ca pa ta nd corp î n fiecare din aceste manifesta ri. 

Am participat î n ultimii zece ani la peste cincizeci de 

expozit ii nat ionale s i internat ionale (Canada, USA, Asia, 

America de Sud, Europa, incluza nd Roma nia). Am 

obt inut premii, medalii, recunoas tere s i, ca teodata , 

admirat ie. Dar ceea ce a contat tot timpul, m-am bucurat 

de toate aceste momente, de oamenii pe care i-am 

cunoscut, de arta care m-a unit cu ceilalt i. Sunt 

recunosca tor tuturor care mi-au fost ala turi s i cu care 

am î mpa rta s it acest dar. Sunt onorat de tot i cei care î mi 

iubesc sincer arta. Iar ceea ce este ata t de plin de î nt eles 

este actul creator, ca la toria pe care o fac prin a crea. Arta 

m-a transformat ada nc, m-a fa cut mai cons tient de mine 

î nsumi s i lega tura indisolubila  cu 

cela lalt, m-a fa cut mai bun. Pe ca t 

de multa  lumina , pe ata t de 

multa  bucurie. 

RV: Tehnica și stilul folosit 

trebuie să reflecteze anumite 

stări și emoții. Care este stilul și 

tehnică ta preferată? 

SC: I n primul ra nd, sunt 

fascinat de domeniul cons tiint ei. 

L-am explorat ata t î n filosofie, 

ca t s i î n arta mea, numindu-mi 

stilul de pictura  Suprarealism 

Vizionar Filosofic. Lucrez î n ulei 

s i utilizez mai multe tehnici 

tradit ionale cu elemente pe care 

le-am adaptat stilului meu, iar 

altele care î mi sunt specifice. I mi 

place sa  experimentez s i sa  explorez s i aceste aspecte 

fac profund parte din creat ia mea. Arta s-a aprins din 

mine ca un alt fel de alt limbaj, vorbind despre 

constituentele fundamentale ale ga ndirii s i spiritului 

nostru î n aceasta  lume, despre ca t de vasta  este 

cons tiint a. Sunt deopotriva  intrigat de felul cum 

observatorii artei descifreaza  s i reevalueaza  punctul lor 

de vedere, conecta ndu-se la acest limbaj pentru a ga si 

propriile lor î nt elesuri. Este un limbaj î nra da cinat î n tot 

corpul s i mintea mea, ca o necesitate. Aceea de a-mi 

exprima viziunile s i de a ma  conecta cu ceilalt i. Cred ca  

suntem fa uritori de frumuset e s i sa ditori de frumuset e, 

suntem menit i sa  descoperim frumuset ea pentru ca , 

prin ea, î nt elegem ceea ce ne dorim s i putem act iona 
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pentru a î mplini visele s i t elurile noastre. Ca nd pictez, se 

î nta mpla  un lucru remarcabil, ga ndurile se opresc s i, 

prin experient a artei, recunosc acel spat iu din mine 

unde am un acces imediat la o frumuset e autentica  

pentru a o aduce î n lumina  s i apoi a o î mpa rta s i. Este o 

oportunitate de a î nla tura va lul, î ncetinind timpul, de a 

privi celelalte dimensiuni ale cons tiint ei s i de a participa 

la lume î n cele mai fine detalii s i conexiuni. 

RV: Ce  mesaj vrea să transmită arta ta privitorului? 

SC: Nu putem avea libertate fa ra  a fi liberi. Nu putem 

spune s i face adeva rul fa ra  a fi noi î ns ine. Nu putem tra i 

evenimentul fundamental din viat a , experient a 

transformatoare a iubirii, fa ra  frumuset e s i fa ra  a fi 

natural conectat i s i a vibra î mpreuna . As a cum nu putem 

iubi fa ra  a fi î ndra gostit i s i nu putem tra i fa ra  a respira. 

Cu ca t spiritul este mai liber, cu ata t frumosul poate fi 

adus mai mult, mai direct la lumina . Facem ce suntem s i 

cum suntem. Frumosul ni se aseama na  s i universul ne 

vorbes te, daca  asculta m. Pentru mine arta este a asculta 

acea voce, a o la sa sa  se manifeste, este expresia acestei 

deschideri s i conecta ri. Arta mea da  corp acestor 

î nt elesuri î n forme, culori s i poves ti care dezva luie 

mituri, arhetipuri, metafore, moduri de ga ndire care ma  

apropie de ele. Fiecare din tablourile mele t ine sa  va  

vorbeasca  î ntr-o maniera  suprarealista  despre aceste 

î nt elesuri fundamentale s i va  invita  a le redescoperi 

î mpreuna  s i a participa la aceasta  transformare. 

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 

rejecții, greutăți? 

SC: T ara î n care m-am na scut nu poate fi vreodata  

pa ra sita . Chiar daca  am emigrat din Roma nia, am 

continuat sa  o port î n mine. Cultura, limba, buca ta ria, 

obiceiurile, frumuset ile roma nes ti sunt definitorii 

pentru felul î n care mi-am î nceput viat a s i pentru cum 

m-am construit s i am evoluat, la  fel de mult ca s i cele 

doba ndite prin apartenent a la cele de aici. Sunt toate 

parte din mine. Am venit î n Canada, ca mult i alt i roma ni, 

pentru o viat a î n care sa  pot sa -mi î mplinesc visele, sa -

mi realizez potent ialul. Drumul integra rii s i adapta rii 

aici face parte din aceasta  ca la torie. Nu a fost nici us or, 

nici simplu. Redescoperirea artei s i parcursul meu 

artistic s-au bazat pe munca , persistent a , ca utare fa ra  

oprire. Am savurat momentele de î mplinire î n pauzele 

dintre î ncerca ri. Ca nd am fost prega tit, am ga sit aici un 

ta ra m fertil pentru a-mi dezvolta arta. Am explorat 

multe opt iuni, pentru a le ga si pe cele care mi se 

potrivesc, mie s i artei mele. Integrarea î n mediul de arta  

din Quebec s i Canada este supusa  aceloras i î ncerca ri ca 

s i integrarea sociala  s i profesionala . Cere onestitate, 

dedicat ie s i munca  pentru a ga si drumul bun. Nu este un 

mediu î n care arta cres te fa ra  obstacole. Ar fi simplu 

daca  am î ncepe cu rezultatul final, la cea mai î nalta  

valoare, cu certitudinea realiza rii. Dar adeva rul este ca  

drumul pa na  acolo este lung s i sinuos. Daca  î nsa  tra im 

doar pentru rezultatul final, s-ar putea sa  pierdem 

bucuria s i î nt elesul ca la toriei. Pentru mine, ca la toria 

viet ii prin arta  este plina  de î nt eles s i o boga t ie î n sine.  

(continuare î n numa rul viitor) 
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Articol fără nume 
Carmen Ileana Ionescu 

 

Am deschis televizorul pe un post de știri românești 

și m-a șocat să aflu că anul acesta nu se mai dau exa-

mene de admitere la facultățile din România, ci că se in-

tră în ordinea mediilor de la bacalaureat. Cică-se își mai 

păstrează prestigiul doar facultatea de medicină și cea 

de drept. Păi și bine fac, ce să mai zic? Sincer, m-a apucat 

groaza gândindu-mă că a căzut unul la bac pe singurul 

subiect pe care-l stăpânea și apoi s-a făcut medic, iar eu 

mă pot trezi în cabinetul său medical (cabinet personal, 

nu altfel!). Doamne ferește! 

Nu m-ar mira nici ca în viitor să se simuleze exame-

nul de bac! În felul acesta, nu se mai stresează copiii, nu 

mai plătesc meditații părinții și treaba e făcută! 

Tot în scurtul documentar, mai mult o știre de ediție 

de seară a telejurnalului, am ascultat opiniile elevilor cu 

privire la gradul de dificultate al subiectelor, iar de unii 

elevi, mi s-a făcut chiar teamă. Și atunci, involuntar, m-

am întrebat cum de oare au terminat aceștia liceul, cum 

de au trecut clasele, cum au trecut ei de teza de limbă 

română? Dar ce o fi în capul meu de-mi tot pun între-

bări? Ia mai bine să-mi văd de treabă! 

Și uite cum anunțul mi-a dat ideea de a cotrobăi pe 

net după niște perle de la bac. Zis și făcut. 

Dar înainte de toate, mă întreb eu, de ce au ajuns 

acești tineri să fie de râsul nostru? Sunt ei de vină pen-

tru că interesul lor se rezumă la subcultura promovată 

de mass media, de tot ce este Instagram, TikTok și alte 

bazaconii care ne sunt servite gratis, doar la apăsarea 

unui buton, ORI este sistemul de învățământ căzut la pă-

mânt, în stare de inconștiență, atașat intravenos la 

această incultură pe care o practică până și învățătorii 

din ziua de azi? Știu, știu... veți spune că și pe vremea 

mea erau d-ăștia! Erau, erau. Dar mult mai puțini, căci 

făceau cu toții eforturi pentru a nu se râde de ei, a nu se 

face de rușine. Diferența este că ignoranții de azi sunt 

mândri de ignoranța lor, afișând o agresivitate și o vul-

garitate de uimit în vorbire și inevitabil în atitudinea vis 

a vis de tot ce reprezintă lumea înconjurătoare. 

Să-mi fie cu iertare, nu vreau să fac o analiză a socie-

tății actuale, căci sunt alții care știu cum să o facă în ade-

văratul sens al cuvântului și cu scop bine definit, așa că 

haideți să ne delectăm cu niște perle de pe la bac. 

- Particularitățile 

unei comedii sunt multe: 

piesa te face să râzi, are 

dialoguri sănătoase și 

critică politicienii ve-

noși. 

- Personajele lui Ca-

ragiale au nume simpa-

tice. 

- Personalitățile 

înseamnă oameni 

care au făcut lucruri mari în viață și acum sunt morți. Nu 

ai emoții cu morții. 

- Cătălin a luat-o în luntre pe Cătălina și s-au iubit în 

mijlocul lacului sub privirile Luceafărului care era gelos. 

- Titlul operei poate fi interpretat din punct de ve-

dere astronomic precum o stea aproape de pământ, 

foarte strălucitoare care poate fi văzută cu ochiul liber. 

- Poezia Sburătorul de Ion Has Rădulescu este un 

omagiu adus aviatorilor. 

- Dintre cele cinci scrisori trimise de Eminescu, 

prima este considerată a treia. În Scrisoarea a treia, se 

desfășoară bătălia de la Rovinari. 

- Poetul își aștepta iubita pentru ca împreună să cu-

tremure o barcă. 

- Nechifor Lipan a avut fericita ocazie de a nu se mai 

întoarce acasă fiind jefuit de niște oameni invidioși. 

- Cele patru elemente de structură de la Moromeții 

sunt cele patru volume. E un roman-fluviu și n-a încăput 

într-o singură carte. 

- Baltagul este un fel de topor folosit și în zilele noas-

tre pentru comiterea crimelor. După acest topor a plecat 

și Victoria Lipan, probabil că avea nevoie de el pentru 

muncile câmpului sau ca să taie lemne. 

- Cu ajutorul câinelui, Victoria Lipan și-a găsit foarte 

repede zăcămintele soțului. 

- Mircea cel Bătrân a fost înmormântat la Cozia îm-

preună cu umbra sa. 

- Împărați cu care lumea nu putea să se mai împace, 

au venit și la noi în România și au cerut pământ și de 

băut, dar cum veniră s-a lămurit cu cine are de-a face și 

s-a dus de-a berbeleacul cu pleava spulberată, c-au ră-

mas doar câteva de bucăți de eniceri și spahii fugind, 

dintre care este amintită înspre Dunăre o mână. 

Carmen Ileana Ionescu 
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- Poemă Miorița circulă pe bază orală, Adică nu a fost 

scrisă, din motive technice. În balada Miorița este vorba 

de trei ciobani care complotează împreună să-l omoare 

pe unul dintre ei. Ciobanul Mioriței a spus că la cap să-i 

puie diverse categorii de fluiere. 

- Ion Creangă s-a născut între anii 1887-1889. 

- Dimitrie Cantemir a avut un rol însemnat în viața 

sa. 

-  

Aș mai fi putut continua dar surâsul de indulgență mi 

s-a transformat într-o grimasă dureroasă. 

Pe cât poate fi de amuzant ceea ce citim, pe atât tre-

buie să ne facă să reflectăm la realitatea tristă a acestei 

societăți, la viitorul acestor tineri care nu vor fi în stare 

să se reprezinte și să depășească limita mediocrității în 

care se afundă în mod inconștient. 

„A ne distra că elevii scriu lucruri trăsnite la exa-

mene, în loc ca acest lucru să ne îngrijoreze, înseamnă a 

ne trage singuri un glonț în picior – chiar dacă pare 

dulce ca mierea. Dacă vom continua să asociem evalua-

rea elevilor cu rușinea și învinovățirea, școala va fi pă-

călită, cu consecințe dramatice pe termen lung", ne 

atrage atenția fostul președinte al Agenției Române de 

Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, 

domnul Șerban Iosifescu. 

Și bine a zis! 
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Poeme 
Carmen Oltean 

 

PERPETUU 

 

De-o fi să mor curând 

Să-mi fie zâmbetul tău blând mormânt 

Iubite ce nu te-am găsit 

Nici nu te-am căutat 

Dar sufletul meu a visat 

M-ai ars și jar tu m-ai hrănit 

Neostoit m-ai frânt și răstignit 

În sufletu-mi te-ai cuibărit 

Dar nicicând n-ai venit 

În câte trenuri om fi fost 

Și ne-am zâmbit timid 

Atinsă sunt dar nu te știu decât în duh 

Nu te-am văzut dar te-am dorit necontenit 

Te știe lira cea zidită-n în mine 

Flămândele buze cărnoase 

Nesăvârșite sărutări tânjesc 

Scrisori de dragoste ce zac nescrise 

Sălbăticește carnea dorurilor necuprinse 

Când ne vom cuceri, înfrânge și muri 

Vom arde, ne vom bea flămânda-mbrățișare 

Când sânii mei se potrivesc în palmă ta căutătoare 

Și mușcătura tandră necontenită din gustat 

Vom afla înviind, apoi murind 

Că aparținem unul altuia 

Tăiați din cer, zidiți din lut, îndrăgostiți căzuți din stele 

Ne vom găsi și ne vom pierde 

Ne vom iubi cerșind flămânzi 

Din minte, trup, suflet arzând 

Îmbrățișări de foc, Vezuvii contopind 

În pântec zbatere și-nfiorare 

Mai mult cerând, mai mult luând 

Mai mult găsind cu fiecare sărutare. 

Vom muri în această viață 
Și vom tânji să ne găsim în alta și în alta 

Din nou nu ne vom știi 

Iar sufletul mustang neobosit va căuta 

Și regăsi-ne-vom necontenit 

Potrivnicii vor amuți în fața ta 

Când darul primului sărut va fi primit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNTÂLNIRE 

 

Când te voi întâlni 

Prima dată-ți voi săruta pleoapele 

Evită-mi privirea să nu te ard 

O să-mi cobor apoi buzele 

Urmând firul dorului 

Să mă îmbăt din cupa gurii tale 

Plină deja de gustul meu 

Oare de când tot așteptai 

Tremurul florilor de mai 

În mine frământând un fluviu 

Ce-n matcă nu-și mai poartă sinea 

Timpului când era beat 

S-a oprit brusc din numărat 

Firelor de nisip plat 

Ca-ntr-un ghem sunt încâlcite 

Zbate voluptatea-n forme 

Înfloresc cireși nebuni 

Luna coaptă sângerândă 

Arde cerului tribut 

Când un paznic turmentat 

În colț lumea o cânta 

Lelele nopții aflau 

De-un fel nou ce se dansa 
Numai cucuveaua-n beznă 

Secrete poartă în ea 

Cântecul fin al iubirii 

Timpului ce-o răscula. 

 

 

  

Carmen Oltean 
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 „Polifoniile sinelui”  
– fereastra dinspre Dobrogea 
Diana Dobrița Bîlea 

 

Ovidiu Dunăreanu, cunoscut în agora literară națio-

nală ca prozator, dar și ca redactor-șef al revistei Ex 

Ponto al cărei cofondator este și pe care o conduce de 
aproape douăzeci de ani, și-a strâns noile articole publi-

cistice într-un alt volum, cel de al treilea (după „Vitralii” 

– 2006 și „Oglinzile memoriei” – 2013), având un titlu 

incitant: „Polifoniile sinelui” (Ed. Ex Ponto, 2021). 

Motto-ul cărții exprimă esența care îl definește pe omul 

de cultură Ovidiu Dunăreanu: „Dobrogea, oriunde mă 

găsesc în ea, redeșteaptă în mine o mare orchestră. Cân-

tecul ei nepieritor este în egală măsură și cântecul vieții 

mele”. Așadar, prin scrierile sale și prin trăirile elevate, 

prozatorul reprezentativ al Dobrogei a rămas fidel spa-

țiului dunăreano-pontic, din sevele căruia s-a ivit, ară-

tând lumii ceea ce are acesta mai autentic și mai de preț. 

Cuprinzând confesiuni, rememorări, evocări, por-

trete, note de lectură, interviuri, reflecții, noul volum de 

publicistică este o imagine onestă a Dobrogei culturale, 

văzută de un om cu o experiență de câteva zeci de ani în 

acest domeniu, un om care scrie despre alții din nevoia 

de a fi solidar, dar întotdeauna responsabil, critic, se-

rios. Multe dintre articolele publicistice incluse aici sunt 

empatice, dovadă că Ovidiu Dunăreanu scrie deopotrivă 

cu mintea și cu inima. O altă trăsătură a acestora este 

minuția cu care sunt scrise. Alex. Ștefănescu scria în „Is-

toria literaturii române contemporane. 1941-2000” că 

„…Ovidiu Dunăreanu […] nu scrie, ci montează cuvintele 

în frază, aidoma unor pietre prețioase într-un colier”. 

Observația este valabilă și în cazul multora dintre tex-

tele sale publicistice. Dar fiecare pagină este notabilă nu 

doar datorită farmecului, expresivității și vigorii stilului, 

ci și prin profunzimea explorărilor și a evaluărilor pe 

care le face calității umane a confraților întru cultură și 

operelor acestora. Este limpede că nu se mulțumește să 

fie doar un observator atent, care expune, ci unul care 

pledează și argumentează, care are vervă, intuiție, spirit 

critic, care ia atitudine și chiar incriminează dacă e ne-

voie, ceea ce demonstrează că este și un om al cetății, 

profund implicat în rosturile acesteia. 

Prima secțiune a cărții, Fereastra dinspre mare. 

Restituiri, își trage numele de la un vers eminescian, „În 

fereastra despre mare”, și cuprinde o serie de 

confesiuni, 

meditații, re-

memorări, 
evocări, profi-

luri, note de 

lectură. Arti-

colul care des-

chide cartea se 

numește Des-

pre puterea de creație, în care se vorbește despre „o 

subtilă și misterioasă alchimie”. Redau  un fragment, 

pentru a releva viziunea autorului asupra forței crea-

toare a omului dăruit cu har: „Eu consider că ea este, mai 

degrabă, o sinteză între intensitatea energiei fizice, a ce-

lei sufletești, de o mare bogăție și bucurie de a trăi, și a 

celei intelectuale cu care ne naștem. Din modul și de ten-

siunea la care aceste energii funcționează sunt condiți-

onate, la un creator, fluxurile și refluxurile puterii sale 

creatoare.[…] Un scriitor autentic, de mare valoare și 

probitate morală, trece prin iad, prin nebunie, prin mo-

cirlă, nu pentru a rămâne acolo, nu pentru a se conta-

mina el însuși de cele pe care le vede, ci pentru a reveni 

purificat, în stare să-i poată purifica și pe ceilalți” (pp. 

13, 15). Al doilea articol, Al mării aspru cânt, din aceeași 

secțiune, aduce în scenă doi mari poeți ai lumii, pe Emi-

nescu și pe Ovidiu, ambii legați pentru totdeauna de ora-

șul Constanța, ctitorit „sub pleoapa diafană și protec-

toare a Pontului Euxin”. „Dacă ar fi să desemnăm o capi-

tală a poeziei românești”, ne spune autorul, „Constanța 

ar avea toate șansele să obțină învestitura”, pentru că 

Eminescu își are mormântul simbolic aici, pe malul mă-

rii, iar poetul Ovidiu și-a trăit ultima parte a vieții exilat 

în ținutul tomitan. În plus, autorul amintește că jurnalis-

tul „incisiv și plin de vervă” Eminescu a abordat „Cestiu-

nea anexării Dobrogei” la România în ziarul Timpul, sus-

ținând dreptul istoric al românilor asupra acestui teri-

toriu. O parte importantă din articolul lui Eminescu se 

regăsește și în paginile acestei cărți. 

Ovidiu Dunăreanu readuce în conștiința publică as-

pecte importante ale Dobrogei culturale, cum ar fi: lite-

ratura de început din ținutul dunăreano-pontic, revista 

de poezie Litoral (apărută între cele două războaie  

Diana Dobrița Bîlea 
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mondiale) și mișcarea literară din jurul acesteia, cea mai 

longevivă (patru decenii și jumătate de apariție conti-

nuă) revistă din sud-estul României, prestigioasa publi-

cație Tomis, revista Observator – München și editorul 

acesteia, Radu Bărbulescu, ignorarea culturii în Con-

stanța de către puterea locală (textul acesta este un edi-

torial publicat în 2001), zece ani de apariție a revistei Ex 

Ponto (2013), „glose pe marginea unei lansări de carte” 

la Constanța (este vorba despre romanul „Copiii războ-

iului” scris de Varujan Vosganian), Salonul Național de 

Carte „Ovidius”, Teatrul de balet „Oleg Danovski”, Filar-

monica „Marea Neagră”, taberele de artă de la Ostrov 

etc. 

Profilurile făcute unor oameni de cultură pe care i-a 

cunoscut în cadrul unor întâlniri prilejuite de diverse 

evenimente sau doar prin intermediul artei lor scot în 

evidență fascinația și respectul față de creatorul de artă, 

trăiri estetice care între alte emoții curente/conjunctu-

rale și nu în ultimul rând abilitatea unui portretist de a 

surprinde acele nuanțe care îl deosebesc pe  creatorul 

născut, cu har de la mama natură adică, de unul făcut, 

ținut pe val de tot felul de interese, mode sau năzuințe 

lipsite de anvergură: Teodor T. Burada – o personalitate 

multidimensională a culturii românești din veacul tre-

cut, scriitorul Ioan Lăcustă, pictorii Traian Marinescu, 

Paul Teodorescu, Adi Cornel, Adrian Pal, sculptorul Ge-

orge Culea, graficianul Dan Corneliu, artistul plastic 

Irina Pal, jurnalistul și scriitorul Simion Tavitian, jurna-

listul Ion Tița-Călin, publicistul Vasile Catană, scriitorul 

Costache Tudor. 

Titlul celei de a doua secțiuni, Biblioteca pontică, 

impresii de lectură, trimite exact la subiect. De-a lungul 

activității sale publicistice, Ovidiu Dunăreanu a prefațat 

multe cărți, a însoțit cu un text exegetic și cu numele său 

coperta a patra a multor romane, volume de versuri ș. a. 

sau a simțit nevoia să-și exprime opiniile în legătură cu 

o carte sau alta în diverse publicații literare. Așa se face 

că „Polifoniile sinelui” cuprinde o seamă de astfel de 

note de lectură prilejuite de apariții editoriale precum: 

„Miss Eva” (Cristina Tamaș), „Expediții în miniatură” 

(Vasile Gh. Cojocaru), „Moartea în Deltă” (Paul Sârbu), 

„Prizonierul” (Adrian Nicola), „Fântână în cer” și „Înse-

tatele prigorii” (Diana Dobrița Bîlea), „Cinci degete” (Mi-

haela Meravei), „Syrael” (Constantin Costache), „Elmira 

Mahmudi, o lacrimă pentru eternitate” (Dora Alina Ro-

manescu) ș. a. 

În secțiunea Cioburi din oglinzile memoriei. Pagini 

de jurnal, Ovidiu Dunăreanu reflectează asupra unor 

situații/stări/tablouri naturale sau arhitecturale ale Do-

brogei de odinioară și de astăzi, dar nu se sfiește să-i ia 

în balon pe universitarii „pedanți, fuduli și prezumțioși”, 

cu „dispreț suveran față de cei din jur”, de tipul „intelec-

tualului găunos, egocentric, închipuit, dar searbăd, care, 

înfumurat peste măsură,, privește lumea de sus, pătruns 

de falsul sentiment al valorii și superiorității sale” (p. 

211). 

Ultima secțiune, Conversații cu prieteni, cuprinde 

câteva dintre interviurile pe care Ovidiu Dunăreanu le-

a acordat de-a lungul timpului: poetei Amelia Stănescu, 

poetului Lucian Vasiliu, scriitoarei Rodica Lăzărescu, 

jurnalistului Cristian Bleotu, poetului Iulian Talianu și 

jurnalistei Gabriela Titz. 

„Polifoniile sinelui” este o carte de citit neapărat de 

către cei care doresc să pătrundă mai adânc în tainele, 

bogăția și farmecul culturii dobrogene. De multă vreme, 

Ovidiu Dunăreanu este chiar sufletul acestei culturi a 

spațiului dunăreano-pontic și noua sa carte este un bun 

prilej pentru noi, românii, de a ne cunoaște mai bine. 

 

 
 

  



 
R e p e r e  L i t e r a r e  40 

 

Vreau să mă fac farmacistă 
Corneliu Zeana 

 

Naratorul: Oana, fire extrovertită, este extrem de vo-

lubilă. Ar vorbi tot timpul, numai să aibă cu cine. Ce face 

când e singură? Vorbeşte la telefonul mobil. A venit şi 

vremea să-şi aleagă o profesiune, în curând va termina 

liceul. Ideea că ar trebui să lucreze într-un birou sau, ori-

cum, singură, o îngrozea. Chiar şi cu alţi colegi în aceeaşi 

încăpere s-ar plictisi. Dorea să vadă mereu oameni noi 

şi, desigur, să stea de vorbă cu ei. Voi candida la faculta-

tea de farmacie, voi  lucra într-un loc curat, halatul îmi 

şade bine şi aş putea vorbi cu o mulţime de oameni, aju-

tându-i să scape de suferinţe. 

Mătuşa Tanţi, farmacistă cu experienţă, o pofti să 

vină în farmacie, să stea într-un  colţişor discret, de unde 

putea vedea şi auzi totul, dar fără să intervină. Invitaţia 

fu acceptată cu bucurie şi interes. A doua zi, Oana se pre-

zentă cu câteva minute înainte de ora deschiderii, care 

trebuia respectată cu strictețe. Nu trecu mult și primul 

client își făcu intrarea. 

- Bună ziua. 

- Bună ziua răspunse Oana, dar mătușa îi făcu semn 

să stea la locul ei. 

În farmacie intrase un bărbat între două vârste, afi-

șând o mină îngrijorată. 

- Aveţi veroprostinin forte? 

- Poate prostaverinin forte, ceea ce aţi spus dumnea-

voastră nu există. 

- Da, cred că aveţi dreptate, n-am reţinut exact. 

- Aveţi o reţetă, de la medicul dumneavoastră? 

- Nu, acest medicament se eliberează fără prescripţie 

medicală , aşa a spus la televizor. Nu mai e nevoie de ni-

ciun medic. Toată lumea se uită la televizor şi crede tot 

ce aude şi ce vede. Ca la revoluţie. Toată lumea așteaptă 

cu sufletul la gură pauza de publicitate, în care se pre-

zintă o mulţime de medicamente: pentru prostată, pan-

creas, ficat, sinuzită, răceală, tuse, dureri reumatice, dis-

funcţie sexuală, pe scurt, pentru orice. La ce bun să 

pierzi vremea cu doctorii, care tot asta prescriu, adică ce 

văd şi ei la televizor? Medicii nu mai au timp să studieze 

tratate. De altfel, am auzit că examenele şi diplomele se 

iau pe bani. De parcă ar fi carnete de conducere! 

În spatele domnului respectiv mai intrară în farma-

cie două doamne. 

Domnul reluă 

ideea: 

- Mare bine-

facere televizo-

rul, nu mai ai ne-

voie de doctor. 

De-aia şi pleacă 

medicii în străi-

nătate, că nu 

prea mai e tre-

buinţă de ei. Efectele se văd deja, a început să crească 

durata de viaţă. Ca dovadă, peste tot întâlnești doar oa-

meni în vârstă, care s-au înmulțit după emigrarea medi-

cilor. Pompele funebre falimentează pe capete. Ieri, în 

cartierul meu au dat faliment două firme de pompe fu-

nebre. O să-i vedeți demonstrând în fața guvernului. Cer 

să fie sprijiniți, să li se acorde ajutoare. Alături de parla-

mentari s-ar cuveni să aibă și ei pensii speciale. Medicii 

pleacă în străinătate, unde nu este voie să se facă re-

clamă la televizor pentru medicamente. 

Mătuşa Tanţi îl aduse la subiect. 

- Doriţi o cutie cu fiole, injectabile intramuscular? 

- Am oroare de injecții, mi-e frică de ace. 

- Atunci supozitoare? 

- În niciun caz, nu pot suferi procedura. L-am votat 

pe Adrian Năstase, dar cu supozitoarele nu mă împac. 

- Domnule, lăsați amănuntele politice, vă pot oferi o 

cutie cu tablete! 

Între timp, în farmacie mai intraseră alte trei per-

soane, se formase un mic şir care aştepta, cu tot mai vă-

dită nerăbdare, ca primul client să cumpere medica-

mentul şi să plece. 

- Poftiţi, aşa arată! 

- Foarte bine, dar cum le iau? Domnul scoate un pix 

și un carnet în care începe să noteze cu grijă indicațiile 

farmacistei 

- Trei pe zi. 

În farmacie mai intrară încă două persoane. 

- Trei în fiecare zi? 

- Desigur! 

- Toate odată? 

- Nu, domnule, de trei ori pe zi câte o pastilă. 

Corneliu Zeana 
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- Deci, legate de mese. 

- Întocmai. 

- Înainte, în timpul sau după masă? 

- Preferabil înainte. 

- Pot să le iau cu lapte? 

- Da! 

- Dar cu apă? 

- Desigur! 

- Cu ce fel de apă? Minerală, plată, sau de la robinet? 

- Cu orice fel de apă. 

- Bine, dar eu nu pot suporta apa minerală carboga-

zoasă. Mă balonează. 

- Atunci luaţi-le cu apă plată! 

Clienţii, care abia mai încăpeau în farmacie, începu-

seră să se agite. 

- Deci, trebuie să cumpăr şi apă plată. Aveţi? 

- Nu, apă plată nu avem. Cumpăraţi de alături, de la 

magazinul alimentar! 

- Pot fi mestecate? 

- Nu, domnule, se înghit întregi. 

- Dar nu fac rău la stomac? 

- Nu! Doar în cazuri excepționale, la indivizi foarte 

sensibili. 

- Păi, eu sunt deosebit de sensibil, așa spunea răpo-

sata nevastă-mea. Un pic de curent că mă și apuca stră-

nutul. Apa rece mă deranja la stomac. Era sigură că voi 

muri înaintea ei. Dar, uite că s-a întâmplat invers… Exact 

invers. 

Oana: 

- Mare păcat! 

Domnul se întoarce spre ea. 

- Chiar mare păcat că n-ați cunoscut-o! Era o sfântă. 

Farmacista: Cu siguranță, o martiră. Dar ce vină 

avem noi? 

Domnul reia discuția cu farmacista. 

- Vă spuneam că eu sunt sensibil la stomac. 

- Atunci luați și un pansament gastric! 

- Adică să înghit un pansament? Din tifon, desigur! 

- Nu, domnule, este un praf care se dizolvă în apă. 

- În apă plată? 

- În orice fel de apă 

-Da, dar mie apa rece îmi face rău la stomac. 

- Luați-l cu apă fiartă! 

- Da, excelentă idee! Cum de nu mi-a trecut prin 

minte? FI-AR-TĂ, cred că așa se desparte în silabe, nu? 

Fi-ar-tă. Haideți, că sunt tare la limba română! Puteam 

fi parlamentar. Adică, parlamentarul care alegătorii l-au 

ales. Ca și parlamentar, parcă mă văd la microfon: deci... 

Așa încep discursul majoritatea parlamentarilor, așa că 

voi proceda și eu la fel: deci... 

Din nou, către farmacistă: 

- Desigur, cu apă fiartă dar trebuie să aștept să se ră-

cească. 

- Evident! 

- Da, dar până se răcește mă doare stomacul. 

- Asta e! Mai aveţi întrebări? 

- Desigur, mai ales că aţi fost atât de amabilă. 

Clienţii se înghesuiau în farmacie, afară se formase o 

mică coadă, oamenii începuseră să discute între ei, 

amintindu-şi de vremurile de odinioară. Ou sont les qu-

eues d’antant? Cei care reuşiseră să pătrundă în încă-

pere începură să murmure şi chiar să-l apostrofeze, 

amintindu-i că mai sunt şi alţii, că nu e singur. 

Oana: Ați pus deja prea multe întrebări! 

- Domnișoară, daţi-mi voie să mă lămuresc! 

Oana: E prea mult, duceţi-vă la un medic! 

- Ce medic domnule, televizorul, dar cum poţi dialoga 

cu televizorul? 

- Vă mai acord o singură întrebare! spuse farmacista 

a cărei răbdare se cam sfârșise. 

- Numai una? M-aţi făcut să pierd şirul. Unde eram? 

Ah, da la apă. Dacă trebuie să le iau cu apă rece, sau… 

- Domnule, dacă dumneata vrei să le iei cu apă cloco-

tită, n-ai decât! 

Domnul: cu clo…cloco…clocotită? Trebuie să fie o 

greșeală. Cum a spus la televizor? Consultați cu atenție 

prospectul! La nevoie adresați-vă medicului sau farma-

cistului. Asta voi face! 

- Are prospect? 

- Desigur! 

- În același preț? 

- Desigur! 

- Atunci îl cumpăr. 

Farmacista era epuizată. 

- Costă 9 lei și 99 de bani. 

- Vă dau o hârtie de zece lei și vă rog să opriți restul. 

Ați fost atât de amabilă! 

- Poftiți, aveți și bonul fiscal! 

- Da, mulțumesc, e bun pentru loteria fiscală. 
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Din coadă se desprinseră, pe rând, câţiva domni care 

ar fi dorit să cumpere viagra, dar le era jenă să facă soli-

citarea în public, de faţă cu atâta lume. Culmea, câteva 

doamne îi şi cunoşteau. Domnul achită costul şi primi 

cutiuţa cu medicamentul solicitat. În timp ce se strecura 

prin mulţimea de figuri cu înfățișare ostilă, peste umăr, 

mai aruncă o întrebare: 

- Bine, dar nu sunt compensate? 

- Păi, cum să fie compensate dacă n-aţi venit cu 

reţetă? 

Domnul: Vedeți? Complicitatea medicilor cu farma-

ciștii este evidentă. Ăștia sunt ca avocații cu judecătorii 

de la restituirea proprietăților. Știți, cei de la ANPR. 

 

Doi domni se recunosc: 

- Ce faci, Tomiță? Ești bolnav? 

- Nu. 

- Păi, atunci ce cauți la farmacie? 

Tomiță îi șoptește, ca să nu audă și alții: 

- Vreau să cumpăr o pastilă de viagra. Dar tu, Gogule? 

- Și eu la fel, dar mi-e jenă cu atâtea femei de față. Știi 

ce? Ia tu două și eu te aștept afară. 

- Mai bine cere tu două și te aștept eu! 

- Nu. Mai bine montau niște automate. Eu nici nu știu 

cum să cer. Hai mai bine să ieșim până pleacă femeile 

astea! 

-Nu, dacă tot am stat atâta… 

Ajuns în fața ghișeului, se adresează farmacistei. 

- Aveți...cum să vă spun…? 

Farmacista intuiește: 

- Avem!. Câte doriți? 

Cei dinăuntru răsuflară uşuraţi, iar coada se epuiză 

cu rapiditate. Oana, chinuită de dubii, îşi luă rămas bun 

de la mătuşa Tanţi . 

- Să mă fac, totuşi, farmacistă? 

În farmacie intrară două doamne, una foarte slabă, 

cealaltă grasă de-a-binelea. Farmacista prepara o rețetă, 

iar doamnele se așezară la o măsuță, bucuroase de reve-

dere. 

- Vai, dragă, ce bine arăți, exclamară ele la unison. 

- Da de unde, din nou simultan. Nu vezi ce slabă sunt? 

Bărbatului meu i-au plăcut întotdeauna grasele, spune 

că n-are ce strânge în brațe, ba chiar că-l înțep cu oasele 

mele, mă tem să nu vrea să divorțeze. 

- Al meu, dimpotrivă, îi plac manechinele, dar nu 

toate ci doar cele mai slabe, aproape scheletice. Bărbații 

noștri nu se cunosc, dar s-ar invidia reciproc dacă le-am 

face cunoștință. Să ne luăm riscul? 

- Cred că nici tu, nici eu, nu avem destulă voință, chiar 

dacă avem motivație. Invidiez persoanele cu voință pu-

ternică. Ieri m-a abordat un individ cu aparență de cer-

șetor indian, poate era chiar din India, care se uită lung 

la mine, parcă mi-a ghicit gândul că vreau să slăbesc și-

mi spune că n-a mâncat de trei zile. Ah, cât vă invidiez 

pentru voința dumneavoastră, dar vă mulțumesc pentru 

sugestie! Asta e totul: voința. 

- Ai nevoie de medicamente pentru slăbit? Am văzut 

la televizor, pe internet circulă o groază de scheme si 

produse care cică dau rezultate. 

- Am încercat de toate, slăbești la început, apoi te în-

grași și mai tare. Se ridică și se adresează farmacistei: aș 

dori un medicament pentru voința de a slăbi. Nu stau 

rău cu voința în general, sunt o fire dominantă, soțul 

meu poate să confirme, îmi lipsește numai și numai 

acest fel special de voință, legat de slăbire. 

- Nu cred că avem așa ceva, dar dacă reveniți în zilele 

următoare, mă pot informa. Dar, ați consultat un nutri-

ționist sau , mai degrabă un psiholog? Sunt foarte la 

modă. 

- I-am consultat pe toți, am făcut și saună, soțul meu 

a făcut niște cursuri, a învățat să facă masaj. Niciun re-

zultat. 

- Așa se întâmplă cu masajele făcute de soț. Multe fe-

mei mai plinuțe s-au plâns de asta. 

- Încercați totuși prin dietă! Alături s-a deschis un 

restaurant cu totul special, N-ar fi rău să-i treceți pragul. 

Dumneavoastră? 

- Eu aș dori ceva pentru îngrășare. Cum vedeți, sunt 

prea slabă. 

- Preparatele care măresc pofta de mâncare erau pe 

primul loc acum câteva decenii, toți părinții doreau să 

aibă copii cât mai grași, acesta era idealul: gras, frumos 

și sănătos. Tinerii doreau să se însoare cu fete grase și 

frumoase, toate modelele pictorilor din epoca zisă cla-

sică așa erau, gândiți-vă la Rubens! La turci și la orien-

tali în general, gusturile nu s-au schimbat. Tradiția 

merge până la vremurile preistorice, toate statuetele 

modelate în vremurile străvechi înfățișează femei cu 

forme cât mai împlinite. Pentru dumneavoastră avem 
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un vin tonic, amărui, se ia un păhărel îndată ce v-ați așe-

zat la masă. 

- Să sperăm că va da rezultate. Mie medicul mi-a re-

comandat să port o sarcină. După doi sau trei copii veți 

dobândi greutatea dorită, așa mi-a spus. 

- E un sfat foarte bun, sarcina regenerează organis-

mul. 

- La revedere! 

- La revedere! 

 
 

 

Începuturi  
(continuare) 
Leonard I. Voicu 

Ajunși în sat, primirea care ar fi trebuit să fie trium-

fală se transformă într-un cortegiu al mirării. Toţi do-

reau să afle ce s-a întâmplat. 

Bural nu se opri decât în faţa colibei lui Dotos. 

- Oh, mare şef, vino să vezi cum am găsit ursul! 

Cu mişcări încete, împovărat de ani şi slăbit, bătrânul 

îşi făcu apariţia. Privi şi se cutremură. 

- Bural! Te ascult! oftă Dotos încercând să-și păstreze 

calmul. 

- Iată ce-am găsit! Un hoit hăcuit! glăsui vânătorul cu 

voce puternică pentru a fi bine auzit. Diegis nu mai înţe-

lege voia zeilor! Diegis ar trebui să... 

- Tu eşti de vină, Bural! Ai lăsat ursul în pădure în loc 

să-i iei blana. Zeii s-au răzbunat! se auzi preotul care se 

apropia c-o falcă-n cer şi una-n pământ. 

- Iar tu... ne-ai spus că ursul ne aşteaptă şi semnele 

sunt bune! Iată cât de bune sunt! 

- Semnele erau bune când le-am cerut. Nu trebuia să 

lași ursul în pădure! Zeii s-au supărat! Tu ești cel care... 

- Încetați! interveni șeful. Ştiţi bine ce fel de vecini 

avem! Sunt sigur că tribul Biesilor ne vrea răul. Mai bine 

să trimitem patrule în jur şi să ne pregătim de luptă! Bu-

ral, tu ai să organizezi războinicii! Diegis, întoarce-te la 

altarul tău! 

- Degeaba mă rog eu și fac sacrificii, dacă Bural nu 

respectă legile zeilor. 

- Care legi? Îţi bați gura degeaba! Cine hrănește tot 

satul? Cine aduce cel mai mult vânat? 

- Ajunge! Dotos ridică braţul cu pumnul strâns, ame-

ninţător: Am spus ce să faceţi! Plecați! 

Bombănind și nedumeriți, oamenii porniră către tre-

burile lor. 

Diegis era furios. Privind cu dușmănie în jur își spuse 

că a sosit momentul să treacă la acţiune. „Nu se mai 

poate așa! Îi aranjez eu!” 

Bural era și el fu-

rios. Înţelese că mo-

mentul unei con-

fruntări violente se 

apropia dar nu era 

felul său să stea cu 

mâinile în sân. Era 

pregătit. 

 

§ 

 

Umbrele se alungeau iar lumina zilei era în scădere. 

Cerul devenise arămiu și se lăsase răcoare. Păsările se 

grăbeau spre cuiburi iar apa cascadei vuia cu același 

zgomot copleșitor, care ascultat cu atenţie, avea un efect 

hipnotizant, la fel ca un somnifer, ce în timp, face pe ori-

cine să piardă contactul cu realitatea și să alunece într-

un somn profund. 

Zoran și ai săi, așezaţi în jurul câtorva focuri, sfârșeau 

ultimele bucăţi de carne friptă. Fiecare avea o țepușă din 

lemn în vârful căreia era înfiptă o bucată pe care o apro-

piau de flăcări, apoi mușcau din ea cu grijă. Fierbințeala 

îi obliga să sufle aprig, să ia bucățele mici și, savurând 

fiecare înghițitură, să mănânce încet. 

Când toţi au terminat, bătrânul Zorc le-a spus: 

- Hm, mâine, vânătoare! 

- Hm! au răspuns toţi masculii în cor. 

Asta a fost tot. 

Femelele s-au ridicat, au adunat copiii și-au intrat în 

peșteră, la culcare. Le-au urmat ceilalţi, iar unul dintre 

ei a rămas în urmă, să supravegheze focul de la intrare 

și să păzească. 

Apa pârâului se aduna într-o albie nu prea largă, o lua 

la vale, cobora câteva trepte printre malurile împădu-

rite, se mai învolbura în jurul vreunei stânci, ca apoi, în 

Leonard I. Voicu 
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vale, să se adune împreună cu alți câțiva fraţi ai lui, într-

un mic lac ce avea o formă șerpuită. 

Zoran își strânse șuba în jurul corpului, scoase de la 

piept pana albă de porumbiță moștenită de la mama 

Zara, o privi cu drag, o mirosi, respiră adânc și, mulţumit 

de ocrotirea ce simţea că primise, adormi cu sufletul îm-

păcat. 

Dis de dimineaţă, toţi erau pregătiţi. Bătrânul Zorc îi 

cercetă din priviri, se convinse că erau gata de drum și 

toţi cei nouă masculi maturi ai grupului, la un semn, îl 

urmară. Cunoșteau unele poteci ale căprioarelor și se în-

dreptară către ele. 

Mergeau unul după celălalt încercând să nu facă zgo-

mot, priveau în toate direcţiile și adulmecau aerul 

proaspăt al acelui început de zi, în căutarea vânatului. 

Ajunși la primele urme de copite încercară să le afle ve-

chimea. 

Zim, un mascul puternic și experimentat, cercetă ur-

mele. 

- Hm, cerb! 

- Hm! confirmă Zorc arătând cu mâna și toţi porniră 

pe direcţia indicată. 

Se răsfirară formând un semicerc cu o distanţă de 

zece-cincisprezece metri între ei. Avansau lent prin râpe 

și povârnișuri, coborând spre lac, concentrați la orice 

semn ce ar fi putut indica prezenţa cerbului. 

Zoran se afla către centrul semicercului, aproape de 

Zim și Zorc. Privind cu atenţie pe jos, observă o schim-

bare: 

- Hm! Urs! 

Urmele se intersectau. Pe poteca pe care trecuse cer-

bul, apăruse un intrus nedorit. 

Ursul se afla înaintea lor, între ei și cerb. Nu doreau o 

confruntare cu marele carnivor, dar erau curioși, având 

speranța că vor putea profita de-o ocazie favorabilă. 

S-au apropiat iarăși unul de celălalt. Împreună, au 

continuat pe cărare la vale. Bâtele și sulițele din lemn 

erau pregătite. Ajunși la poalele pădurii, aproape de 

marginea lacului, văzură cele două vietăţi. Bătăios, cer-

bul își apleca coarnele amenințând ursul. Acesta, se pre-

făcea că bate în retragere, apoi, după un mic ocol, se 

apropia din alt unghi, iar jocul reîncepea. După câteva 

încercări nereușite, ursul se îndepărtă mai mult, dând 

impresia că renunţă definitiv, iar cerbul, păcălit, se 

apropie de marginea apei și începu să se adape. Profi-

tând de momentul prielnic, ursul se repezi cu o viteză 

fulgerătoare către prada sa. Cerbul îl simți târziu. Sin-

gura lui opțiune, era să intre în lac. Făcu un salt și ateriză 

în picioare, câţiva metri departe de mal. Apa nu era prea 

adâncă. Îi ajungea la burtă. Ursul nu ezită și intră și el în 

apă. În timp ce mobilitatea cerbului părea redusă, ursul, 

făcând mici salturi, se apropie fără dificultate. Ierbivo-

rul încercă să se întoarcă cu coarnele spre el, dar mișcă-

rile îi erau mult încetinite. Ursul îi sări în spate și îşi în-

fipse colţii în gâtul lui. Cu smucituri puternice, încercă 

să-i frângă spinarea. Cerbul gemea și răsufla din ce în ce 

mai greu. Își mișca capul în toate direcţiile, încercând să 

lovească ursul cu coarnele și să scape din strânsoare, 

numai că ghiarele ursului îi erau adânc înfipte în carne, 

iar de dat drumul, nici vorbă. Puterile victimei scădeau. 

Aplecă capul și botul îi intră sub apă. Picioarele i se în-

muiară și căzu. Tot corpul îi intră sub apă. Ursul, rămase 

în continuare cocoțat deasupra. După câteva secunde îi 

dădu drumul, iar cerbul reveni la suprafață și se rosto-

goli pe o parte, ca un butoi gol. Se înecase. Ursul, l-a tras 

la mal cu o uşurinţă ce-i dovedea forţa apreciabilă, și-

ncepu să-l sfâșie. 

Zoran și ai săi priviră răbdători toată scena. Nu era 

momentul să se apropie. Fiara n-ar fi cedat prada fără o 

luptă crâncenă și nimeni nu dorea să-și riște viaţa. Era 

diferit de situaţia când în plină iarnă, în peșteri, dădeau 

peste vreun urs în hibernare, se apropiau tiptil și îl stră-

pungeau cu sulițele lor de lemn, înainte ca acesta să se 

trezească. 

Acum, așteptau ca marele carnivor să plece după 

prânzul copios. Şi chiar așa se întâmplă. Ursul, se îndopă 

pe săturate, apoi încercă să târască cerbul spre pădure, 

să-l ascundă în frunziș, pentru a reveni mai târziu și a-și 

continua festinul. După câteva încercări, cu burta plină, 

îi veni chef de somn și se îndepărtă în căutarea unui loc 

liniștit în pădurea deasă, la umbră și răcoare. 

Vânătorii apoi s-au apropiat în grabă, au împărțit 

carnea rămasă în funcție de cât putea duce fiecare și-au 

plecat grăbiți spre peștera lor. Erau mulţumiţi. 

Zoran rămase cu gândul la lupta dintre urs și cerb. 

Pentru el, era prima dată când vedea așa ceva și câteva 

amănunte importante nu-i ieșeau din cap. Cel mai mult 

fusese impresionat de sfârșitul luptei și treptat, o idee i 

se înfiripă în minte. Se apropie de bătrânul Zorc și-i 

spuse: 

- Hm! Eu ucid zimbru’! 

Zorc îl privi calm: 

- Hm! Bine! 

(va urma) 
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