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Limba românească 
Mult e dulce și frumoasă 
Limba ce-o vorbim, 
Altă limbă armonioasă 
Ca ea nu găsim. 

Saltă inima-n plăcere 
Când o ascultăm, 
Și pe buze-aduce miere 
Când o cuvântăm. 

Românașul o iubește 
Ca sufletul său, 
Vorbiți, scrieți românește, 
Pentru Dumnezeu. 

Frați ce-n dulcea Românie 
Nașteți și muriți 
Și-n lumina ei cea vie 
Dulce vietuiți! 

De ce limba românească 
Să n-o cultivăm? 
Au voiți ca să roșească 
Țărna ce călcăm? 

Limba, țara, vorbe sfinte 
La strămoși erau; 
Vorbiți, scrieți românește, 
Pentru Dumnezeu! 

 
 

Călugări albi 
Mi-e frig în plină vară, sunt bolnavă 
De plopii ăștia triști ce-și strigă-n ram 
Iubirea ruginită-ntr-o potcoavă 

Și dragostea de glie și de neam. 

Carpații scriu cu brazi făcuți tăciune 
Povestea iernii fără zurgălăi 
Și-mi tac în piept, în loc de rugăciune, 
Doi căpriori sihaștri, ochii tăi. 

Călugări albi bat toaca-n mănăstire, 
De-un secol și ceva, de când te-ai dus 
Să semeni printre stele nemurire 

Și-n ploi să curgi ciudat, de jos în sus. 

Azi strâng lumina-n colțuri de năframă 
Și-atât de dor îmi e de-al tău cuvânt, 
Mi-e dor să strig "O, mamă, dulce mamă" 
Și-n păr să-mi țipe floarea, teiul sfânt. 

N-ajunge pân'la tine plânsul meu, 
Căci strălucești în altă galaxie, 
Acolo unde doarme Dumnezeu 

Și visul Lui miroase-a poezie. 
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REPERE LITERARE 
 

Peisajul cultural din Montreal, Canada, se 

îmbogățește cu o nouă revistă de literatură și cultură, 

revista Repere Literare. Realizarea ei se face în 

colaborare cu Asociația Canadiană a Scriitorilor 

Români (A.C.S.R.) și Cenaclul literar Mihai Eminescu. 

O valoare autentică este un reper. Rolul revistei 

noastre  este de a promova literatura și arta prin 

publicarea celor mai talentați creatori și a deveni prin 

această misiune un „reper literar”. Punem accent cu 

precădere pe evidențierea creativității, armoniei şi a 

mesajelor pozitive cu efect benefic asupra cititorilor. 

Odată cu progresul tehnologiilor, comunicarea rapidă 

prin intermediul calculatoarelor şi a telefoanelor 

„inteligente” a devenit o realitate a zilelor noastre. 

Nevoia de cunoaștere și curiozitatea în general ne pot 

fi satisfăcute în doar câteva secunde. Astfel, avem 

acces rapid la o multitudine de informații din toate 

domeniile. Totuși, acumularea de informații nu 

echivalează cu inteligența. Este dovedit, lectura unui 

text stimulează mai mult sistemul nervos decât 

vizionarea unui film. 

Specia umană se caracterizează prin dorința de a 

învăța și necesitatea de a comunica, altfel spus - a se 

exprima. Unii o fac verbal ori prin alte mijloace iar 

alții prin scris. Fiecare după preferințe și aptitudini. 

În zilele noastre, calitatea nivelului de trai a crescut la 

un nivel neatins anterior. Pe lângă abundența 

covârșitoare de produse și servicii ce ni se oferă, 

contra cost desigur, avem mai mult timp liber. Astfel, 

dacă în urmă cu doar câteva decenii, puțini erau cei 

care își așterneau pe hârtie gândurile și aspirațiile, 

sub forma unor volume de poezii sau de proză, astăzi 

suntem martori al unui flux în constantă creștere de 

persoane creative în domeniul artei, al culturii în 

general. În urma sondajelor s-a aflat cum peste 

optzeci la sută din populație, afirmă că dorește să 

scrie o carte. În realitate, numai un procent scăzut are 

voința și disciplina de a trece la fapte. Totuși, numărul 

lor este în continuă creștere. În anul 2020 au fost 

publicate în toată lumea, aproape 130 milioane de 

cărți, (sunt incluse toate tipurile de cărți). Un record.  

Discuțiile pe tema calitate şi nu cantitate se impun de 

la sine. Înainte de a încerca o abordare pe această 

temă, sunt de părere că trebuie să ne bucure sincer 

creativitatea artistică, dorința oamenilor de a picta 

vise, a pune pe hârtie gânduri, a exprima sentimente 

ori pur și simplu, orice încercare de a face artă Acest 

curent artistic şi această forță creatoare ce înflorește 

progresiv, le consider benefice pentru umanitate. 

Vorbim despre o energie creativă pozitivă, opusă 

conflictelor de orice natură, care ne întristează prin 

distrugerile și suferințele pe care le generează. 

Orice realizare începe de la un gând şi se 

materializează prin acțiune, apoi prinde amploare 

când mai mulți aderă la același obiectiv. Cu 

recunoștință și satisfacție doresc să mulțumesc 

colaboratorilor mei - Diana Corina Haiduc, Carmen 

Ileana Ionescu, Rodica Vinca, Viorica Petruț Băetu, 

Daniela Cupșe Apostoaei și D.H. Silvian, majoritatea 

membri ai Asociației Canadiene a Scriitorilor Români 

(A.C.S.R.), care au acceptat să sacrifice timp și energie 

pentru realizarea acestei reviste. 

Mulțumesc colegilor mei de redacție, tuturor 

membrilor A.C.S.R. și ai Cenaclului Mihai Eminescu, 

viitorilor colaboratori și cititorilor noștri. 

 
 

 

Leonard I. Voicu 
 
  



 
R e p e r e  L i t e r a r e  2 

 

Interviu pentru Repere Literare :  
Eugen Enea Caraghiaur 
 

Eugen Enea Caraghiaur este decanul de vârstă și 
membru fondator al Asociației Canadiene a Scrii-
torilor Români (A.C.S.R.) din 2002. Prinț cuman, 
născut la 15 august 1923, în orașul Ceadîr-Lunga, 
județul Tighina - Basarabia, Eugen Eni Khan Cara-
ghiaur, este al 51-lea Șef al Casei cumane de Pan-
ciu. Inginer geolog minier 
cu studii în România, 
Franța și Italia. Refugiat 
politic în Canada din anul 
1951. Lucrează ca inginer 
la minele din Abitibi, apoi 
în Montreal ca inginer con-
silier. Este fondator al bi-
sericii Sfântul Ioan Boteză-
torul, de asemenea fonda-
tor al unui post de televizi-
une și de radio în limba ro-
mână și membru al Uniunii 
Scriitorilor din România și 
Republica Moldova. Eugen 
Enea Caraghiaur, un scrii-
tor prolific, a publicat zeci 
de lucrări de specialitate, 
istorie, economie politică, 
eseuri literare, romane, 
poeme și colaborări la dife-
rite reviste literare, ziare, 
almanahuri din România, 
Canada, Republica Mol-
dova, Statele Unite și Sue-
dia. Toate titlurile publicațiilor sale se găsesc pe 
pagina Asociației Canadiene a Scriitorilor Români. 

Corina Haiduc: - Elena Cruceru, cea care a scris cri-
tica literară la mai multe volume de poezie vede în 
versul dumneavoastră: „o forță demiurgică re-
naște în cel ce nu cunoaște somnul, angoasa, lenea 
ci doar verbul, acțiunea”. Domnul Eugen Cara-
ghiaur dacă ar fi să vă caracterizați printr-un sin-
gur  cuvânt, care ar fi acela? 
Eugen Caraghiaur: - Acel cuvânt ar fi acțiune. Pen-
tru mine o decizie morală trebuie acoperită de o 
faptă pentru că vorba goală nu o admit niciodată. 

Toată viața am fost un om activ. Iată, vara trecută 
am fost cu fata mea Josefina la chalet timp de șase 
luni. Acolo am terminat de scris cele 84 de poeme 
în limba franceză din noul volum ce-l pregătesc 
pentru tipar. 
Corina Haiduc: - Carismatic, cu o personalitate 

aparte, are un mister ce îl 
învăluie. O viață, o istorie. 
Ați trăit în multe țări, ați 
studiat, muncit și iubit. 
Câte o poveste care v-a ră-
mas la suflet din fiecare, vă 
rog. 
Eugen Caraghiaur: - În anul 
1947 aveam 25 ani. Tribu-
nalul Militar din Timișoara 
m-a condamnat la moarte 
pentru lupta anti bolșevică 
și susținerea Basarabiei. 
Am fugit. Am trecut Dună-
rea înot prin Iugoslavia. 
Am ajuns în Franța, țara în 
care am devenit liber. Am 
studiat și am obținut di-
ploma de inginer la Nancy, 
apoi doctoratul încă șase 
luni la Sorbona cu profeso-
rul Cuvillier. În 1951 am 
ajuns în Canada, unde am 
lucrat în domeniul meu și 
în comerț. Aceasta este 

țara în care am devenit milionar. În biserica româ-
nească din Montreal, era o voce de aur în cor. Așa 
am cunoscut-o pe viitoarea mea soție. M-am căsă-
torit cu Aurora Cabba, ai cărei părinți proveneau 
din Bucovina de Nord, din satul Boian. Tatăl ei era 
Ștefan Cabba. Cu Aurora am avut o căsătorie impe-
cabilă și am crescut trei copii frumoși. Aurora a 
rămas în sufletul meu.  
Corina Haiduc: - Proză, poezie, eseuri literare, 
articole de specialitate. Aveți 65 de opere literare, 
șapte romane istorice (scrise într-o perioadă în 
care nimeni nu avea curajul să exprime adevărul), 
15 eseuri literare, poeme în limba franceză. De 

Eugen Enea Caraghiaur 
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unde vine această pasiune pentru scris? De unde a 
început totul? 
Eugen Caraghiaur: - Pasiunea pentru scris vine din 
naștere. Bunicul meu matern a fost un mare 
scriitor de limba rusă. Pentru rezultate bune la 
învățătură am primit la 16 ani bursă de studii din 
partea lui Stalin de 500 de ruble, în condițiile în 
care salariul tatălui meu era de 350 de ruble. Am 
scris prima poezie în anul 1941 la Morozovck, 
când aveam 18 ani. Era o poezie despre primăvară 
în limba rusă. Aici, în Canada, la vârsta de 70 de ani 
am început să scriu. Pe lângă ce ați pomenit deja, 
am scris și 15 opere cu privire la bani, finanțe, iar 
în ultimul volum „Manifest global” am propus un 
nou sistem financiar. Acum am în pregătire pentru 
publicare un volum de 84 de poezii de dragoste 
intitulat „Chansons d’amour”. 
Corina Haiduc: - Cara, din numele dumneavoastră 
de familie, înseamnă cel mare, cel important. 
Curiozitatea tuturor atunci când întâlnește un 
prinț este mare pentru că el descinde dintr-o 
poveste de demult, cu Feți Frumoși pe cai albi și 
Ilene Cosânzene. Alteță, cum este să fii Prinț?  
Eugen Caraghiaur: - Personal cred că un prinț 
trebuie să fie un om simplu și adevărat. Un prinț 
trebuie să aibă caracter și respect față de alții. Am 
totală încredere în mine însumi. Titlul nu schimbă 
caracterul omului. Am rămas ceea ce am fost 
întotdeauna. Activitatea mea continuă a fost de a 
susține interesele poporului român. Am fost și am 
rămas un mare patriot.  
Corina Haiduc: - În vreme de pandemie, trăim 
vremuri dificile. Ca expert în istorie, economie și 
politică, ce sfat ați dori să ne dați pentru a înțelege 
și depăși mai ușor această perioadă?  
Eugen Caraghiaur: - Respectul total al regulilor 
impuse de circumstanțe mi se pare evident. Dar să 
nu ne lăsăm copleșiți. Să sperăm în revenirea la 
normalitate. Toată viața am fost optimist și am 
crezut că voi învinge toate greutățile. Așa a și fost. 
Experiența m-a  învățat asta.  
Corina Haiduc: - Ați scris și scrieți în continuare. 
Este ceea ce vă animă, vă dă putere zi de zi. Ce ați 
dori să împărtășiți scriitorilor de azi? 
Eugen Caraghiaur: - Doresc ca scriitorii de azi să 
continue îmbogățirea literaturii române pe toate 
planurile.

Eugen Enea Caraghiaur – Cântări Iubirii  
PAMÂNT NATAL 

Cea mai adâncă fântână 
este iubirea de glie. 

Glie care ne ademenește 
ca un magnet invizibil: 

AUREOLA STRĂBUNILOR 
 

DECLARAŢIE DE DRAGOSTE 
Las’ să-ți cânte 

semnele 
dragostele 
de lumină 

și în noapte 
clipele 

să te’îmbie 
ca pe-o zână. 
Țes din zile 
și din timp 
dragostele 
pe pământ. 

 
SĂRUTARE 

Cea mai lungă sărutare 
trece peste zări și mare 

și ne leagă în surdină 
dorul strâns din rădăcină 

 

Din volumul Cântări Iubirii ed. Baștina, Chișinău, 1991  

 

Corina Haiduc 
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În universul pasionant al cărților :  
Bucuriile și capcanele lecturii este recenta carte a 
scriitorului Mircea Gheorghe 
 

Desigur, toți am  citit din nenumăratele sale 

articole/eseuri publicate cu regularitate în „Pagini 

românești” și, până acum câțiva ani, în revista 

„Candela” - pe care o și corecta, de altfel - acestea 

fiind numai două din nenumăratele reviste cu care 

colaborează de zeci de ani. Dar activitatea sa ca 

scriitor este mult mai bogată, ea include traduceri 

de cărți din franceză, volume de proză scurtă, 

romane - unul în română și altul în franceză -, 

eseuri (circa 1000), culegeri de eseuri. 

Textele de toate felurile consacrate cititului și 

scrisului sunt nenumărate nu numai datorită 

varietății domeniilor în care se publică, dar mai 

ales datorită multiplelor aspecte abordate, a 

problematicilor legate de tema lecturii și scrisului, 

a evoluției scrisului împreună cu stilurile proprii 

fiecărei etape din parcursul său, și lista se poate 

continua.  Nici despre autor, nu putem spune că 

abordează tema lecturii pentru prima oară. 

Cu acest eseu, scriitorul revine asupra unei teme pe 

care o tratase ocazional în articole deja publicate, 

din care regăsim și în această carte și, cu o jumătate 

de secol în urmă, din perspectiva didactică, într-o 

carte despre  predarea lecturii literare la elevi. 

De data aceasta însă, eseul despre lectură ia 

amploare, devine o agreabilă vizită în lumea 

cărților și a cunoașterii umane de-a lungul 

vremurilor. Cartea se oprește asupra cuvântului 

scris sub forma sa literară, cea mai subtilă și 

sofisticată. Este o pledoarie in favoarea cititului și a 

dragostei față de carte, în sensul ei abstract. 

Desigur, evoluția, schimbările majore în lumea 

scrisului, fie ele materiale – suportul pe care se află 

cuvântul scris -, fie conceptuale, sunt punctate cu 

explicații salutare și exemple bine alese printre 

autori și opere de valoare. Astfel, fără a se pretinde 

un studiu exhaustiv (poate cu atât mai util), cartea 

se adresează unui public larg, cu gusturi si 

competențe diferite, atât cititori cât și scriitori. 

Cartea este divizată în 34 de capitole cu un prolog, 

fiecare de lungime mijlocie, fiecare cu un titlu 

sugestiv, ceea ce ușurează lectura, dar ceea ce este 

vrednic de subliniat este faptul că fiecare capitol, 

fiind un eseu în sine, poate astfel fi citit 

independent de restul cărții, deși este în același 

timp parte integrantă din acest traseu care începe 

cu primele semne scrise până la cartea pe suport 

electronic/în format virtual de astăzi. 

Pe lângă traiectoria văzută din perspectiva 

cronologică a scrisului și a cititului, cartea ne 

poartă uneori prin unghere anecdotice, delectând 

cititorul cu savuroase ciudățenii ale unor epoci 

trecute sau mai recente. Acestea fiind doar pauzele 

care împrospătează interesul cititorului, căci cartea 

abordează o multitudine de aspecte esențiale din 

istoria lecturii: evoluția suportului textului scris, 

autorul dimpreună cu relația lui raportată la cititor 

cât și la textul scris, discută nivelurile de lectură, 

concurența literaturii de consum, prejudecățile cu 

privire la accesibilitatea la lectură, capacitatea de 

interpretare a textului literar fără a pierde 

contactul cu realitatea, registrele literare și 

traducerea lor, educarea gustului pentru lectură, 

analiza personajelor, recitirea, continuitatea în 

trecerea de la un stil la altul, de la un curent literar 

la altul, prezenta enumerare nefiind nici pe departe 

completă. Toate acestea bazate pe o excelentă 

documentație. Ne vom opri pe scurt doar asupra 

aspectelor ce tratează relația autor-text-cititor si 

viabilitatea cărții în competiția ei cu noile mijloace 

de comunicare. 
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În viziunea autorului, cititorul devine un inițiat 

care treptat pătrunde înțelesurile profunde alte 

textului literar. El îl aseamănă pasionaților de 

muzică sau arte care sunt capabili să audă sunetele 

armonioase ale unei piese doar citind solfegiul, sau  

să aprecieze un tablou după cu totul alte criterii 

decât un profan. Cititorul inițiat este capabil să 

înțeleagă și să se bucure de o operă literară în 

întregime căci, după exemplul din „Banchetul” lui 

Dante Alighieri, textul are patru niveluri de 

complexitate, patru sensuri: literal, alegoric, moral 

și spiritual. Acestea sunt derivate din intenția 

autorului, din sensul propriu dobândit de text, la 

care se adaugă sensurile atribuite de cititor (care 

sunt multiple și foarte diferite unele de altele, 

fiecare lectură fiind unică). 

Lectura cititorului experimentat, lectura activă, se 

articulează pe două procese, cel de analiză și pe 

reacția critică, raportate la text. Dialectica celor 

două face ca prima să fie inutilă fără judecata 

critică, iar a doua își află semnificația doar 

sprijinindu-se pe cea dintâi, pe analiză. Se evită 

astfel o preeminență a autorului, a textului sau a 

cititorului și se atinge un echilibru integrativ al 

celor trei. 

Așadar, scrisul și cititul sunt două activități 

inseparabile provenind din consubstanțialitatea 

scriitorului cu cititorul, după cum atât de potrivit 

își intitulează autorul unul din capitole, „Cititorul, 

frate cu autorul?”, după versul lui Charles 

Baudelaire din poezia Au lecteur (Cititorului) în 

care poetul își interpelează lectorul, recunoscând 

în el slăbiciunea și ipocrizia umană în fața 

spleenului/plictisului/răului universal. Și astfel ne 

aducem aminte că dialogul scriitorului cu cititorul 

este una din trăsăturile scrisului modern, întâlnit la  

nenumărați autori și care se manifestă prin 

adresarea directă, un exemplu fiind Iris Murdoch în 

The Black Prince sau prin prezentarea de  soluții 

multiple în rezolvarea conflictului (la alegerea 

cititorului) cum face John Fowles în The French 

Liutenant’s Woman, implicând astfel participarea 

cititorului. Fără să punem la socoteală tehnica 

narativă cunoscută sub numele de „fluxul 

conștiinței” (stream of consciousness) în care 

cititorul este în mod voit condus și „abandonat” în 

labirintul minții personajelor (autorului), care 

hoinărește fără încetare, trece de la prezent la 

trecut, de la spuse la presupuse, de la realitate la 

năzuințe/visuri etc., toate acestea dobândind 

coloratura emoțiilor trăite de personaj (autor) pe 

de o parte și a însușirilor și stării emoționale 

proprii cititorului în momentul lecturii, pe de altă 

parte (William Faulkner – The Sound and the Fury, 

James Joyce – Ulysses, Finnegan’s Wake). Vedem în 

acest fel cum autorul și cititorul sunt prinși în 

vâltoarea unui dans în jurul unui text, dans în care 

cei doi caută să se sincronizeze, spre a realiza 

comunicarea de idei. 

Teoretizarea, deși evitată cu grijă, -  autorul nu 

pierde nicio clipă controlul asupra subiectului 

propus – devine necesară pe alocuri, cartea 

căutând un public larg.  Sintagmă și paradigmă, 

comicul și tipurile sale  sunt explicate în termeni 

simpli, clari, ilustrate cu exemple din cei mai 

cunoscuți clasici ai literaturii române, de 

predilecție maeștri ai umorului, răsplată 

binemeritată pentru cititorul care parcurge partea 

relativ aridă a textului, dar și o ocazie pentru el să 

elaboreze structuri mintale logice în procesul de 

citire-gândire. 

Însă lectorul este liber să aleagă, pare să sugereze 

autorul, să omită părți din carte sau să nu o termine 

la prima lectură - urmând astfel regulile sugerate 

de Daniel Pennac citate în carte -  pentru că  este în 

câștig chiar dacă parcurge fie și numai câteva 

capitole, abundența informației și modul în care 

este concepută cartea fiind două din punctele ei de 

rezistență. 

Autorul este încrezător în existența perpetuă a 

cărții în forma ei clasică, atât de îndrăgită de 

cititori, un optimism al generației sale, al generației 

noastre. Competiției cu lectura pe un display legat 

la Internet, unde hyper-link-urile înlesnesc 

navigația de la text la dicționar sau la alta sursă, îi 

opune acea „rețea hypertextuală” din mintea 

cititorului care prin bogăția cunoștințelor pe care 

[...] acesta le posedă, sensibilitatea, natura 
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interesului său față de cartea citită, curiozitatea etc. 

determină în cele din urmă mulțimea și varietatea 

legăturilor dintre universul interior al cărții și cel 

exterior ei. 

Dar indiferent de suportul pe care e scris cuvântul, 

cartea care a dăinuit de-a lungul timpurilor, va 

dăinui și de-acum înainte, o reiterează textul 

acestui eseu în mod direct și printre rânduri. Iar 

nevoia și plăcerea de a citi nu vor pieri nici ele 

niciodată. Și în sprijinul acestei afirmații vine, de 

peste veacuri, nemuritorul Shakespeare cu 

ultimele versuri din Sonetul XVIII, pe care le cităm 

mai jos: 

 

So long as men can breathe, or eyes can see, 

So long lives this, and this gives life to thee. 

 

Cît va fi suflet, văz și versul meu, 

Prin tot ce-am scris tu vei trăi mereu. 

 

traducere Neculai Chirică 

 

Iată încă o dată afirmat caracterul infinit, viața ex-

traordinar de bogată a marilor texte literare. Lec-

tura și apoi relectura dau o nouă viață cărții citite 

printr-un proces reflexiv, prin cântărirea critică a 

detaliilor, atingând un fel de profesionalism al lec-

turii. Căci lite-

ratura poate nu 

numai să des-

crie viața, ea 

are uneori pu-

terea să o tran-

sforme. 

Valoarea docu-

mentară incon-

testabilă a căr-

ții, profesiona-

lismul comen-

tariilor, la care 

se adaugă un 

stil ales și ana-

liza fină a nu-

meroaselor as-

pecte abordate, bazată pe o cultură vastă, nu numai 

că dau acestui eseu o înaltă ținută literară, dar lec-

tura lui lasă și o impresie pozitivă, impregnată de 

satisfacția de a fi învățat lucruri noi sau de a fi actu-

alizat vechi cunoștințe ce stimulează memoria citi-

torului să pornească ramificații spre alți autori sau 

titluri, puncte de lansare spre noi piste de reflecție, 

noi idei.  

Cititorul va găsi în cartea lui Mircea Gheorghe un 

conținut interesant, bogat, susținut de o 

bibliografie pertinentă, un limbaj accesibil, sobru 

dar cald și elegant în același timp, fără cuvinte și 

întorsături de frază căutate sau pretențioase. Este 

cartea unui scriitor experimentat care are 

încredere în stilul personal. 

Deci cei ce cunosc ce înseamnă bucuria de a savura 

fiecare pagină a unei cărți, de a o vedea așezată 

într-un raft, pentru a se întoarce la ea din nou – și 

această carte cheamă la un dialog repetat, este un 

document de referință – vor cunoaște această 

satisfacție citind cartea lui Mircea Gheorghe. 
 

Viorica Petruţ Băetu 
 
  

Petru I. Birău pictând 
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Să știm ce nu știm 

 

Nu știu cum să vă spun, cu mai multă mândrie și 

bucurie, că sunteți martorii primului număr al unei 

reviste pe care cu toții, la redacție, o dorim 

captivantă, plină de articole care mai de care mai 

inedite, cu fragmente de proză, poezii, 

documentare, interviuri, cât mai pline de 

frumusețe, care să reflecte viața literară a 

scriitorilor români de pretutindeni, revistă care 

sperăm să vă țină aproape de noi și pe care să o 
citiți cu plăcere, pe care să o așteptați cu nerăbdare. 

Rubrica pe care sper să o citiți acum, se va adresa 

în viitor unor informații pe care, credem, le veți găsi 

interesante, amuzante, pline de surprize, în cazul în 

care veți citi pentru prima oară ceea ce îmi propun 
să împărtășesc cu fiecare dintre dumneavoastră. 

A ajunge să putem citi ceva, orice, un articol dintr-

un ziar, o compunere scrisă de copiii noștri, o carte 

sau chiar o poezie, toate aceste cuvinte, trebuie, 

întâi de toate, după ce au fost gândite de autor, 

scrise undeva. 

Așa că vă voi aminti de unde și cum a început 

scrierea și mai ales importanța scrisului, a cititului, 

în dezvoltarea armonioasă a fiecăruia dintre noi. 
Căci, ce scriere își are rostul, dacă rămâne necitită? 

Încă de la început, toate poveștile, miturile, 

istoriile, poveștile, erau transmise din gură în gură 

de către cei ce colindau comunitățile, însă 

sumerienii au pus în lut, cu ajutorul cuneiformelor, 

mai întâi texte administrative, inventare, pentru ca 

mai apoi să ne lase drept mărturie a imaginației, 

eseuri, imnuri și chiar poezii, legende și mituri. 

Cum e prea bine cunoscut, cea mai veche scriere 

este, până la ora actuală, Epopeea lui Ghilgameș, cel 

ce descinde dintr-o creatură divină și ale cărui 

călătorii în căutarea nemuririi, îl poartă spre 

întâlnirea cu monștrii, dar și cu zei.  

Dacă au fost scrise pe piatră, pe papirus, pe hârtie 

sau pe mătase, toate poveștile, de toate genurile, și-

au găsit căutare în sufletele a milioane de oameni 

iubitori de literatură. 

Unele dintre cărțile citite, reprezintă drumul 

nostru către cunoașterea celor ce ne înconjoară, 

dar, pe de altă parte, altele, ne duc la cunoașterea 

interioară, către cunoașterea și gândirea omului 

vechi, dar și a celui contemporan. Aproape în 

fiecare istorie, indiferent de forma în care este 

scrisă, există un Rău, dar și un Bine, iar cititorul este 

flămând de a afla dacă și cum va câștiga Binele. Iar 
Binele învinge mereu! 

Setea de a cunoaște nu are margini, iar cunoașterea 

se vrea împărtășită celor din jur. Iar cei mai 

aproape de noi, sunt copiii noștri, cărora, cei mai 

mulți dintre noi, le citim seara, înainte de culcare. 

Culcarea lor, sau a noastră?, căci, Doamne, de câte 

ori nu am adormit citind povești! 

Aceste lecturi de început, îmbogățesc limbajul 

copilului, trezesc în el interesul pentru aventura 

personajelor, rol pe care nu de puține ori, le 

atribuie jucăriilor cu care se joacă zi de zi. De multe 

ori, ei inventează jocuri bazate pe poveștile citite de 

noi, cerând mult mai multe istorii pe baza acțiunii 

inițiale. Când copilul se obișnuiește cu lectura 

noastră, el dezvoltă abilitatea de a se exprima mai 

concis în conversațiile fie ele și cele mai primare, și 

își va putea exprima mai ușor sentimentele și 

trăirile, iar adaptarea lui la un grup social va fi mult 

mai ușoară. Nu de puține ori, copilul se identifică cu 

un personaj din povestea citită, sau își creează din 

acel personaj, un prieten imaginar. El își poate crea 
cu ajutorul poveștilor, un idol, altul decât părinții. 

E minunat de știut că cel mai tânăr scriitor este un 

copil de patru ani, intrat în cartea recordurilor în  

2017. El a scris o carte intitulată Junk Food, cu 

intenția de a educa alți copii și de a-i face să 

gândească înainte de a consuma acest tip de 

mâncare. E o mare bucurie să știi că o astfel de idee 

a inspirat un tânăr, știind că pe de o parte, există 
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persoane care pot citi o carte într-o zi, iar pe de altă 

parte, o persoană din cinci nu știe să scrie sau să 

citească. Bravo, copil cuminte! Tot înainte! 

Când devenim adulți, lectura noastră se îndreaptă 

către un anumit gen literar. Și slava cerului, avem 

de unde alege: poezie (cântec, balade, lirice, epice, 

dramatice sau narative), dramă (tragedie, comedie, 

istorie, melodramă), proză (ficțiune - romanul, 

povestea, nuvela, povestea scurtă, mituri, legende, 

fabule, povestiri - sau non-ficțiune – autobiografii, 

biografii, eseuri, jurnale și ziare). 

Ca orice altă formă de artă, literatura are și ea 

curiozitățile ei. Veți avea aici, o înșiruire fascinantă 

de informații și de recorduri din lumea cărților. Cu 

toate că revista noastră promovează strict 

informații despre scriitorii români, doar pentru 

primul număr al revistei, mi-am luat libertatea de a 

extinde aceste informații, pe care sper să le găsiți 

interesante. 

1. Dintr-un copac se fac aproximativ 50 de cărți. 

2. Dragostea pentru mirosul cărților vechi, se 

numește bibliosmie. 

3. Teama de a rămâne fără cărți se numește 
abibiofobie. 

4. La biblioteca Universității Harvard există o 
carte legată în piele umană. 

5. Cea mai lungă frază se găsește în „Mizerabilii” 

lui Hugo și are 823 de cuvinte. Adică, de când o 

începi și până o termini, ai uitat despre ce este 

vorba! 

6. Prima carte scrisă la mașina de scris este 
„Amintirile lui Tom Sawyer” de Mark Twain. 

7. Cartea cea mai mică din lume este 

„Cameleonul” lui Cehov care măsoară doar 0.9 mm, 

carte care se află în posesia unui bibliotecar 

american. Cartea are 30 de pagini și 3 ilustrații 

color. Imaginați-vă toate acestea scrise pe un bob 
de sare! 

8. Cea mai mare carte din lume a fost scrisă pe un 

amestec de hârtie și piele animală, are doar 420 de 

pagini, însă are o înălțime de cinci metri și 

cântărește aproape o tonă și jumătate, fiind 

evaluată la 2.3 milioane de euro. Titlul ei este: 

„Acesta este Mahomed” și descrie, precum titlul ne 

inspiră, viața marelui profet. Cartea a fost tipărită 

în Germania și asamblată în Dubai. Citind toate 

aceste amănunte, mă întreb cum ai putea da 

paginile? 

9. Cea mai veche carte din Europa este în posesia 

Bibliotecii Marii Britanii, care este considerată a fi 

cea mai mare bibliotecă din lume și a fost 

achiziționată cu zece milioane de euro. Manuscrisul 

are mărimea unei palme, datează din secolul al VII-

lea, a fost descoperită în anul 1104 și este o copie 

în latină a Evangheliei după Ioan. Este de asemenea 

considerată una dintre cele mai importante cărți 
din lume. 

10. Cea mai citită carte din lume este, cum era de 

așteptat, Biblia. Până în prezent, au fost vândute 3,9 

miliarde de copii. Dar, în afara ei, făcând parte 

dintr-un alt gen literar, locul întâi îl ocupă „Don 

Quijote de la Mancha” al lui Cervantes, vândută în 

peste 500 de milioane de exemplare. 

11. Cea mai vândută carte pentru copii, nu este 

nicidecum scrisă de Frații Grimm, ci „Harry Potter”, 

vândută în 350 de milioane de exemplare. Din 

nefericire, a fost interzisă în multe școli din Statele 

Unite, considerându-se că vrăjitoria nu este un bun 

exemplu pentru copii. Nu știu dacă această carte ar 

fi meritat să fie studiată la școală, în timp ce alți 

scriitori sunt cu mult mai importanți, dar cartea are 
valoare prin imaginația de netăgăduit a scriitoarei. 

12. Cea mai scumpă carte din lume este „Codex 

Leicester” a lui Leonardo Da Vinci, achiziționată cu 

suma de 30.8 milioane de dolari. Tema principală a 

cărții este APA, dar și relația dintre Soare, Pământ 

și Lună. 
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13. Biblia păstrează locul întâi, fiind prima carte 

tipărită, după ce tiparul cu litere mobile a fost 

inventat de către Johannes Gutenberg. 

14. Este uimitor că aceste recorduri includ și cea 

mai veche carte de bucate din lume! Aceasta a fost 

scrisă pe o tabletă de lut babiloniană care datează 

din 1750 înainte de Cristos. 

15. Cea mai grea carte din lume are 3.604 pagini și 

cântărește 12 kg. Este cartea care destăinuie viața 
fostului lider croat Franjo Tudjman. 

16. Cea mai vândută carte inspirată din întâmplări 

adevărate este „Jurnalul Annei Frank”, despre a 

cărei tristă  istorie nu este nevoie să spunem prea 

multe. 

17. Durează aproximativ 475 de ore pentru a scrie 

un roman ce conține în medie cam 90 mii de 

cuvinte. Evident, acest subiect se poate dezbate la 

nesfârșit. 

18. Anual se publică aproximativ 900 de mii de noi 

cărți. Deci, nici dacă ai citi o carte pe zi nu ai putea 

citi într-o viața cât se publică într-un an!  

19. Un studiu medical sugerează că, citind în mod 

regulat se reduce riscul de a avea Alzheimer. Ce 

bine ar fi!  

20. Se pare că în urma unui studiu, s-a ajuns la 

concluzia că cei ce citesc ficțiune, dezvoltă calități 

sociale superioare. Aceasta se traduce prin faptul 

că aceste persoane dezvoltă mai multă empatie, 

fiind mai predispuși să considere și alte puncte de 

vedere exprimate într-o conversație, decât cei ce 
nu citesc astfel de literatură. 

(surse libruniv.usarb.md, bloguricarți.ro,  

bunădimineata.ro, diez.md, adevărul.ro) 

Dacă lectura are rol - fără doar și poate - educativ, 

dacă ea dezvoltă imaginația, stilul de a vorbi, dacă 

ne ajută să înțelegem mai bine tot ce ne înconjoară, 

dacă ne ridică la un nivel intelectual superior, 

lectura este de asemenea un medicament. Este un 

medicament care ne ajută să ieșim din depresie, ne 

ajută să dormim mai bine, să fim ageri în gândire.  

Cartea este un prieten fidel, care nu judecă, nu se 

plânge, nu te părăsește niciodată. Ea este un dar 

care, atunci când este primit, nu face altceva decât 

să aștepte în tăcere pentru a fi descoperit. Iar o 

carte poate fi descoperită o dată și încă o dată, la 
nesfârșit! 

Până la următorul număr, vă urez lectură plăcută! 

 

 

 

 

 

 

Carmen Ileana Ionescu 
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Repere ale artei moderne  românești 
 

Arta românească a sec. XIX – XX a fost influențată 

de diferite curente care au adus un aer modernist 

în România acelor vremuri, arta franceză și italiană 

fiind surse de inspirație remarcabile. În pictură, are 

loc o paletă semnificativă de schimbări, fiecare 

pictor încercând să-și definească propriul stil prin 

îmbinarea modernismului cu tradiționalul. Se 

considera că arta românească este la un nivel 

superior, aceasta aflându-se în primele locuri în 
rândul țărilor europene cu excepția Rusiei. 

 Pictorii români ai acestei perioade au fost 

influențați de 

diferite curente 

artistice dar au 

reprezentat 

consecvent în 

lucrările lor 

subiecte autentice 

din țara noastră pe 

care le-au zugrăvit 

admirabil, 

exprimând 

dragostea faţă de 

țăran şi vatra 

românească, satul 

românesc aducând 

astfel în faţa privitorului portrete, peisaje rurale, 

naturi statice, interioare de gospodăriilor țărănești, 

ocupații tradiționale, costume populare. Aceste 

elemente se regăsesc în picturile lui Nicolae 

Grigorescu, Artur Verona, Camil Ressu, Rudolf 
Schweitzer-Cumpăna şi alții. 

Nicolae Grigorescu, mai întâi iconar, s-a inspirat 

din miniaturile executate de maestrul său și a 

păstrat o manieră blândă, suavă, proaspătă, 

delicată plină de farmec, în toate lucrările lui cu 

tematică religioasă dar și în peisajele sale. La 

Mânăstirea Agapia din județul Neamț sunt câteva 

lucrări monumentale ale pictorului. Într-un mod 

excepțional pictorul reușește să creeze prin pictura 

sa impresia că personajul respectiv te urmărește cu 

privirea în orice colț al încăperii te-ai afla. Tânărul 

Grigorescu a fost remarcat de Nicolae 

Kogălniceanu care i-a oferit o bursă de cinci ani la 

Paris la École des Beaux-Arts. Lucrările lui cele mai 

semnificative, cele cu subiect religios, peisajele, 

satul românesc, „Carul cu boi”, „Ciobănița”, „În fața 

porții”, „Țărăncuța”, „Hangița”, reprezintă o parte 

din tezaurul artei românești moderne. 

Nicolae Grigorescu a fost unul dintre marii pictori 

care și-au găsit inspirația în arta populară. Alături 

de Corneliu Baba, a 

avut expoziții și în 

China, ceea ce a 

influențat creatorii 

de artă din această 

țară. Mulți artiști 

plastici chinezi au 

început să le 

asimileze stilul. 

„Tânăra țigancă“ a 

lui Grigorescu 

numită de chinezi: 

„Fetița cu eșarfă” a 

fost imitată de 

pictorul chinez 

Wang Chuan, care după ce a vizitat  țara lui 

Grigorescu, impresionat fiind de arta românească a 

creat o imitație pe când avea doar 15 ani. Fetița din 

acest tablou, a devenit inspirația multor artiști 

chinezi care au încercat să o reproducă, dar nici 

unul nu a reușit să ajungă la performanța artistului 

român. „Tablourile lui Grigorescu descriu mai mult 

viața simplă a gospodăriilor țărănești ce au un 

farmec aparte” spune Wang Chuan. 

Pictura în ulei a românilor are o istorie de peste 

100 de ani. Corneliu Baba, în una din cele mai 

cunoscute picturi „Țărani” prezintă chipurile a doi 

țărani obosiți în timpul unei pauze la munca 

pământului. Autorul spune că el nu pictează țărani 

Nicolae Grigorescu, Car cu boi 
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cu zâmbetul pe față ci țărani osteniți, pentru că 

aceștia muncesc din greu. Și gândul mă duce la 

artistul Petru Ilie Birău, momârlanul nostru din 

Valea Jiului. Chipurile pictate de el au o anumită 

blândețe dar și energie, chipuri brăzdate de trudă, 

îmbătrânite înainte de vreme. Petru surprinde 
toate aceste trăsături cu o subtilitate remarcabilă.  

Revenind la Corneliu Baba, lucrarea lui „Jucătorul 

de șah“ realizată în perioada de apogeu a creației 

sale, este considerată pe deplin o capodoperă. 

Lucrarea este păstrată la Muzeul Național de artă 

din România. „Întoarcerea de la sapă“ o altă lucrare 

reprezentativă a lui Corneliu 

Baba, descrie întoarcerea 

țăranilor în sat după o zi de 

muncă. „Lucrările lui 

Corneliu Baba transmit o 

atmosferă de tristețe, 

neliniște dar de mare  vervă“ 

afirma artistul chinez Wang 
Chuan. 

 Dacă vom compara lucrările 

lui Grigorescu cu cele ale lui 

Baba, vom observa că la 

ambii, fetele care apar sunt 

frumoase, însă la acesta din 

urmă, ele au o altfel de 

frumusețe, fiind mai 

îngândurate şi atrăgând 

atenția nu numai prin 

trăsături ci și prin imensa 

stăpânire și mlădiere a 

expresiei, gingășie nealterată, bogată în înțelesuri 

și consecințe.  

Pinacoteca municipiului București a realizat un 

proiect in 1933, prin strădania primarului de la 

acea vreme Dem I. Dobrescu, devenind astfel cel 

mai important depozitar de valori artistice care au 

evoluat în pas cu vremea, acoperind aproape toată 

evoluția artei românești timp de un secol. Bazele 

picturii moderne au luat contur la finalul sec. al XIX 

lea și începutul sec. XX aceasta fiind o considerație 

din punct de vedere tematic și stilistic deoarece 

conflictele istorice ale acestei etape au influențat 

exprimarea artistică a pictorilor. 

Artiști remarcabili ai epocii: Gheorghe Tătărăscu 

(1820-1894), Teodor Aman (1831-1891), Nicolae 

Grigorescu (1838-1907), Ion Andreescu (1850-

1882), Stefan Luchian (1869-1916). Theodor 

Palady (1871-1956), Nicolae Tonitza (1886-1940), 

Francisc Sirato (1877-1953), Cecilia Cuțescu 

Storck (1879-1969), Ion Țuculescu (1910-1962), 

aceste nume au determinat o etapă fulgerătoare 

decisivă ascensiunii artistice românești. 

„Ca un pictor să devină la noi 

ceea ce marii maeștri din 

trecut fuseseră în țări de 

veche civilizație, multe 

trebuiau modificate, în 

primul rând mentalitatea 

celor care se destinau artei, 

ca și a celora cărora li se 

adresează, adică publicul“ 

(George Oprescu – Pictura 

Româneasca sec. XIX). 

Pentru că eu însămi sunt o 

pictoriță a naturii,  (în special 

ador să pictez florile), mă voi 

opri și la Ștefan Luchian, 

considerat „Pictorul florilor”, 

ce a avut o activitate creativă 

intensă și a pictat 

revoluționar, în manieră 

postimpresionistă. Ștefan Luchian este ȋntr-adevăr 

un exemplu incontestabil pentru toate generațiile 

de pictori și rămâne unul din cei mai talentați 

artiști români, „pictorul splendorilor”, cu arta lui 

extrem de rafinată care emană o căldură umană 

specială. Luchian are un nivel de abordare puternic 

și autentic. „O capacitate profundă, afectuoasă, 

melancolie îmbinată cu energie și o viguroasă 

autoritate” (Tudor Vianu ). Ștefan Luchian este un 

remarcabil reprezentant al artei moderne 
românești. 

Corneliu Baba, Jucătorul de șah 
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Iulia Hălăucescu, Primăvara 

Cu gândul uneori la orașul meu natal, Piatra Neamț, 
un oraș pitoresc între munții Moldovei, de o 
monumentalitate poetică, numit pe drept cuvânt și 
„Perla Moldovei“ pot afirma că în acele locuri de 
origini, arta a fost și este reprezentată glorios. 
Nume de artiști cum ar fi Dan Cepoi, cu renumitele 
lui peisaje, fântâna, copacii zdrențuiți de furtună, 
florile și mănăstirile lui Dumitru Bezem, casele lui 
țărănești cu zidurile îmbătrânite de vreme, 
pădurea și cascadele lui Ulian sunt încă toate vii în 
mintea mea. Cum să nu-mi amintesc de „doamna 
acuarelei românești“, inconfundabila Iulia 
Hălăucescu a cărei „întreagă viață și toate 
momentele frumoase le-a petrecut la Piatra Neamț” 
după cum afirma însăși artista. 

Orașul a fost cel care a inspirat-o pe Iulia 
Hălăucescu și astfel l-a reprezentat în diferite 
ipostaze în lucrările ei, găsind resurse inepuizabile 
în acuarelă și făcând o pasiune pentru această 
tehnică despre care declară că o simte cea mai 
apropiată: „…pentru că ea vibrează cel mai intens 
cu temperamentul și sensibilitatea mea“. Pentru 
Iulia Hălăucescu acuarela este valul mării curs, 
prelins ca o mângâiere, este ploaia după arșița unei 
zile toride, unduind într-un spațiu fără margini. „La 
început nu a fost cuvântul” - un elogiu al artistei 

celor care au inventat pigmentul de apă ca sufletul 
unduios, ca dansul și muzica, înaripat ca poezia. 

Iulia Hălăucescu este fiica spirituală a munților, a 
apelor și a cerului din acest privilegiat ținut 
moldav. Arta sa se înscrie la spiritul poetic 
autohton prin raportare cosmică, prin gravitate și 
elevație, prin transfigurarea naturii și o puternică 
dorința de stil în tot ce creează. Știe să transmită 
bucuria, echilibrul și armonia, o sublimă aspirație 
spre monumental și poetic. Un stil ușor de 
recunoscut cu o notă specifică, contururi ferme ce 
închid culori saturate de vitraliu sau de scoarță 
moldovenească. Este un stil propriu personal, 
inconfundabil. 

Opera artiștilor noștri români, rodul a multor 
decenii de creație, ne prezintă o lume urbană sau 
rurală, plină de mister, natura, arhitectura, 
personaje, secvențe de viață și atmosfera 
exemplară remarcabilă, o lume de o expresivitate 
cromatică autohtonă stilizată, capabilă de a 
transforma eternitățile de o clipă, emoțiile, 
percepțiile, nostalgiile în realități eterne, o 
adevărată pagină din istoria artei românești. 
 
 

 

Rodica Vinca 
Artist plastic 
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Poezii de Mihaela Borzea 
 

 

CALEIDOSCOP 

 

Sub ochii rimelați discret, 

Bea lacrimi cel dintâi profet 

Cu ultima cadână, 

Cunună-i tu în plânsul meu 

Și ceartă-te cu Dumnezeu 

Pe-un petic de țărână. 

 

Căci asta sunt și poate-n plus 

Respir cel mai frumos apus 

Din câte-or să mă-nvie, 

Respir delfini cu tot cu mări, 

Ce-aduc din iarnă, pe spinări, 

Zăpadă cireșie. 

 

Îmi umblă Crivățul prin vers, 

Cu mâna vremii care-a șters 

Nisipuri olografe, 

Fă-ți loc în agonia lui 

Și pune-n părul meu căprui, 

La hibernat, agrafe! 

 

Îmi cresc istorii peste cord, 

Războaie între Sud și Nord, 

Cocioabe și palate, 

Dezleagă-mi lutul de pe trup 

Să pot din carne să erup 

Cu pace peste toate! 

 

Pe tâmple-mi sângerează fulgi, 

Cu tot cu rădăcini îi smulgi, 

Durerea lor să-ți fie 

Cercei în palma ta pierduți, 

Cu ei, pe umeri să-mi strănuți 

Zăpadă cireșie. 

 

 

 

ÎNTRE FLUTURI TINERI ȘI OMIZI CĂRUNTE 

 

Lebăda căpruie ce-a uitat să-și zboare 

Zarea ruginită peste cer și ape 

Îmi răstoarnă ghiolul dulce la picioare, 

În galop să vină caii să se-adape. 

 

Tâmplele gravide intră în travaliu, 

Printre rime albe aiurează liric, 

Infinitul sparge ultimul vitraliu 

Hăulindu-mi dorul dintr-un nai zamfiric. 

 

Îmi nechează-n carne dimineți lăuze, 

Coame de albastru îmi izbesc retina, 

Alge și potcoave stăruie pe buze 

Să-mi sărute clipa când respir lumina. 

 

Mi-au legat privirea cu năvoade grele, 

Să nu-mi aflu țâncii zămisliți sub frunte, 

Însă eu mi-i tremur între lut și stele, 

Între fluturi tineri și omizi cărunte. 

 

Însetați de iarnă și flămânzi de pace, 

Mi-au crescut deodată fiii sub arcadă, 

Pentru geruri aspre nu mai au cojoace 

Și nici pentru oameni nu mai au zăpadă. 

 

Sufletul pe care tâmple reci se suie 

E un cuib de nașteri cu vitralii sparte 

Unde-și plânge puii lebăda căpruie 

Ce-a uitat să-i zboare dincolo de moarte. 
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SUNT PREA SĂRAC SĂ-ȚI POT PLĂTI 

-poezie adamică- 

 

Adu-mi, iubito, haine noi, căci ale mele sunt de foc, 

Pe trup nu-mi mai încap deloc, iar umerii mi-s arși și goi, 

Țese-mi cămașă din dor sfânt, pune-mi în ea parfum de crin, 

A tine veșnic să suspin, pe tine veșnic să te cânt! 

 

Adu-mi, iubito, vin dulceag, m-am săturat să beau tristeți 

Și să îngrop între pereți zvâcnirea gândului pribeag, 

Îmbată-mi pașii ce-nfloresc sub ochii tăi amețitori 

Și iartă-mă de mii de ori, c-atât de aprig te iubesc! 

 

Adu-mi, iubito, pâine-n miez, mi-e foame de ogor străbun, 

Tânjesc să fiu un pic nebun, cu veșnicia să dansez, 

Taie-mi bucăți de lut sărat, să-mi urle sternul când mă-nfrupt 

Din lemnul frasinului rupt sub oseminte de soldat. 

 

Adu-mi, iubito, un amurg, încalță-mă-n bocancii lui 

Și-n mări cu străluciri căprui, îndrumă-mi clipa să mi-o scurg, 

Nu mă-ntreba de ce doresc atâtea-nfiorări târzii, 

Sunt prea sărac să-ți pot plăti și prea bogat să le cerșesc! 

 

MESTECENI ȘI CUVINTE 

 

 

Te căutam cu tălpi înfipte-n dor, 

Prin lutu-n care doarme primăvara, 

Prin muguri divorțați de ramul lor, 

Prin ghinda ce hrănește căprioara. 

 

Te căutam cu glezne de bumbac, 

Printre măceși încremeniți sub gheață, 

Prin trilul mov rămas in pitpalac 

Precum un vis pe-o pernă, dimineață... 

 

Te căutam cu sâni de chihlimbar 

Îmbrățișând mesteceni și cuvinte, 

Prin verde crud legat de inelar 

C-o lacrimă rebelă și fierbinte. 

 

Te căutam cu umeri despuiați, 

În ruga ciocârliilor nebune, 

În ochii cruzi ai lupilor plecați, 

Din propriul urlet, urlet să adune. 

 

Te căutam cu buze fremătând 

Atinse de otrava neputinței, 

În Raiul prăbușit pe-un colț de gând, 

În Iadul din prăpastia credinței. 

 

Te căutam cu plâns de naiuri vechi, 

Lipsite de-adieri reîncarnate 

În păsări ce se sting doar în perechi, 

Din cuibul lor cerșind eternitate. 

 
 

 

 

 

Mihaela Borzea 
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Boian și Lungul drum spre Acasă 
 

Un vânt blând cu miros de aer primăvăratic colindă 
întinderea vastă a câmpurilor ce înconjoară satul 
Boian din Alberta. Situat la 6 km Est de Willingdon și 
117 km Nord-Est de Edmonton, ținutul ar fi rămas un 
pământ pustiu din preerie, dacă istoria nu ar fi scris 
aici, la sfârșitul secolului al IX-lea, poveștile adevărate 
ale primilor imigranți români sosiți din Bucovina. 

Întinderi fertile de pământ își conturau silueta de o 
parte și de alta a drumului bătătorit. Ochiuri timide 
de apă clipoceau ici și colo, legănând pe undele zvelte 
mănunchiuri de trestii. Câteva familii de rațe 
sălbatice înotau gălăgioase în micile lacuri ce 
oglindeau cerul în acea după amiază însorită...poate 
și gândurile mele care se 
amestecau cu 
întrebările ce reveneau 
ca un ecou: „Ce o fi fost 
oare în sufletul acestor 
oameni care au decis 
într-o zi să își strângă 
viața în câteva valize și 
să pornească spre 
Nicăieri? Câte speranțe 
și visuri au încăput în 
boccelele groase ale 
căror noduri urmau a fi 
desfăcute doar la finalul 
unui drum ce traversa 
Europa?” 

Pământul lui Rupert, casă pentru bucovineni 

În 1896, liberalii federali au preluau puterea în 
Canada și au promis să populeze „Pământul lui 
Rupert”. Clifford Sifton, Ministru de Interne în acele 
timpuri, a vizitat Europa iar în trecerea lui prin 
ținuturile pe atunci Austro-Ungare, a convins mulți 
ardeleni și bucovineni să emigreze în Canada.  

„Țăran loial, îmbrăcat în cojoc de oaie, fiu al 
pământului, ai cărui strămoși să fi fost țărani din 
generație în generație, cu o soție bine făcută și o 
jumătate de duzină de copii sănătoși”. 

Astfel vedeau oficialii canadieni, acum mai bine de un 
secol, portretul celor care urmau să colonizeze o 
parte a întinsului lor teritoriu agricol în devenire. 

În primăvara anului 1898 primele două familii de 
imigranți români din Bucovina-Yurko și Ravliuk-
sosesc cu bagaje și copii pe pământ canadian. În 
scrisorile lor trimise acasă către rude, își încurajau 
foștii concetățeni să li se alăture, descriindu-le 
frumusețea și bogăția întinderilor fertile ale 
pământului albertan, străjuit la vest de maiestatea 
lanțului Munților Stâncoși. 

Ulterior, aproximativ 30 de familii bucovinene iau 
drumul imigrației spre Canada și în 1898 pionierii 
români pun bazele primului sat românesc pe pământ 
canadian, sat pe care îl numesc Boian, după așezarea 
cu același nume din Bucovina, de unde proveneau.  

La începutul anului 
1901 în satul Boian se 
aflau 100 de familii 
românești, zona fiind 
cunoscută pentru 
pășuni, lacuri și păduri, 
resurse importante 
pentru construirea de 
case, cultivarea 
cerealelor și creșterea 
animalelor.  

 

 

„ Când am venit aici, toți vorbeau românește” 

O potecă ce șerpuiește printre brazii încremeniți în 
amintiri, ne poartă pașii spre primul nostru popas de 
la Boian: Biserica Ortodoxă „Sfânta Maria”, numită 
astfel după lăcașul de cult din Bucovina. 

Preotul Mircea Panciuk, slujitor al altarului în aceste 
locuri de mai bine de 50 de ani, ne întâmpină cu un 
zâmbet cald. Acceptă cu emoție să întoarcem fila 
istoriei prin amintiri de suflet: 

„Tatăl meu a plecat nu de aventurier ci pentru că erau 
prea mulți la masă. Ceilalți rămași aveau astfel mai 
multă mâncare, fiindcă era mai greu acasă în acele 
vremuri decât unde credea el că merge”, ne 
mărturisește. 

Ridicarea construcției bisericii cu hramul ”Adormirea 
Maicii Domnului” a început în toamna anului 1903 iar 

Părintele Mircea Panciuk și Daniela Apostoaei 
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în 1905 avea loc sfințirea ei. În tablourile înrămate de 
pe pereții din interior stau ca mărturie tăcută până 
azi, numele familiilor ctitore: Moscaliuk, Toma, 
Hauca, Soprovich, Iftodi, Kelbea și alții. Slujbele 
religioase se oficiază în prezent de două ori pe lună și 
adună enoriași și din Edmonton și alte localități 
învecinate. 

În apropierea bisericii se află o construcție din piatră 
ce își are propria poveste: școala din Boian. Clădire 
mică, cu doar 3 încăperi, era considerată la începutul 
secolului al XX-lea cea mai mare școală rurală din 
Alberta unde învățau peste 100 de copii, majoritatea 
provenind din familii ce vorbeau acasă limba română: 
„Când am venit aici, toți vorbeau românește. Ei 
mergeau la școală ca să învețe limba engleză. În 
prezent însă, slujba se face mai mult în limba engleză. 
Avem în corul bisericii oameni de diverse 
naționalități: români, ucraineni, polonezi, scoțieni, 
olandezi. Ei cântă în românește fiindcă i-am învățat 
cum să spună cuvintele dar când schimbi o limbă, 
farmecul celei originale este pierdut într-un fel. 
Pentru cei vorbitori de engleză există o frumusețe 
proprie a limbii, dar pentru noi care avem la bază 
limba română este puțin diferit” încheie zâmbind, 
părintele. 

Muzeul din Boian,  
micul paradis cu o întreagă lume pusă pe raft 

Clădirea școlii de altădată este astăzi un mic paradis 
cu o întreagă lume pusă pe raft. Fotografii îngălbenite 
de vreme pe care se pot citi însemnări scurte, vase și 
unelte, costume populare, instrumente muzicale și 
obiecte dintre cele mai diverse, stau mărturie că 
povestea satului Boian, înainte de a fi scrisă ca filă de 
istorie, a fost trăită în sufletele celor care s-au numit 
pe ei înșiși cu mândrie: români boienceni. 

Exponatelor din muzeul școlii li se adaugă uneltele 
agricole, mașinile și alte utilaje folosite de pionierii 
români în anii de început.  

Trăiam sentimentul unei bucurii care nu se poate 
așterne în cuvinte. Eram parte din povestea 
Boianului, chiar dacă pășeam în aceste locuri la ani 
distanță de primii sosiți: români ce își vorbeau limba 
și înfruntau biciuirile vieții, având dorința vie de a nu 
pierde zestrea culturală. 

Sunt foarte mândru că sunt român 

Dovada păstrării aprinse a flăcării tradiției în Boian, 
aveam să o descopăr prin întâlnirea cu Leslie Lutic, 
curator al complexului muzeal, descendent din a treia 
generație dintr-o familie bucovineană. Fire optimistă, 
Les, cum este cunoscut, ne-a cucerit cu umorul lui, cu 
istorisirile pe care știe să le spună ca nimeni altul, 
presărându-le pe alocuri cu glume și expresii 
specifice graiului bucovinean: 

„Sunt foarte mândru că sunt român. Cred că cel mai 
bun lucru care mi s-a întâmplat în viață a fost să învăț 
limba română de la Moșu’ meu care a venit aici când 
avea 17 ani. El a trăit o viață lungă, până la 84 de ani 
și am putut să grăiesc cu el. Deși sunt născut aici, îmi 
este drag să grăiesc românește” ne spune Les Lutic. 
Les știe multe întâmplări de la bunicul său: „Mulți 
copii rămâneau singuri acasă și au murit în bordei din 
cauza focului sau a fumului, în timp ce mama și tata 
erau plecați la muncă sau în pădure. Am auzit povești 
foarte triste...” 

O casă construită în stil bucovinean a fost refăcută și 
renovată prin implicarea membrilor din cadrul 
Societății Canadienilor Români din Alberta. În cele 
trei cămăruțe se pot admira o mulțime de obiecte: 
linguri, farfurii decorative, oale dar și perdele, fețe de 
masă brodate multicolor, ștergare și covoare țesute 
cu motive florale specifice zonei Bucovinei. Les ne 
descrie cu răbdare fiecare obiect în fața căruia ne 
oprim mirați, căutând să îi cunoaștem întrebuințarea. 
Aflăm chiar și numele donatorului, căci ghidul nostru 
își amintește bine vremea când a inițiat printre 
localnicii din Boian acțiunea de strângere a lor.  

Tot el a fost acela care din dragoste pentru limba 
română a început în propria casă, în urmă cu 19 ani, 
un grup de studiu pentru cei care doreau să exerseze 
comunicarea sau să își îmbunătățească noțiunile 
dobândite în copilărie: „Grupul avea 10 participanți și 
studiam două ore. Cu timpul, el a crescut și întâlnirile 
sunt acum într-un spațiu închiriat de la centrul 
comunitar. Folosesc broșura pe care am tipărit-o cu 
ani în urmă în peste 500 de exemplare: „Moșu și 
Bunica vorbeau românește”. În ea sunt expresii 
românești și propoziții folosite des în conversație. 
Acum sunt 20 de persoane în grup: cel mai tânăr are 
5 ani iar cel mai bătrân are 72 de ani. „Este o clasă cu 
studenți foarte buni” ne asigură Les.  
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Dacă nu cunoști de unde vii,  
nu știi încotro te îndrepți 

Bucuria vizitei noastre la Boian avea să fie completată 
prin întâlnirea cu George Moss, președintele 
Societății Canadienilor Români din Alberta, 
descendent al familiei Moscaliuk. Bunicul și 
străbunicul său fac parte din generația pionierilor 
români implicați activ în istoria comunității care s-a 
scris în satul Boian încă din 1898. 

Deși vârsta pe care o are este demnă de invidiat, 
sufletul domnului Moss a rămas tânăr. Ca președinte 
al Societății Canadienilor Români din Alberta, George 
Moss inițiază și se implică activ în proiecte culturale 
și sociale care au în obiectiv tânăra generație și 
promovarea comunității românești și a tezaurul ei 
cultural. Astfel, la Boian se organizează în fiecare an 
în luna iulie picnicul: Boian Days-Zilele Boianului. 
Sărbătoarea adună sute de români sosiți din diverse 
provincii ale Canadei și chiar din Statele Unite pentru 
a sărbători împreună.  

„Dacă nu cunoști de unde vii, nu știi încotro te 
îndrepți. Am călătorit în peste 80 de țări și am vizitat 
multe muzee istorice. Prin muzeul de la Boian am 
dorit să păstrăm istoria timpurilor de început și cred 
că am reușit căci moștenirea va fi transmisă celor care 
vor veni, pentru a-și cunoaște rădăcinile” spune 
George Moss. 

Despre Boianul din Alberta s-a scris și s-au realizat 
de-a lungul anilor pelicule de film pe care Societatea 
Canadienilor Români din Alberta le-a sprijinit. Dintre 
acestea amintim: Un Imigrant, regizor George 
Angelescu, Satul care a traversat oceanul, regizor Raul 
Dudnic, Boianul din Alberta, regizor Adelina Șuvagău. 

În anul 2019 Destiny Productions Canada a realizat 
documentarul de lung metraj: Tiny Bukovina from 
Canada-Mica Bucovina din Canada. Filmul are 
subtitrare în limba engleză, lărgindu-se astfel 
audiența care află povestea satului Boian din Alberta 
și a oamenilor lui. Documentarul a primit distribuție 
internațională pe Amazon Prime Video și Vimeo OTT 
și a fost difuzat și în țările din Europa de către TVR 
Internațional.  

Drumul spre Acasă 

Drumul de întoarcere de la Boian spre casă avea să 
pară scurt. Poate pentru că aș fi dorit să rămân cât 
mai mult în aceste locuri și să respir mireasma unei 
istorii demult apuse și totuși oglindită la orizont. 

Primisem o nouă înțelegere a identității comunității 
românești din Canada, ale începuturilor ei ce aveau să 
culmineze în ani cu o creștere semnificativă a 
numărului de români ce luau drumul exilului pentru 
a se stabili în diverse provincii. 

Bucuria pe care am trăit-o vizitând Boianul era o 
chemare a sufletului unui dezrădăcinat de a se 
întoarce la obârșii pentru a privi spre pământul care 
l-a hrănit în anii de început. Eram și eu, la fel ca cei 
veniți în Boian cu un secol în urmă, tot un imigrant, ce 
într-o zi a decis să își împacheteze viața în câteva 
valize, plecând spre Necunoscut.   

Cărțile vieții erau altele decât ale celor dinaintea mea, 
însă un fir nevăzut, țesut în Boian, broda peste 
generații o pânză de trăiri sufletești ce leagă și azi 
inimile zecilor de mii de români ce trăiesc în Canada. 

Boianul din Alberta spune o poveste a românilor, 
povestea Noastră, oriunde ne-am afla: 

„ S-a înnoptat devreme și astăzi, și-i târziu,/Și nici un 
gând în cartea de piatră n-am să scriu/De soare toată 
ziua m-am tot ținut, arând,/Și s-a trecut și ziua de azi, 
nici nu știu când./Lumina nu mai este demult precum 
era/Mereu lăsat-am cartea s-o scriu când s-o-
nsera/(Eusebiu Camilar: S-a innoptat devreme). 

Filmul Mica Bucovina din Canada-Tiny Bukovina from 
Canada poate fi vizionat la: 

https://destinyproductions.vhx.tv/ 
 

 

Daniela Cupşe Apostoaei 
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Distribuția  
– cine, ce face! – 
 

Filmele nu sunt făcute la întâmplare! Au la bază o 
idee, un scenariu, cu caracter moralizator și inițiatic 
și un regizor care aduce scenariul pe scenă, în fața 
spectatorilor – elevi, care trebuie să înțeleagă 
alegoria, sensul ascuns al mesajului: cine ce este, ce 
face și de ce? 

Filmele „Superman”, „Chicago”, „Pruncul, petrolul și 
ardelenii”, „Șatra”, „Stargate” (Poarta Stelară), 
„Avatar”, serialul „James Bond”, seria „Harry Potter”, 
sunt doar câteva exemple. Nu mai vorbesc despre 
filmele de desene animate care excelează prin mesaje 
educaționale și uneori chiar informative. 

Distribuția artiștilor este la fel de importantă ca 
distribuția literelor în cuvinte, care dă un sens, în 
funcție de ordinea lor. 

De exemplu, în cartea realizată în comun, scrisă și 
desenată de scriitorul dadaist suprarealist Tristan 
Tsara, de origine română și pictorul suprarealist 
Pablo Picasso, se află o spirală a vieții creată dintr-o 
succesiune de litere, care citite în sensuri diferite pot 
forma cuvinte coerente. 

Cartea se află depusă la Biblioteca Congresului 
American din Washington D.C. și se numește: 

La ROSE et le CHIEN 

(poem perpetuu rotativ) 

un nume bizar și aparent fără sens (Trandafirul și 
câinele). 

Dacă literele se citesc într-o altă ordine, apare 
adevăratul sens filozofic referitor la creația din nimic: 

La CHOSE et le RIEN 

 

Filmul CHICAGO, un film în care actorii fac 
performanță dansând și cântând, are în distribuție pe 
Catherine Zeta - Jones, de origine irlandeză și religie 
catolică, pe René Zellweger, de origine evreiască și pe 

Richard Gere (avocatul Billy Flynn), american, 
devenit budist. 

Subiectul filmului se referă la împrejurările în care 
cele două femei – artiste, au ajuns la crimă. Prin 
extrapolare, se pot întrevedea crimele înfăptuite de 
cele două religii, la care aparțin în realitate cele două 
artiste și modul social de rezolvare a lor în istoria 
îndepărtată. Nu lipsește nici personajul negresei 
prezente în componența societății americane, 
reprezentat într-o interpretare remarcabilă de către 
artista Queen Latifah, în rolul „Mama” – gardian al 
închisorii de femei. În final apare și femeia asiatică. 

Ca să înțelegi mesajele filmelor trebuie să-ți dezvolți 
abilitatea „să citești printre rânduri”. Dacă nu, te poți 
amuza privind doar „un câine cu un trandafir în dinți” 

Scriitorul american A. Ralph Epperson, a citit foarte 
mult și s-a documentat asupra unui adevăr ascuns, 
prezentat doar pe bucățele, în foarte multe lucrări. 

Pentru că nu a reușit să găsească o carte singulară, 
care să prezinte în totalitate acest adevăr ascuns, a 
simțit nevoia să scrie el însuși această carte, numită 
„Noua Ordine Mondială”. 

Bazându-se pe foarte multe documente care nu pot fi 
contestate, el a dezvăluit „PLANUL”, pus la cale de 
forțe ascunse, pregătit pentru un viitor al omenirii, 
care pentru noi, în sec. XXI (2021) este deja 
TRECUTUL, dacă ne referim la țările care au suportat 
scenariu COMUNIST, ca România. 

Acest PLAN reprezintă un VIITOR pentru instaurarea 
mondială a lui LUCIFER, INTELIGENȚA ARTIFICIALĂ, 
entitate fără SUFLET, un algoritm cifrat, codificat. De 
fapt, dacă citim literele într-o anumită ordine, 
adevărul iese la lumină: LUCIFER – E CIFRUL! 

Omenirea se va confrunta cu Inteligența Artificială, 
rațională și lipsită de sentimente: milă, iubire, 
toleranță, iertare etc. 
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Este drept că uneori, inteligenței artificiale i se poate 
implementa și un program care să „mimeze” 
sentimentele omenești sau să le recunoască pentru a 
reacționa „uman” la întâlnirea cu ele. 

Se pare că rușii au făcut progrese remarcabile în acest 
sens reușind o creație care să aibă chiar UMOR. Este 
vorba de FEDOR, un robot android inteligent creat 
pentru lucru pe stația orbitală din spațiul cosmic. 
Trimis singur cu o rachetă, nu a reușit de prima dată 
să se cupleze la stație. Când a doua oară a reușit, a 
spus cosmonauților din stație: „Mă iertați că am 
întârziat. Am fost reținut în trafic!” (cuvântul „trafic” 
se poate citi „cifrat”, deci, fără glumă, a avut o 
problemă de algoritm). 

După părăsirea Stației a făcut comentarii despre 
faptul că, la bord, cosmonauții consumă alcool și sunt 
niște bețivi și că roboții inteligenți ar face mai bine 
treaba. După astfel de afirmații a fost detașat „la sol”. 

În cartea sa ”Noua Ordine Mondială” A. R. Epperson îl 
citează pe scriitorul socialist francez Pierre Joseph 
Proudhon care, într-o declarație a sa, sintetizează cel 
mai bine ce înseamnă Noua Ordine Mondială: 

„Principiul nostru este: 

- ateism în religie 
- anarhie în politică 
- fără proprietate în sfera economică” 

În concluzie, acesta este PLANUL, SCENARIUL, 
aceasta este esența activității pe care trebuie să o 
înfăptuiască următorii ACTORI: 

- socialiștii și umaniștii (prin preamărirea omului 
și nu a lui Dumnezeu) 

- iluminiștii și masonii (închinători la LUCIFER, 
inteligența artificială, RAȚIUNEA, îngerul căzut 
care și-a pierdut SUFLETUL – energia divină) 

- comuniștii ( închinători la STEAUA căzătoare și 
nu la CRUCEA înălțătoare) 

- adepții NEW AGE (Noua Eră cu un fals Mesia, 
numit MAITREYA și închinători la semnul 
curcubeului).  

Activitatea acestora se desfășoară pentru stabilirea în 
lume a unei dictaturi Luciferiene, a Rațiunii care să 
lupte contra Ființei Umane, însuflețite, care se 

conduce după deviza „Nihil sine Deo”! (Nimic fără 
Dumnezeu!) 

De fapt, Secretul și Marele adevăr ascuns constă în 
cunoașterea și accesul la DISTRIBUȚIA circuitului 
energiei Universale, al energiei Pământului și al 
energiei Umane, pentru că între acestea există o 
analogie, conform principiului „precum în cer așa și 
pe Pământ”. 

Cine ajunge la această cunoaștere are PUTERE asupra 
PLANETEI și a OAMENILOR ei! 

Pe scurt, oamenii trebuie îndepărtați de legătura cu 
pământul și cu biserica – ambele izvoare de energie și 
implicit de PUTERE! 

Există o ENERGIE! 

Rezonabili și Raționali, cu credință și cu știință, găsim 
răspuns la toate! 

 

 

 

Cătălina Stroe 
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Poezii de Marcela Straua 
 

 

RÂDE TIMPUL 
 

Râde timpul, c-amprenta, și-a pus-o peste noi, 

Ne-a împins înainte și-n abis și înapoi. 

Fără creion și hârtie, el scrie, pe obraz 

Când ți-e bine, te mângâie...scrie doar când ai necaz. 

 

Abil, timpul ne transformă, ce metamorfoză! 

N-ai inocență-n privire, a rămas în poză... 

O grimasă a înlocuit zâmbetul senin, 

Dă pe dinafară amarul, paharul e plin. 

 

Timpule, fără de milă, ne-ai pus la-ncercare! 

Ne-ai dat multă suferință, chiar știind că doare, 

Fericirea ai picurat-o cu păreri de rău.. 

Zilele senine,  scurte, nopțile... în negru hău. 

 

Chiar dacă ai fost hain, timpule, îți mulțumesc! 

Mi-ai dat o parte din tine, să pot să iubesc, 

Mi-ai spus că nu-mi iei simbrie, mi-o lași până mor 

Mă îmbraci în poezie, mă stropești cu dor. 

 

 

VISUL CU FLUTURI 
 

Nu pot s-ascund visul cu fluturi 

În sevele din primăveri, 

Îl cuibăresc în ploaie-n luturi 

Și-n nemăsurate tăceri. 

 

Și pleoapa nopții a păstrat gândul 

Mirat, țesut cu închipuiri, 

Grăbit să-ntrupeze CUVÂNTUL 

Plămădit-n dulci amintiri. 

 

Nu pot s-ascund visul cu fluturi 

Că-i dor de LUMINĂ-n noapte găsit, 

Taină-nvăluită-n săruturi, 

E zborul oprit ce se vrea slobozit. 

 

Zorii mă prind cu visul de mână 

Chemând mângâierea din astru 

Care ziua, visele adună 

Croindu-le drum spre cerul albastru. 

 

 

SUNT PRIMĂVARA.. 
 

Sunt liniștea din zorii dimineții 

Steaua care arde renăscând din scrum 

Și se ridică-ncet pe cerul vieții 

Prin constelații să-și croiască drum. 

 

Sunt gândul chinuit de întrebări 

Căutând răspunsul, rătăcit de tine 

Ispita- mpleticită pe cărări.. 

Sunt vina care pleacă și revine. 

 

Sunt ruga, când secunda se prelinge 

Vraja, din clipa ce-ar vrea sa rămână, 

Crinul care cu petale ninge, 

Strigăt înăbușit când dor adună. 

 

Sunt primăvara, copacul înfrunzit 

Cu haina verde te-mbrac în lumină, 

Ți-atârn la gât salbe cu vis împlinit 

Pe lună plină-ntr-o noapte senină. 

 

CHIAR  AI CREZUT, CĂ VIAȚA-I O POVESTE..? 
 

Chiar ai crezut că viața-i o poveste 

Un joc, s-o folosești precum ruleta, 

Ca un magician: „este.. nu este!” 

Să o transformi în alta, cu bagheta? 

 

Credeai că viața-i doar izbândă și succes, 

Că nu există suferință ori luptă, 

Că-nconjurat de bogații, tu ai de-ales, 

Primești îndemnul: „ia și te înfruptă!” 
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Și făr' a da iubire, o poți găsi, 

Crezând, că-i al tău drept, ți se cuvine, 

Că doar călcând, strivind, poți reuși, 

Insensibil, arogant, mândru de tine. 

 

Dar nu știai  că semănând un caracter, 

Peste un timp, vei culege-un destin, 

Că sunt succese care te-njosesc și pier 

Și-nfrâgeri care te-nalță spre divin? 

 

Că îți măsori succesul în puterea 

Dorinței de mărire a visului, 

Că știind gestiona dezamăgirea, 

Urci lent pe treptele progresului. 

 

 

BRAZII MEI 
 

Brazii mei din Coasta Morii,-n noaptea asta, v-am  

visat  . 

Smaraldul de astă- vară  era parcă argintat. 

Știu ca-i iarna grea în Vrancea, viscolul s-a năpustit 

Peste tară, peste munți, peste codrul meu iubit. 

 

Mie-mi viscolește-n suflet, geruindu-mi inima, 

Mi-amintesc, iarna trecută, mă-ncălzeați cu cetina. 

Eu vă citeam poezii, vă scuturam crengile 

Care s- aplecau spre mine, sărutându-mi genele. 

 

Într-o noapte când, ea,  muza s-a lăsat așteptată 

Am pornit pe o cărare-n pădurea argintată. 

M-a oprit un gâfâit care venea din  tufiș, 

Doi ochi adânci de ciută, mă priveau pe furiș. 

 

Țâșnește apoi, săgeată și se pierde-n pădure 

Stăpânită de frică, neputând să o îndure. 

M-am așezat pe zăpadă, rezemată de un brad 

Așteptând, să vină muza, privind cum stelele cad. 

 

PRIMĂVARA MI-A TRIMIS UN RĂVAȘ 

 

Primăvara mi-a trimis un răvaș pe-un porumbel, 

Într-un plic verde și mic lângă-n șnur și-un ghiocel. 

Îmi scria să o aștept că și-a pregătit valiza 

Și că vine cu vaporul dar o-mpiedică baliza. 

 

A-nceput să se dezghețe însă va dura un timp, 

Iarna-i pe ea cocoțată, sora ei ca anotimp, 

Că îi va veni de hac, i-a promis și Soarele 

C-o va-nveli cu raze și-i va topi hainele. 

 

Vântu-i e prieten bun, solidar, dă ajutor... 

Vaporii din topire îi dirijează spre-un nor 

Care-i poartă pică iernii.. nu prea o suportă, 

Și-o va pune pe fugă, având ploaia escortă. 

 

Eu aștept în grădină. De sub pătura de nea 

A ieșit, abia se vede, o firavă viorea. 

Lângă ea e ghiocelul, adus -n plic de porumbel, 

Așteaptă primăvara pe umărul meu, și el. 

 

 

 

Marcela Straua 
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Un câștigător la loteria posterității:  
John Kennedy Toole 
 

Am scris mai demult despre englezul G.B. Edwards 
(1899-1976) (1), scriitor de sertar, care, bolnav 
fiind, i-a cerut proprietăresei lui să-i ardă toate 
manuscrisele și să-i păstreze doar un certificat de 
naștere, „ca o urmă a trecerii lui pe pământ”. 
Respectuoasă, proprietăreasa s-a conformat à la 
lettre ultimei voințe a chiriașului ei. Doar un 
manuscris a scăpat fiindcă se afla la niște prieteni. 
Aceștia l-au asigurat pe G.B. Edwards, aflat pe patul 
de moarte, că manuscrisul din posesia lor, în care el 
nu credea, va fi totuși publicat. A  fost publicat, într-
adevăr și a devenit The Book of Ebenezer Le Page, o 
carte clasică a literaturii engleze și europene din 
secolul trecut, salutată cu entuziasm de lumea 
literară britanică și americană și inserată de Harold 
Bloom în celebrul The Western Canon. 

O situație asemănătoare, dar mai tragică, este cea a 
americanului John Kennedy Toole, autor a două 
cărți nepublicate în timpul vieții, care s-a sinucis în 
1969, la 31 de ani, de amărăciune că este un scriitor 
ratat și nepublicabil.  Cartea lui A Confederacy of 
Dunces (O alianță a proștilor) scrisă în 1964 a 
apărut abia în 1980, iar în 1981 a fost distinsă 
postum cu prestigiosul premiu Pulitzer și apoi 
tradusă în optsprezece limbi. 

Sursa principală pentru cunoașterea vieții lui John 
Kennedy Toole este până astăzi cartea semnată  de 
René Paul Nevils și Deborah George Hardy. Ignatius 
rising. The life of John Kennedy Toole, Baton Rouge, 
Louisana State University Press, 2001, 234 p. 

* 

John Kennedy Toole s-a născut la 17 decembrie 
1939 la New Orléans, în statul Louisiana într-o 
familie din clasa medie cu ascendențe creole și 
irlandeze  dinspre partea mamei, Thelma Ducoins 
Toole - a cărei bunică se numea Kennedy, -  și 
irlandeze dinspre partea tatălui, John Dewey Toole.  

Thelma Ducoins Toole, era profesoară, dar în urma 
căsătoriei și-a pierdut postul de la Lakeview School 
întrucât consiliul de administrație, urmând 

mentalitățile  epocii, a considerat că o femeie 
măritată, cu  mijloacele de subzistență asigurate, 
nu trebuie să ocupe o slujbă remunerată,  acestea 
fiind rezervate capetelor de familie, adică 
bărbaţilor.  Așa încât, a fost nevoită să se limiteze la 
a da lecții particulare de dicție, muzică și expresie 
dramatică. 

Era o femeie extrem de cultivată dar, totodată, și o 
mamă severă, dominatoare și de un bovarism 
agresiv. Disprețuind familia  lui John Dewey Toole, 
care i se părea necioplită, și fascinată de o 
celebritate la care nu avea cum să acceadă, ea a 
mizat pe înzestrarea fiului ei spre a atrage asupra 
sa lumina proiectoarelor. Iar fiul se dovedea dotat, 
receptiv, cu aplecare spre studiu și cu aptitudini 
deosebite muzicale și actoricești. La zece ani era 
vedeta unei formații artistice compuse din 50 de 
copii și se remarcă în spectacole prezentate pe 
scena teatrului de copii din New Orleans. Mai 
târziu, în timpul liceului, tot timpul aflat printre 
premianții clasei, a câștigat mai multe concursuri 
de eseuri precum și un premiu acordat elevilor 
excepționali, membri ai clubului extrem de selectiv, 
Newman. în sfârșit, la 16 ani a scris primul său 
roman, The Neon Bible (Biblia de Neon). 

Datele acestea sumare - și altele încă, asupra cărora 
nu e necesar să insistăm -  sugerau că Thelma Toole 
avea dreptate și că apropiata ecloziune a 
personalității de anvergură a fiului ei era iminentă.  

Perioada care a urmat școlii secundare a părut să o 
confirme. John Kennedy Toole a fost un student 
excelent mai întâi la Universitatea Tulane din New 
Orleans și apoi la Universitatea Columbia din New 
York unde a studiat intens spre a-și lua masteratul 
într-un singur an. La 22 de ani îl regăsim la New 
Orleans unde este asistent universitar la catedra de 
limba engleză la Universitatea Louisiana de sud-
vest. Este iubit de studenți, invitat la toate 
petrecerile lor unde intră în pielea unui  personaj 
pitoresc și histrion, inventiv, bun improvizator și  
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farsor care face deliciul tinerilor. Este pasionat de 
blues-uri și de literatura beat. în 1960, obține o 
bursă pentru un doctorat la Universitatea 
Washington de la Seattle  dar el preferă să accepte 
o altă ofertă - aceea de profesor la colegiul Hunter 
din New York. 

Dar există ceva febril și dezechilibrat în existența 
tânărului profesor care, sentimental, are în 
comportamentul său cu tinerele din jurul său 
suavitățile unui adolescent timid și inexperimentat. 
în 1961,  părăsește postul de la colegiul Hunter 
pentru a se înrola în armată. Rămâne în mediul 
militar timp de doi ani  într-o garnizoană din Porto 
Rico unde predă limba engleză pentru recruții de 
limba spaniolă. E o perioadă de excese alcoolice, de 
depresie și de instabilitate în relațiile cu camarazii 
săi dintre care unii îl disprețuiesc din pricina unui 
episod ambiguu, când ar fi fost nepăsător și nu ar fi 
acordat asistența necesară unui instructor ce 
încercase să se sinucidă. 

Al doilea an este totodată și perioada în care, retras 
în biroul său de sergent, scrie, noaptea, la o mașină 
de scris împrumutată, în câteva luni, din martie 
până în noiembrie 1963, o mare parte din romanul 
său A Confederacy of Dunces (O alianță a proștilor). 
Se întoarce la sfârșitul anului la New Orleans spre 
a-și ajuta părinții și se angajează ca profesor la 
Colegiul Dominican. Își termină romanul în 
februarie 1964 și  îl trimite la Simon & Schuster 
unde trezește interesul cunoscutului editor Robert 
Gottlieb, cel care publicase cărți semnate, printre 
alții, de John Cheever, Salman Rushdie, John 
Gardner, John le Carré, Ray Bradbury, Elia Kazan,  
Michael Crichton, Mordecai Richler, Toni Morrison. 

Gottlieb apreciază talentul lui John Kennedy Toole 
dar îi cere să amelioreze manuscrisul, să introducă 
o intrigă mai susținută și autorul nu are nimic 
împotrivă. Atât doar că modificările pe care le face 
nu reușesc să satisfacă exigențele editorului care îi 
cere alte și alte prelucrări ale versiunii inițiale. 
După doi ani de revizuiri repetate și de decepții 
reciproce - ale editorului și ale autorului - John 
Kennedy Toole capătă convingerea că este 
nepublicabil și că tot efortul său este zadarnic. La 
insistența mamei sale, contactează încă un editor 
care îl elogiază, dar îl respinge cu fermitate. E încă 

un șoc pentru un ins fragil sufletește dincolo de 
limitele uzuale. Locuiește tot timpul cu părinții  pe 
care-i întreține  din salariul său de profesor, devine 
tot mai depresiv și cu manifestări paranoice tot mai 
evidente. Începe un alt roman pe care-l întrerupe 
însă repede din pricina atmosferei din casă unde 
relațiile cu tatăl său - surd și atins de demență - și 
mama care-i reproșează insistent ratarea, sunt tot 
mai tensionate.  

În ianuarie 1969, John Kennedy Toole și-a pierdut 
postul de profesor și în urma disputei care a urmat 
cu Thelma Toole, a plecat de acasă. Familia n-a mai 
avut nici o veste de la el timp de două luni, până în 
martie, când poliția l-a  descoperit la Biloxi 
(Mississipi) asfixiat cu monoxid de carbon, în 
mașina sa unde el introdusese un furtun racordat 
la țeava de eșapament. A lăsat o scrisoare de 
explicații pe care Thelma Toole nu  a  arătat-o 
nimănui și a distrus-o afirmând că nu conținea 
decât absurdități. 

* 

Doi ani i-au fost necesari pentru a depăși durerea, 
dar când a reușit s-o facă, Thelma Toole s-a 
consacrat cu energie și tenacitate promovării 
manuscrisului fiului ei. L-a oferit succesiv mai 
multor edituri care l-au respins. în cele din urmă, 
după numeroase insistențe și tentative de contact a 
reușit să-l vadă pe scriitorul Walker Percy și să-l 
convingă să parcurgă mormanul de foi 
dactilografiate al romanului, decretat de ea cu o 
convingere de nezdruncinat drept o capodoperă.  

Walker Percy descrie sugestiv în prefața 
romanului, scepticismul cu care a început lectura, 
interesul care i s-a trezit și accentuat de la un 
capitol la altul și apoi, în finalul cărții, certitudinea 
că, într-adevăr, avea în față o capodoperă. Romanul 
nu a putut apărea totuși decât după alți trei ani, în 
1980, în 2500 de exemplare. Peste încă un an, în 
1981, era distins cu premiul Pulitzer și devenea 
celebru. 

* 

Dar istoria lui John Kennedy Toole nu se oprește 
aici, cu o îmblânzire a destinului său tragic  printr-
o recunoaștere postumă care de-ar fi sosit la vreme 
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ar fi făcut poate din el un autor fecund și  mult mai 
important. 

Thelma Toole a savurat cu încântare gloria fiului 
care se răsfrângea și asupra ei și când la Hollywood 
a apărut un interes pentru ecranizarea romanului, 
ea a pretins un drept absolut de supraveghere și de 
intervenție în producerea filmului. A cerut de 
asemenea să i se încredințeze un rol și pretențiile 
acestea au sfârșit prin a bloca proiectul 
cinematografic. 

A Confederacy of Dunces a produs curiozitate și 
pentru al doilea roman al lui John Kennedy Toole, 
cel scris la 16 ani, The Bible Neon. Datorită unor 
conflicte cu familia paternă  pentru drepturile de 
autor, Thelma Toole a împiedicat însă publicarea 
lui. Abia după moartea ei (1984) s-a reluat ideea 
editării acestui roman care a apărut în 1989. Critica 
l-a primit cu elogii, el fost transpus și într-un film în 
1995 regizat de Terence Davies, dar nu a avut 
totuși succesul primului. 

O alianță a proștilor nu este, în pofida motto-ului 
din Jonathan Swift (2),  un roman polemic în care 
autorul s-ar răfui cu contemporanii lui.  El are de 
fapt structura unei narațiuni picarești în care 
personajul principal, Ignatius Reilly,  trece prin 
numeroase  aventuri bufone în căutarea de lucru. 
Toate se termină catastrofal pentru el și în cele din 
urmă, aflat sub incidența internării într-un azil 
psihiatric, Ignatius fuge de acasă, de mama sa cu 
care se află într-un conflict ireductibil. O stranie 
premoniție, am zice,  a fugii reale a autorului, la 
cinci ani de la construirea personajului său.   

Personajul  acesta este în mare măsură o imagine 
autobiografică. Dar o imagine deformată spre 
caricatură grotescă. Căci Ignatius Reilly este 
departe de a fi un geniu neînțeles. E un ins situat  
tipologic în vecinătatea lui Gargantua, Don Quijote, 
Ubu și chiar Ostap Bender din romanele lui Ilf și 
Petrov : obez, profitor, de rea credință, inteligent și 
inventiv, cultivat și filozof, iubitor de Boetius, 
candid și totodată cinic, posesiv și egoist, sensibil,  
detestând să muncească și urzind proiecte 
himerice și absurde de asanare a moralității 
publice. Lumea îl iubește sau cel puțin îl tolerează 
cu bunăvoință până când combinațiile sale 
fanteziste eșuează lamentabil.  În jurul său 

gravitează o mulțime de alte personaje, tratate cu 
aceeași  ironie plină de vervă, angrenate de 
asemenea în situații ubuești care se îndreaptă spre 
un absurd hilar. Rezultă în final un roman comic 
hohotitor despre societatea pitorească și 
amestecată din New Orléans. Dar, concomitent, și 
de o gravitate inefabilă. Strîngeți buretele și va țâșni 
acidul spunea Sainte-Beuve despre critica sa și cam 
același lucru s-ar putea spune și despre acest 
roman al unui tânăr, foarte tânăr, scriitor de mare 
talent, care râdea de sine și de alții în timp ce era pe 
dinăuntru, ruinat. 

Al doilea roman, Biblia de neon, influențat, se zice, 
de autoarea Flannery O'Conor, sugera un cu totul 
alt drum pentru viitorul prozator. Dar este un 
roman surprinzător de matur și numai vecinătatea 
masivă a celuilalt îl umbrește.  Căci altminteri, 
narațiunea adolescentului John Kennedy Toole are 
o finețe psihologică, o fluiditate a discursului și o 
forță la care de regulă  numai prozatorii versați pot 
ajunge, după mai multe tentative. Romanul, citit 
fără prejudecată ori condescendență neghioabă, 
este admirabil. 

____________________________________________________ 
1) Soarta cărților. în Timpul, 6 mai 2006, p. 20. 
2) Când apare în lume un geniu adevărat, îl poți cunoaște prin 
aceea că toți proștii se unesc împotriva  lui. 
 

 

Mircea Gheorghe 
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FRAGMENTE 
 

 Iraționalul a dispărut aproape cu 
desăvârșire din proză. Chiar și din cea S.F. Am 
putea avea greșita impresie că el, iraționalul, s-a 
retras în poezie. Sunt convins că nu-l putem găsi 
aici decât rar și doar la nivelul limbajului. Poezie 
de mare valoare, în care raționalul este dat la o 
parte pentru a căuta dincolo de el, este 
scurtcircuitat, este pus tot timpul în discuție 
prin „semne” care nu-i aparțin, imposibile 
pentru el, la noi, mi se pare că doar Nichita 
Stănescu a reușit. Nici oniriștii, nici alții n-au fost 
mai în „direct” cu zeii decât el. Poezia lui are 
suprasens și suprasensul e coerent. 

 Când Nichita zice „eu sunt un om de cal”, nu 
avem de-a face doar cu o ciudată construcție 
sintactică(catahreză), ci cu mult mai mult. E o 
afirmație care semnalează existența unei alte 
reguli, cu ajutorul căreia se poate ajunge mai 
repede la Adevăr, via Frumos. Iată că această 
alcătuire perfect aberantă pentru 
rațional(pentru rațional nu poate exista „un om 
de cal”) surclasează logica obișnuită, 
permițându-ne accederea prin cele cinci cuvinte 
într-o lume plină de sensuri, de frumusețe. Până 
la urmă,-n lumea noastră, nu? Și lumea noastră, 
privită prin această fereastră, ni se dezvăluie 
altfel, proaspătă și ispititoare. Bună de cercetat 
și iubit. Purificați, și ea și noi, tineri împreună, 
buni pentru un nou început. Nichita ne prezintă 
viața-așa-cum-e. Și-atunci, care-i realitatea? 
Cine o vede mai bine, el sau noi? Spun cu toată 
convingerea că el.  

 Nichita a știut că anticii aveau zeii, ființe 
perfect inexistente dar care au făcut istorie, 
literatură mare și tot ce mai vreți, vârtejuri care 
tulbură oceanul de banal, ce repun lumea în 
ecuație, obligându-ne s-o rezolvăm și să 
descoperim, să ne redescoperim ca ființe 
gânditoare cu adevărat. Iraționalul ar fi tot ce 
încă nu-i cucerit de rațional. Dar mereu se va 
găsi cineva să vină și să spună „adunarea prin 
îndepărtare”, anulând tot ce știai până atunci, 

dar el nu va veni ca să te „încuie” ci ca să-ți arate 
altă poartă spre Realitate, adică Poezia, la care se 
ajunge cu alte unelte. 

 Nichita Stănescu este singurul nostru mare 
poet „obscur”. Am mai putea zice: manierist. 
„Phantastikon-ul” lui, iregular, șocant la tot 
pasul, irațional în substanța nevăzută ca și-n 
hainele poeziei, emană o frumusețe stranie, o 
„lipsă” a autorului pe care el și-o dorea atât de 
mult, sub care se ascunde o „rațiune” mai 
adâncă, cu semn schimbat dar, fără mirare, 
rațiune. 

 Cred că se poate vorbi de un câmp energetic 
al textului, inconfundabil, unic, rezultat din 
tensiunea interioară a fiecărui cuvânt și din 
suma tensiunilor obținute prin alăturarea lor 
într-un anume fel. De aceea nici o operă nu 
seamănă cu alta, nu poate semăna cu alta, decât 
dacă ai ajunge la situația absurdă de a avea 
pretenția de a crea ceva nou, copiind cuvânt cu 
cuvânt, să zicem, un roman existent deja. 

 Imaginația, fantezia, forța de ordonare într-
un spațiu care-și creează propria-i realitate, 
lucrând cu obiecte, ființe sau situații care 
seamănă cu ce vedem zilnic dar, studiate atent, 
ele rămân vii doar în anormalitatea în care au 
apărut, în acel tot născut în capul scriitorului. 
Căci, scoase de acolo, studiate „normal”, ele 
sucombă. Iată marea victorie asupra naturii, 
marea deviere, anomalie, pentru că-n rest ne 
ținem după ea. Cred că-n felul acesta ar trebui 
înțeleasă acea mimesis phiseos a lui Aristotel, 
care mi se pare de mare actualitate, mult mai 
clară și mai gingașă decât a părut până acum. Era 
prea inteligent Aristotel ca imitarea naturii, pe 
care o cerea el, să fi fost chiar așa de simplă, la 
îndemână. 

 Mai întotdeauna, ceva esențial rămâne 
nespus. Acest rest nespus, dar conținut, știi că e 
acolo, mi se pare că alcătuiește misterul 
literaturii, ceva-ul acela care atrage cu atât mai 
tare cu cât nu-l putem numi. Îl căutăm în text și 
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ne-ndepărtăm de el, pentru că nu-i acolo, textul 
fiind o copie, frumoasă dar infidelă, a unei forme, 
nu ideale, dar care nu ține de cuvânt, ascunsă în 
cel mai îndepărtat colț al inconștientului 
scriitorului, „ales” de specie ca să ne mai spună 
câte ceva și nouă despre noi. 

 Ajungem, încet-încet, să nu mai fim buni 
decât la teorii. 

 Dacă toată această lume este un enorm 
accident, pe unde putem urca totuși la 
substanță? Rațiunea? Ea o poate intui, o poate 
gândi, dar substanța nu devine astfel palpabilă. 
Sufletul? Mijlocitorul între spirit și materie stă 
cu fața spre amândouă și poate le conține, 
înțelegându-le mai bine, el pare a ascunde mai 
multe decât am crede. Poate cheia! Poeții sunt 
mult mai aproape de adevăr decât toți ceilalți. 

 Trăiești doar cât îi vezi pe cei din jur murind. 
 Nașterea unui nou scriitor seamănă cu 

dimineața lui Sisif.( Când zic scriitor, poet, 
pictor, sculptor, muzician, mă refer doar la cei 
adevărați, nu la toți.) 

 Imitarea literaturii. Ce temă de discuție! 
 Dacă „numărul și măsura guvernează 

lumea”, cum credea Pitagora, atunci accidentul, 
întâmplarea, ce mai guvernează? 
Accidentul(întâmplarea) fiind regula prin care 
lumea există cu adevărat. Și totuși, lumea se 
repetă într-o monotonie înfiorătoare. Toate 
„întâmplările” să fie variante infinite ale unei 
constante care ar avea ca esență 
neschimbătoare numărul și măsura? 

 2134 ar fi fost un număr care, tradus, ar fi 
însemnat: linia este alcătuită din puncte, care 
alcătuiesc suprafețele lucrurilor. Combinând, ies 
tot felul de definiții aparent reale. Sau chiar 
reale, de ce nu. 

 Persistența antagonismelor(concentrat 
emoțional-diluat impersonal, metaforă-
antimetaforă, imagine-abstracție, metaforă-
discurs-proză rimată, grandios-mărunt, oraș-sat 
etc.) reflectă în fond diferite moduri de a vedea 
și a înțelege lumea, dar și putință la grade 
diferite de a supune cuvintele și a le face să ne 
semene. Nici unul din aceste moduri de a vedea 
poezia nu e de condamnat în sine atâta timp cât 

adevăratul artist surclasează, într-un fel, orice 
categorisire. 

 Versul este termenul prim, material, din 
care, prin multiplicare, se declanșează șiruri de 
asociații imaginative care dau naștere unei zone 
imateriale, invizibile, ce înfășoară corpul 
poeziei, realizând combinații infinite care apar 
în mintea cititorului, ele neexistând, de fapt, în 
textul citit. 

 Cititorul e impulsul exterior, sufletul care se 
instalează în text și-l face să trăiască. În acest 
sens, scriitorul e un făuritor de cadavre. Mai 
mult sau mai puțin frumoase, dar cadavre. Sau 
este orice, dar nu Dumnezeu. Scriitorul face 
corpuri din cuvinte moarte, pentru că textul nu 
se activează decât la lectură. Când în materia 
cuvintelor pătrunde un spirit exterior, cel al 
cititorului, care deformează, inevitabil, mesajul, 
dar care face acel corp de cuvinte să se ridice și 
să meargă. 

 Despre Urmuz. Râzi cu lacrimi. Apoi te 
îngrozești: se poate, deci, și așa! E o 
autodistrugere totală a limbajului, sătul de sine 
își vomită orice înțeles. Într-o înțelegere 
perfectă cu sintaxa clasică! 

(din volumul „FRAGMENTE”, Editura HELIS, 2016) 

 

Gheorghe Dobre 
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Carmen Ileana Ionescu - poeme 
 

 

 

 

 

 

 

 

SALCIA 

 

Tu salcie cu plete dese, pe fruntea ta se poartă luna 

Coroana ta ca a miresei, o porți cu capul sus într-una. 

Printre frunziș ascunzi lumina, iar paseri cântă dimineața 

Vântul te pieptănă prin ramuri, iar soarele îți spală fața. 

 

Un curcubeu născut în ceruri te colorează printre frunze 

Îl prinzi în mii de oglinjoare și-n trilul veșnic de cinteze. 

Pe burta lacului te lași să îl atingi cu-o mângâiere 

Cu ramura ușor îl spargi, el tremură de-o adiere. 

 

Tulpina ta, cu scoarța dură, sprijină tineri ce iubesc 

Care în noapte fără lună, în ea iubirea-și scrijelesc. 

Dar tu nu-i cerți, le-ascunzi secretul și suflul lor înăbușit 

Știind că alți ca ei scrie-vor, iubirea lor cu-n alt cuțit. 

 

Furtuna ți-a zdrobit o creangă, iar frunzele de frig muriră 

Ascunzi în scorburi ghinde dulci, ce veverițe aciuiră 

Noi stăm la umbra ta cea rece, în vară ne păzești. E cald. 

Cu-a ta coroană toată verde, cu frunzele ce-n soare ard. 

Mai ai mulți ani de stat afară, în soare, ploi și vânturi reci 

Mă rog ca timpul să te țină, nicicând în ani să nu te treci. 

Să te privesc și să mă bucur de-a ta prezență permanentă 

Să îmi rămâi în gânduri dară, cu o prestanță evidentă.  
 

 

 

GÂNDURI  

 

s-au luat de mână gândurile-n cap la mine 

și-o horă nebunească le face să rotească 

sunt obosite toate de cât gândesc in sine 

și nu le mai rămâne mult până să 

înnebunească. 

 

Se tot învârt pe câmpi, ca ielele-n neștire 

Visez să îmi dea pace, dar nu e de găsit 

Se-ndeamnă ca nebune la demnă uneltire 

Să nu îmi lase somnul liniștit. 

 

Se-aleargă în oglinzi și se-nmulțesc precum 

dihănii 

Pace nu au, dar nici nu au nevoie 

Să plece le îndrum pe când număr mătănii 

Durerea să o uit, e anevoie. 

 

Se face dimineață dar ele tot dau buzna 

Iar ochii-mi sunt fierbinți de-atâta nedormit 

Capul încerc să limpezesc - e tot o caznă! 

Iar corpul mi-e de fier, tot amorțit. 

 

 

LA ROBE NOIR 

 

văzut-ai tu liliacul dimineața 

cum cald, îți lasă mireasma pe pervaz? 

dar floarea cu dinți negrii ce își întoarce fața 

spre soarele aprins în miez de iaz? 

 

simțit-ai tu cum nufărul e mângâiat de lac 

iar mâna Maicii te-doarme pe-nserat? 

cum șoapta-n clopoței venit-a dorului de hac 

iar leul cu-a sa gură, ușor te-a sărutat? 

 

te-a încolăcit pe tine un cârcel de viță? 

dar iarba? ți-a ajuns pân’ la genunchi? 

în toate și-alte multe, mi-aș pune o dorință 

sau ți le-aș prinde-n dor, într-un mănunchi 
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pentru ca la serata întâlnirii noastre, 

cea fără lacrimi, doar cu râs nebun 

 

 

în rochii negre să dansăm pe străzi albastre 

iar pe peronul gării, să nu-mi spui, rămas bun. 

 

 

UMBRA 

 

Te mângâie prin soare dimineața 

Și umbră-ți leagă de pământ 

Vântul cel cald îi joacă printre mersuri,  

Iarba flămândă o trezește fremătând. 

 

Pe unde trece, lasă-n loc răcoare 

Iar clipa un minut o face, de te-oprești 

Căpoasă ți se prinde la picioare 

Și chiar de-ai vrea, n-ai cum s-o dezlipești. 

 

Și se-nfiripă pe tăcute, mută 

Ți-aleargă înainte și-napoi 

Of,  ce n-ai da s-o prinzi de braț pe slută 

Pe când din unul, pe trotuar, ea face doi. 

 

Te uiți și nu-ți vine a crede! 

Am, dară, ochii larg deschiși! 

E-o ecuație necunoscută 

Prinsă cu laț și rătăcită în frunzăriș. 

 

Te urmărește pe tăcute, precum moartea 

Îți dă târcoale hoața, pe furiș 

Te urmărește, nu te lasă, stă la pândă 

Intențiilor tale, ea stă de-a curmeziș. 

 

Ai vrea s-o lași în urmă, ca să plece! 

Încerci s-o faci pierdută pe undeva 

Însă la colțul străzii, sfidătoare te privește 

Și nu e chip în veci să scapi de ea! 

Mai bine las-o atârnată de picioare,  

Sigur va obosi să alerge ca năuca! 

Spre seară o să mergeți la culcare 

Și-o să visați pe unde-o-ți apuca! 

 

 

AȘ VREA SĂ FIU 

 

Aș vrea să fiu un munte, să nu-mi atingă nimeni piscul 

Să fiu o mare-adâncă unde să nu se poată respira 

Sau și mai bine, o amintire la crepuscul 

Care pe cerul negru, mare de stele va înșira. 

 

Aș vrea să fiu un tigru alb ce legea-l ocrotește  

Un albatros pe marea-ntinsă către cerul nesfârșit 

Sau numai un copil ce-n ochii mamei se-oglindește 

Sau doar o zână ce de bine a ursit. 

 

Aș vrea să fiu o zi, o noapte sau chiar un anotimp 

Să fiu o veșnicie într-o clipă și să o țin cu mine 

Să fiu un infinit, iar timpului să îi dau timp 

Nemărginirea să o prind într-un ciorchine. 

 

Aș vrea să fiu zăpada de pe al meu munte 

Doar vulturii să-mi dea târcoale când cată adăpost 

Să cer furtunii să ocoale brazii din pantele-mi abrupte 

Iar dintre toate de pe cer, Carului Mare să-i caut un alt rost. 

Aș vrea să fiu Rocada Mică, iar toți pionii să fie apărați 

Să las Regina să doboare Calul, iar jocul să se termine cu mat 

Aș vrea să fiu un Papă ce încoronează împărați 

Dar niciodată pe o sârmă, acrobat! 

 

Aș vrea să fiu o apă curgătoare, să aud povești șoptite la 

ureche 

Prin munte sau la șes să sap cărare, pământul să hrănesc 

Iar la altar să fiu miresei cea mai frumoasă rochie  

Sau leacul neștiut cu care s-oblojesc. 

 

Aș vrea să fiu un gând, să nu mă știe nimeni 

Un vechi deochi spus de o babă surdă, 

Să fiu alean, să fiu o vorbă bună, dar să nu fiu dojeni 

Și liberă ca gândul, eu nimănui să nu îi fiu Aidă. 
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FÂNTÂNA 

 

Mă uit într-o fântână și vreau să-i știu adâncul 

Să-i aflu taina, să-i aud șoapta ce valul i-a undit 

Dar limpezimea i se pierde de-i văd numai pământul  

Din care izvorăște cu susur ne-auzit. 

 

Mi se-oglindește fața în apa lucitoare 

Și vreau cu mâna să-i alung privirea 

Cu care mă privește din adâncul ei cel mare 

Și mă schimonosește de zici că-s vrăjitoare. 

 

Îi cer ca valul să-l oprească și ochii-mi să-mi arate 

doar așa cum sunt 

Dar apa are mintea ei, și de-aia nu mai poate 

Că vreau frumoasă să mă văd atunci când mă încrunt 

Și mă pocește râzând că-i cer așa absurditate. 

Eu am oglindă acasă, iar dânsa nu mă minte 

Cu adevăr ea mă trezește dimineața 

Speram că doar fântâna realitatea poate a dezminte 

Și alta decât am, să îmi arate fața. 

 

Și uite așa trec anii uitându-mă-n fântână 

Sperând că frumusețea din undă va răzbi 

Dar e mâloasă azi fântâna, și stearpă ca o prună 

Imaginea oglinzii nu poate dezminți. 

 

 

VOUĂ 

 

Voi, care mi-ați pășit alăturea în viață 

crezând că fără voi nu pot trăi, 

ce-ați încercat să faceți din preludiu o prefață 

la murdăria plănuită pentru-a preacurvi, 

voi care mi-ați umblat prin gânduri 

și care trupul tot mi-ați răvășit 

și ați îngropat iubirea-mi într-un sicriul  de scânduri 

ca la sfârșit să fiu un suflet biciuit, 

 

 

 

 

voi care m-ați notat pe listele murdare 

- un număr doar ce ați adăugat, 

ce mi-ați purtat iubirea în dricuri mortuare 

și prin tot felul de abuzuri, ușor m-ați dominat, 

 

să știți că veți plăti tributul iubirii mele rare 

când mintea îmi va spune: Te-am dezintoxicat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen Ileana Ionescu 
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OBICEIURI ȘI TRADIȚII DE PAȘTI 
 

Spiritul Sfânt al Sărbătorilor de Paști ne-a luminat 

sufletele și casele în fiecare an. În miez de noapte, 

uniți în rugăciune, cu inima străbătută de fiorul 

așteptării, a răsunat tulburătoarea chemare a 

preotului: „Veniți de luați lumină!”. Și din om în om 

s-au aprins lumânările și toți oamenii au devenit 

purtători de lumină, iar cu ochii minții au văzut 

ceea ce se întâmplă la Mormântul Sfânt în noaptea 

Învierii. Este singura minune din zilele noastre care 

se repetă în fiecare an. În noaptea Învierii coboară 

o Lumină Sfântă scăldând în flăcări suprafața de 

piatră aspră a Mormântului și se aprind singure 

toate candelele suspendate deasupra lui. E o 

lumină neaprinsă de mâna omenească și poate fi 

ținută în mână câteva minute fără să te ardă. 

Asupra acestui miracol care se petrece numai la 

Paștele ortodox, stau mărturie milioane de 

credincioși prezenți acolo în noaptea Învierii. 

În viața noastră de creștini niciun moment și nicio 

sărbătoare din an nu sunt atât de așteptate ca ziua 

Învierii. Această zi, când „Hristos a înviat din morți, 

cu moartea pre moarte călcând, și celor din 

mormânt viață dăruindu-le”, iar pe cei vii i-a 

răscumpărat de sub jugul păcatului strămoșesc și i-

a împăcat cu Dumnezeu, este ziua în care îl simțim 

pe Dumnezeu cel mai aproape de noi. Bucuria 

acestei sărbători se confundă întotdeauna cu 

începutul primăverii când natura reînvie și cheamă 

omul la renaștere cu trup și suflet. 

Pe lângă dimensiunea religioasă, Sărbătorile 

Pascale au dezvoltat la români un număr 

impresionant de datini în care se îmbină simboluri, 

mâncăruri tradiționale, elemente ale naturii și 

superstiții. Cuprinzând semnificații profunde 

asupra vieții omului și a relațiilor lui cu natura, cu 

lumea înconjurătoare, ele prezintă viața socială, 

diverse aspecte ale orânduielilor ei, integrându-se 

astfel în viața lui spirituală. 

Întoarcerea la izvorul folcloric al obiceiurilor și 

tradițiilor noastre rămâne întotdeauna o 

sărbătoare de suflet, dar și o îndatorire. Pentru cei 

aflați în afara granițelor țării, este o necesitate vie 

reîmprospătarea stării de spirit de la aceste izvoare 

ale tradiției, iar, pentru cei din țară, este o 

necesitate discutată din ce în ce mai des datorită 

schimbărilor. Păstrarea identității culturale, a 

tradițiilor, reprezintă o necesitate revigorată și de 

procesul globalizării. Folclorul, obiceiurile și 

tradițiile, ca și limba, ne definesc ca popor care a 

supraviețuit într-o insulă de latinitate aflată într-o 

mare pravoslavnică, așa cum spunea marele nostru 

istoric Nicolae Iorga. Viața spirituală a satelor 

noastre este încă legată de valorile culturii 

populare create de-a lungul timpului și formează 

un capitol important în care vechile rituri și 

ceremonii cu manifestări spectaculoase se îmbină 

cu cele de dată mai recentă. Astăzi valențele culturii 

noastre populare, obiceiurile și tradițiile, ca peste 

tot în lume, sunt subminate de concurența 

comercială. Este nevoie de un spor de efort pentru 

păstrarea lor și pentru a rămâne aceiași românii 

bine-păstrători ai rosturilor din bătrâni. Anul 

acesta și  cel dinainte,  Sfintele Sărbători au fost 

marcate de năpasta epidemiei. 

Numele acestei sărbători își are rădăcinile în 

cuvântul ebraic „pasă'h” care înseamnă „trecere”, 

„scăpare”, „eliberare”. Grecii au preluat cuvântul 

sub forma „Pascha”, după care latinii i-au spus 

„Paschae”, iar, mai târziu, în românește, Paști, un 

substantiv la plural, dar s-a împământenit și formă 

singularului. 

Amintirile cele mai frumoase și trăirile cele mai 

profunde legate de aceste sărbători rămân, totuși, 

cele din copilăria petrecută în lumea satului. 

Sărbătorile Paștelui încep din Duminica Floriilor, 

sărbătorea intrării lui Iisus în Ierusalim, și țin până 

la Duminica Tomii. 

De Florii, oamenii rostesc cu bucurie: „Vin Floriile 

cu soare și soarele cu Florii”, duc la biserică ramuri 

verzi de salcie înmugurită, simbolul castității și al 

renașterii vegetației, dar și ramurile verzi cu care a 

fost întâmpinat Iisus la intrarea Sa în Ierusalim. În 
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această săptămână îmi plăcea în Țigăneștiul meu 

natal forfota femeilor făcând curățenie generală în 

casă, mirosul pereților proaspăt văruiți pe 

dinăuntru și pe dinafară, zorul bărbaților prin 

curte. Serile mergeam cu oarecare fior în suflet la 

Denii, slujbe profunde, frumoase și înălțătoare. În 

Joia Mare ne învârteam în preajma mamei ca s-o 

ajutăm la vopsitul ouălor. Le făceam diverse 

ornamente cu ceară albă, scrijelite, ori puse într-un 

ciorap cu aplicații de frunze de pătrunjel și apoi 

băgate în vopsea roșie ca sângele, dar treaba cea 

mai importantă era să ungem ouăle cu grăsime 

pentru a le da strălucire. Vopsirea ouălor este o 

tradiție răspândită la toate popoarele creștine. În 

România nu există sat în care să nu găsim aceste 

adevărate opere de artă, dar cele mai frumoase ouă 

de Paști sunt cele din Bucovina, care au dus faima 

în lume. Ouăle sunt golite de conținut și apoi sunt 

„închistrate” cu modele mai ales geometrice. 

Mai demult, ouăle erau vopsite în culori vegetale 

preparate după rețete străvechi, cu o mare 

varietate de procedee și tehnici. Plantele, în funcție 

de momentul când erau recoltate, de timpul de 

uscare sau de modul în care erau combinate, 

ofereau o gamă extrem de variată de nuanțe. Cojile 

de ceapă, zeama de sfeclă, frunzele de măr sau corn 

și coaja de prun dădeau nuanța de roșu. 

Brândușele, frunzele de mesteacăn, socul și coaja 

de păr generau străluciri de galben și auriu, 

violetele colorau ouăle în albastru, iar verdele 

apărea prin fierberea ouălor în zeamă de frunze de 

nuc sau muguri de măr pădureț. 

Conform tradiției, nu toate ouăle trebuie 

împodobite cu forme și figuri, ci doar acelea care se 

păstrează în casă pentru a aduce noroc și belșug și 

a o apăra de rele. Ouăle roșii simbolizează sângele 

vărsat de Fiul Domnului întru mântuirea omenirii 

și miracolul renașterii Sale, devenind elementul 

definitoriu al Sărbătorii Pascale.  

Înainte de a fi aliment, oul este simbol al 

perfecțiunii, al fecundității și al belșugului, un 

microunivers care este sursă de miracole. Oul, el 

însuși purtător de viață, devine un simbol al 

regenerării, al purificării și al veșniciei. În tradiția 

populară românească, ouăle de Paști sunt 

purtătoare de puteri miraculoase: vindecă boli, 

protejează animalele din gospodărie, sunt benefice 

în felurite situații. 

Sunt multe legende despre înroșirea ouălor, dar cea 

mai cunoscută este aceea că Mironosițele, cele trei 

Marii care l-au jelit pe Iisus, au adus ouă la 

picioarele Lui, acestea  roșindu-se de la sângele 

jertfirii. 

În ultimii ani, datorită  influențelor occidentale, 

copiii primesc ouă de ciocolată, pe care le aduce 

Iepurașul. În folclorul popoarelor catolice se spune 

că, în Joia Sfântă, clopotele bisericilor pleacă la 

Roma să aducă ouă roșii, pe care le ascund prin 

grădini pentru a fi găsite de copii și cel care adună 

cele mai multe ouă va fi norocos tot anul. Această 

mare sărbătoare este mult mai vastă, atât în 

semnificații, cât și în obiceiuri. Dangătul clopotelor 

picura sfințenie în suflet și ne amintea că dincolo de 

noi e un univers în  care vom exista așa cum ne 

pregătim pe acesta, lumânările aprinse, ouăle roșii 

sau încondeiate, mielul, iepurașul, mirosul de 

pământ reavăn al primăverii sunt doar câteva 

dintre simbolurile pe care le asociem Paștelui. Să 

nu uităm câtă bucurie poate fi în sufletul unui copil 

în clipa în care ciocnește un ou roșu! Și jocul cu cine 

are cel mai tare ou roșu care stârnește competiția. 

Mi-amintesc cum șterpeleam ouă de acasă ca să 

plătim cu ele ture în tiribomba cea străbună pusă în 

mișcare cu forță umană, ca la bâlci, în ritmul 

muzicanților din sat. 

În Vinerea Mare, seara mergeam la Denia 

Prohodului, una dintre cele mai spiritualizate, dar 

și „spectaculoase“ denii. În această perioadă, în 

sudul țării, apare „floarea Paștelui”, o floare mică 

albă, care seamănă cu margareta și crește în locuri 

mai umede. Culegeam florile și mergeam cu ele la 

biserică, sărutam icoana și treceam de trei ori pe 

sub masa încărcată de flori ce simbolizează 

catafalcul Domnului. Seara mergeam să cântăm 

prohodul, cu mintea noastră de copii, mai mult de 

dragul spectacolului, căci Nefârtatul făcea el ce 

făcea, și mai uitam de smerenia cuvenită. Voiam să 

fim auziți și remarcați și cântam cu voce tare până 
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răgușeam. A doua zi mergeam la spovedanie și la 

împărtășanie, de unde plecam cu inima cam 

tulburată, că nu mărturisisem toate păcatele, 

mințisem părinții, învățătorii, prietenii, furasem 

cireșe din pomul vecinului, necăjisem pe o babă 

care ne certa și câte și mai câte alte  năzbâtii. Dar   

mustrarea de cuget nu ținea mult și, nu peste multă 

vreme, reveneam la ceea ce am fost și mai înainte. 

Sâmbătă seară fiecare gospodină își pregătește cu 

grijă coșul ce urmează a fi dus la biserică pentru 

sfințire, acoperit cu cel mai frumos ștergar din casă, 

semn de prețuire a sărbătorii pascale, dar și de 

mândrie personală. Nu erau uitați nici morții. În 

zori, femeile făceau să răsune cimitirul satului 

povestind-le prin bocet ultimele evenimente din 

viață lor. În concepția țăranilor, viața și moartea 

sunt strâns legate. Datina este să nu te așezi la masă 

până nu ai dat de-mpărțit de sufletul morților, așa 

că, pe la porțile caselor, se naște o forfota vie. 

Masa din prima zi de Paști este un prilej de reunire 

a familiei. Chiar mari fiind, când ne întorceam 

acasă, era și nevoia de a simți sărutul și mângâierea 

pe obraji ai mamei retrăind tablouri din copilărie. 

Bucuria revederii se împletea cu cea a bunătăților 

de pe masă de unde nu lipseau ouăle roșii, brânza, 

salată cu ceapă verde și ridichi, drobul, friptura de 

miel și cozonacul. Ciocnitul ouălor roșii se face cu 

solemnitate și cu respectarea unor reguli precise. 

Primul ciocnește persoana mai în vârstă sau 

bărbatul. 

Spre deosebire de Crăciun, pentru Paști nu se 

pregătesc prea multe feluri de mâncare, dar este 

important să ai haine noi, de unde și zicala: 

„Crăciunul este sațul, iar Paștele, fudul”. 

În zilele de Paști existau interdicții severe: în prima 

zi nu era permisă plecarea din sat, nu se mătura 

prin casă, nu se pregătea mâncare, răsturnarea 

sării era ghinion. În a doua zi de Paști, finii se duc în 

vizită la nași, cu cozonaci, pască, ouă roșii și o 

ploscă de vin. Nașii îi ospătează pe fini, după care 

merg împreună „la lume” cum se spunea în satul 

nostru, la hora satului și universul atâtor atracții 

pentru copii. 

Prima săptămână de după Paști, ce se încheie cu 

Duminica Tomii, este numită Săptămâna Luminată. 

Se crede că porțile Cerului sunt deschise și cine 

moare în această săptămâna merge direct în Rai. 

Din Duminica Învierii, praznicul praznicelor și 

sărbătoarea sărbătorilor, timp de 40 de zile, până 

la Înălțarea Domnului, numită și Ispas, creștinii se 

salută cu „Hristos a înviat!”, „Adevărat a înviat!”. În 

această zi, miracolul vieții, oul înroșit, își face 

prezența prin formula „Hristos s-a înălțat!”, 

„Adevărat s-a înălțat!”. 

Dorim ca miracolul Învierii să aducă bucuria vieții 

și împlinirea speranței de sănătate tuturor 

românilor, oriunde s-ar afla. Și ne rugăm: „Cel ce 

răstignire ai răbdat și moartea ai stricat și ai înviat 

din morți, împacă viața noastră, Doamne, ca un 

singur Atotputernic!”. (Din Stihirile Învierii) 

HRISTOS A ÎNVIAT ! 

 

 

 

Elena Buică 
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POVESTEA BUNICULUI 
 

Avea numele Birău Petru și i se spunea Pătru lui 

Lazăr. Era născut în 19 mai 1894 în Birăoni, la 

Cimpa, un cătun de la poalele munților Șureanu, 

aparținând de Petrila, județul Hunedoara. Fiu de 

oier de-al locului, din pruncie a fost nevoit să 

înfrunte greutățile vieții, după ce în anul 1901, pe 

când avea 7 ani, tatăl său Lazăr a murit de tifos. L-a 

chemat la el la pat în dimineața când a presimțit că 

va muri, să-l sărute pentru ultima dată, dar copilul 

de emoție și de teamă a fugit din casă, stând toată 

ziua cu alți copii prin sat, iar seara când s-a întors l-

a găsit în sicriu. Regretul că nu a avut curajul să-i 

facă o ultimă bucurie tatălui său l-a urmărit toată 

viața. La 18 ani era un flăcău zdravăn, îndrăgostit de 

o fată din satul Răscoala, pe nume Ilina. 

În primăvara anului 1914, avea 20 de ani și după 

recrutare a ajuns soldat într-o unitate militară 

austro-ungară din Orăștie, la regimentul 64. Era 

brunet cu ochi albaștri senini, înalt, drept și voinic. 

Viața grea de orfan îl călise, așa că nu se speria de 

armată. În curând însă o umbră de teamă a început 

să-i bântuie sufletul. Au fost înștiințați de superiori 

că în urma atentatului de la Sarajevo din 28 iunie 

armata lor, a Imperiului Austro-Ungar, va ataca 

Serbia, lucru care s-a și întâmplat în 28 iulie 1914.  

Începea războiul și Pătru a aflat că va urma să fie dus 

pe front. Pe parcursul întregii veri au venit veștile 

despre implicarea rând pe rând a țărilor europene 

în acest război. În 3 august 1914, sărbătoarea 

Sfântului Ilie pe rit vechi, Imperiul Austro-Ungar a 

decretat mobilizare generală. Mulți  țărani români 

din Transilvania care au încercat să se sustragă 

mobilizării, au fost prinși și trimiși direct pe front, 

undeva în Galiția. Fiul de oier, crescut la umbra 

brazilor, lângă izvoarele unduitoare și limpezi, cu 

cântecul păsărilor în auz, nu înțelegea și nu putea să 

accepte rostul războiului și mai ales nu voia să 

omoare oameni. Evenimentele se precipitau și 

tensiunea era atât de mare în rândurile soldaților 

din unitatea lui, încât Pătru nu rezistă în această 

situație și luă hotărârea să dezerteze. În aceeași 

stare erau un văr de-al său zis Pătru lui Andrei 

Țărcălău și un alt vecin din sat zis Nicolae al 

Dăncionilor. Se sfătuiră între ei și într-o noapte de la 

începutul toamnei anului 1914 părăsiră pe furiș 

unitatea și porniră, la adăpostul pădurilor, pe munți 

spre casă. Într-o săptămână se aflau toți trei acasă la 

Cimpa. Mama și sora lui se bucurară mult când într-

o seară îl văzură în ușa casei. Se puse pe muncă încă 

de a doua zi.  

După vreo săptămână însă, pe când trebăluia prin 

curtea casei, observă penele lungi de fazan din 

caschetele jandarmilor unguri care urcau călare pe 

lângă casa lui Peteaucă. Fără să stea pe gânduri îi 

strigă mamei din ușă ,,Trăbă să fug!” și o luă în goană 

la deal pe albia pârâiașului ce curgea pe lângă casă. 

Urcă în zăvoi și se opri între arinii din Dâlma Cernei 

să se odihnească. Îi veni ideea să meargă la cei doi 

camarazi ai lui din sat, Nicolae și Pătru lui Andrei, 

împreună cu care dezertase de la Sibiu. Îi găsi 

ascunși la colibele din Fătăciuni. Și pe ei îi căutaseră. 

Știau că jandarmii vor ajunge și în Fătăciuni de unde, 

nu demult, îl ridicaseră pe Ion Bălănesc din locul 

numit Dosul Săciului, unde avea colibă și se 

ascunsese pentru a nu fi dus pe front. Era pe la prânz 

și socrul său, Gheorghe al lui Ion Ștef, îi făcuse mălai 

pe care să-l mănânce cu brânză. Tocmai când se 

apucase de mâncat, trei jandarmi au năvălit peste ei. 

Îi rugase Gheorghe să-l lase să mănânce și îi îmbiase 

și pe ei cu ceva de mâncare, dar jandarmii nu s-au 

îndurat și au plecat cu Ion flămând la vale. A ajuns în 

linia întâi, a căzut prizonier la ruși și a fost dus în 

Siberia de unde s-a întors acasă pe jos prin anul 

1922. 

Cei trei tineri luară hotărârea să găsească un loc ferit 

unde să ridice o colibă și să stea peste iarnă. Găsiră 

o poiană, bună de adăpost în Dosul Fătăciuniului, 

către Fața dintre Pâraie, în locul numit Boureacu, 

dincoace de poienița lui George-al lu’ Codreanu, 

unde în mijlocul pădurii dese de fagi seculari 
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ridicară o colibă mică. Ziua stăteau înveliți în 

cojoace, nu îndrăzneau să aprindă focul pentru a nu 

fi reperați, iar în câte o noapte mergeau în sat sau la 

colibe, la familii, luau de mâncare și până dimineața 

erau înapoi. Aveau un semnal pe care îl scoteau cu 

căușul palmelor împreunate la gură și care imita 

țipătul cucuvelei. Când unul ajungea în apropierea 

colibei scotea acest sunet și dacă nu răspundea 

nimeni, însemna că a ajuns primul. Intra în colibă și 

când venea următorul, îi răspundea cu același sunet, 

semn că totul este în ordine. 

La fel și când sosea cel de-al 

treilea. Așa a trecut iarna, 

apoi vara, apoi încă o iarnă și 

o primăvară fără ca 

ascunzătoarea lor să fie 

descoperită. În sat se știa că 

ei vin noaptea pe la ai lor dar 

nu putuseră fi surprinși. 

Acest lucru îl știa și Drăgan 

Lazăr zis Zălucă, un 

consătean care din cauza 

staturii mici nu fusese luat 

pe front, ci fusese angajat la 

Primăria din Petrila, ca 

dubaș, unde era pus să 

anunțe diferite hotărâri ale 

stăpânirii, bătând toba și 

strigând înștiințările prin 

sat. În secret primise și 

sarcina de a-i găsi pe țăranii 

care se ascundeau pentru a 

nu fi duși pe front, ori pe cei 

dezertați, și a-i denunța, așa 

că descoperirea locului unde 

se ascundeau cei trei intra în 

atribuțiile lui. 

Într-o dimineață din toamna anului 1916 Zălucă se 

afla, cu cele câteva oi pe care le avea, la coliba din 

Scoabele Fătăciuniului. Se trezi înainte de ivitul 

zorilor și ieși în fața colibei să urineze. I se păru că 

aude un țipăt de cucuvea dinspre Dosul 

Fătăciuniului. Ascultă atent. Sunetul se repetă 

imediat. Cu auzul ascuțit al munteanului își dădu 

seama că este o imitare și că poate fi un semnal. 

Toată ziua se furișă printre fagii groși ai pădurii de 

pe Dosul Fătăciuniului, până când zări printre 

tulpini coliba ridicată de către cei trei fugari. Îi fu de 

ajuns ca să înțeleagă. În aceeași seară coborî cu oile 

acasă și se prezentă la jandarmerie. 

Înspre dimineața următoare primul care ajunse la 

coliba ascunsă fu Pătru. Se opri ca la vreo 20 de 

metri și dădu semnalul. Nu-i răspunse nimeni, era 

liniște, parcă prea liniște. Se apropie precaut și când 

mai avea vreo zece metri, 

ușa colibei se deschise cu o 

izbitură și un jandarm apăru 

strigând cu arma întinsă 

spre el:,,Stoi moi!” 

Pătru se sperie, dar nici prin 

gând nu-i trecu să stea. Se 

aruncă după un fag din 

apropiere, apoi o luă în 

goană la vale spre Pârâul 

Fătăciuniului, făcând slalom 

printre trunchiurile fagilor. 

Gloanțele șuierau pe lângă 

el, dar nu-l atinseră. Nu se 

opri până în valea Răscoalei 

de unde trecu peste Dealul 

Albului la Tirici. Scăpase 

datorită jandarmului care 

dorind să se afirme între 

camarazii înghesuiți în 

colibă, deschisese ușa prea 

repede să-l aresteze. Așa 

voise Dumnezeu, gândea. Nu 

aceeași soartă au avut Pătru 

lui Andrei și Nicolae care au 

fost prinși în acea dimineață și duși pe front de unde 

s-au întors abia după terminarea războiului.  

Pătru a mers toată ziua până aproape de Poiana 

Muierii în locul numit ,,La comandă”, pe unde auzise 

el că se putea trece granița în România la adăpostul 

pădurii dese de brad. Aici s-a așezat pe mușchiul 

moale și s-a odihnit. A reușit să ațipească. Deși 

răcoarea toamnei se simțea destul de tare nu a 

Portretul bunicului,  
de Petru Birău, 1987 
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răzbit prin sfeterul de lână, pieptarul înfundat 

îmblănit și cioarecii groși. Când s-a înnoptat bine a 

pornit iar la drum. A  auzit prin întunericul nopții 

oameni vorbind în șoaptă și chiar râsete înfundate, 

dar nu le-a băgat în seamă, probabil erau grănicerii. 

A continuat să meargă ca o umbră unduitoare prin 

întunericul nopții și când s-au ivit zorile se afla pe 

vârful unui munte stâncos cu brazi rari. S-a întins 

iarăși și s-a odihnit sub primele raze slabe ale 

dimineții de toamnă. Era în 

România. A pornit la vale 

trecând peste câteva văi și 

dealuri. Știa că mai jos 

trebuia să dea de satele 

oltenilor.  

 

Către seară ajunse la 

primele conace ale boierilor 

din Vâlcea, care aveau multe 

vite și unde spera că va fi 

primit ca slugă. Găsi într-

adevăr un boier mai inimos 

care îl primi și îl hrăni după 

călătoria istovitoare prin 

munți. Peste noapte dormi 

cu slugile într-un fânar și 

află că în vara acelui an 

România intrase în război, 

din 29 august, alături de 

Franța, Rusia și Anglia care 

formau Antanta și 

majoritatea tinerilor din 

sate erau pe front. A doua zi, 

după ce îi povesti prin ce 

trecuse, îl rugă pe boier să 

nu-l denunțe și să-l țină la el ca 

slugă că se pricepe la vite și la orice muncă din 

gospodărie. Boierul îl privi îndelung și intui în 

tânărul înalt, voinic și cinstit, omul bun de pus la 

lucru, așa că îl opri la conac dându-i de lucru 

împreună cu celelalte slugi. Peste iarnă, cu 

îndemânarea dobândită acasă, confecționă diferite 

unelte din lemn, greble, troci, linguri, cauce, cozi de 

topor și de coasă. Boierul ajunse să-l îndrăgească 

mult. 

După un an, prin toamna anului 2017, Pătru se afla 

la marginea pădurii pe un deal unde boierul avea o 

holdă mare de porumb. Îl trimisese cu carul cu boi 

să aducă la conac știuleții mari de porumb care 

fuseseră tăiați și se uscaseră legați în snopi la soare. 

Tânărul încărca vioi snopii înalți pe car imaginându-

și că sunt niște fete subțiri pe care le prinde de mijloc 

și le saltă ca la joc. O ducea 

bine la boier. Era sănătos, în 

putere și munca îi plăcea, 

primea hrană bună și 

îndestulătoare iar prin sat 

găsise și o tânără olteancă 

de care se îndrăgostise. Deși 

îl rodea dorul de mama sa și 

de Ilina, de oi și de coliba din 

Fătăciuni, era totuși fericit și 

aici. Termină de încărcat 

căruța, legă strâns o rudă 

lungă și elastică de 

mesteacăn peste snopi și 

sări deasupra întinzându-se 

pe burtă. Boii porniră agale 

prin răcoarea serii, căruța 

se legăna, scârțâind din 

toate încheieturile sub 

greutate, dar Pătru știa că 

este rezistentă. Fluiera o 

melodie veselă pe care o 

auzise în copilărie cântată la 

fluier de un cioban bătrân. 

Aproape fără să-și dea 

seama ajunse cu carul pe 

podul de lemn de peste râu. 

Deodată unul dintre boi se 

împiedică în lemnele podului și se bălăngăni spre 

stânga, dezechilibrându-l și pe celălalt. Se auzi o 

trosnitură puternică. Marginea podului cedase, iar 

boii și căruța se prăvăleau spre apa învolburată. 

Înțelegând că nu mai poate face nimic pentru a salva 

ceva, Pătru sări din instinct se agăță de margine și se 

urcă înapoi pe lemnele podului. Privi cu durere cum 

Birău Petru și soția sa Ilina, imediat 
după căsătorie în 1919 
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boii erau rostogoliți împreună cu carul de puhoiul 

apelor. Nu aveau nici o șansă să mai scape. Urcă pe 

dealul din apropiere și începu să plângă. Se făcuse 

noapte. Nu se putea întoarce la boier fără boi și fără 

car, așa că o luă spre micul oraș de peste dealuri 

unde aflase că este un punct de recrutare, de care 

până acum nici nu ar fi vrut să știe. A doua zi era 

înrolat soldat în armata română și pornea cu un 

convoi de căruțe încărcate cu provizii spre front. A 

urmat frontul din Galiția prin Munții Tatra, până în 

Italia. Nu a tras niciodată în vre-un om și nici nu a 

fost împușcat de cineva. Era crezul său.  

În data de 11 noiembrie 1918 se afla cu compania la 

Piave în Italia, când au fost înștiințați de comandanți 

că se încheiase armistițiul și războiul se terminase. 

Au sărit toți, scoțând chiote de bucurie. Urma să se 

organizeze întoarcerea de pe front, dar Pătru nu a 

mai avut răbdare și a pornit pe jos spre casă alături 

de alți câțiva camarazi, după ce au aruncat puștile și 

muniția pe care le mai aveau într-un râu. Călătoria 

desfășurată când pe jos, când agățați de câte un 

vagon de tren sau de o căruță, avea să dureze 

aproape trei săptămâni. Ajuns la Cimpa, i-a încolțit 

în minte gândul să-l omoare pe Zălucă pe care nu-l 

uitase în toată perioada aceasta grea a frontului. 

Intuise că doar el ar fi putut să-i vadă la coliba 

ascunsă din Fătăciuni și să-i pârască. A intrat în 

cârciuma lui Branga din sat. Zălucă era acolo cu alți 

săteni și când l-a văzut a strigat mimând o bucurie 

uriașă: ,,Frace Petre ce-ntorsăș sanatos!” Apoi a sărit 

de la masă și l-a îmbrățișat. În loc să-l omoare, pe 

Pătru l-au podidit lacrimile și s-a gândit: ,,N-am 

omorât ieu niși on dujman pe front șî să-l omor pe-

ahăsta ași?” S-au așezat la masă, iar țuica, plătită tot 

de Pătru, și poveștile au curs până târziu în noapte.  

În sat a fost primit ca un erou pentru campania dusă 

pe front cu armata română până în Italia. Dezertarea 

sa din armata austro-ungară era considerată un act 

de vitejie. 

În 1919 s-a căsătorit cu Ilina, fata din satul Răscoala, 

despre care la plecarea sa în armată știa că era 

însărcinată și la 10 iunie 1914 a născut un fiu 

botezat tot Petru, zis Pătru ăl mic.  

A trăit până la vârsta de 96 de ani, când pe 1 

septembrie 1990 s-a stins din viață și a fost 

înmormântat mai sus de casa construită de el, în 

ograda cu pruni a familiei, după tradiția 

strămoșească. Îi plăcea să-mi povestească 

întâmplări de pe front și din vremea când a fost 

dezertor, dar abia la bătrânețe a vorbit despre două 

dintre ele, cea cu jandarmul de la coliba ascunsă și 

cea cu căruța răsturnată în apă. Cu aceste două 

momente s-a împăcat mai greu. 

 

 

 

 

 

Petru Ilie Birău 
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Dispărea-vor cărțile? 
 

La o recentă întrunire a Cenaclului Eminescu din 
Montreal, condus de scriitorul Leonard I.Voicu, d-na 
Viorica Băetu a făcut o frumoasă prezentare de carte. 
Și, printre altele, a adăugat un comentariu despre 
viitorul cărților, afirmând că părerile sunt împărțite: 
unii cred că actuala formă de cărți va supreviețui 
tehnologiei electronice în care ne aflăm, alții, 
dimpotrivă, prevăd dispariția suportului pe hârtie a 
cărților și înlocuirea lui cu cel electronic. Părerea 
doamnei Viorica Băetu este că, probabil, forma 
electronică a cărților va înlocui treptat forma clasică, 
dar, indiferent de suportul pe care vor apărea 
viitoarele cărți, ele nu vor 
dispărea, pentru că oamenilor 
le plac poveștile și lecturile, 
deci niciodată nu vor renunța la 
ele. În fond, a încheiat d-na 
Băetu, suportul pe care vor 
apărea este un amănunt 
secundar, cărțile vor 
supraviețui.  
Desigur, la Cenaclul Eminescu - 
format din oameni care iubesc 
lectura - mulți fiind autori de 
cărți, nici nu s-ar fi putut să fie 
alt crez! Citisem aceeași idee, 
cu peste zece ani în urmă, 
exprimată de Gabriel Liiceanu 
într-un superb text intitulat 
„Dans cu o carte”. Citez: 
„Splendoarea cărții este că ea 
nu se impune de la sine. Alături de foame, de frig și de 
eros, nu există nevoia irepresibilă de a citi. Cartea nu 
este „cea de toate zilele” – ca pâinea, ca apa, ca 
hainele. Nu citești așa cum resimți nevoia de a mânca 
atunci când îți este foame. Întâlnirea cu cartea nu are 
loc în virtutea unui instinct. În fapt, „se poate” și fără 
ea.” 
În articolul apărut în România Literară, Liiceanu, 
după o lungă și competentă analiză literară a unor 
cărți de valoare din literatura universală, prevedea - 
cu îngrijorare - micșorarea tirajelor pentru cărțile 
tipărite și privea cu scepticism viitorul lor. Cuvintele 
cu care și-a încheiat articolul erau: „ Îmi dau seama, 
recitind aceste note, că am vorbit despre o vreme când 
cărțile creșteau oamenii. Epoca aceasta a trecut.”      

Fac parte din generația în care fiecare dintre noi a 
avut, cu siguranță, una sau mai multe cărți care i-au 
schimbat destinul. Pe mine m-au impresionat 
puternic câteva, unele și datorită prezentării grafice, 
nu doar a conținutului. Astfel, am luat cu mine în 
Canada - pe lângă zecile de volume din colecția 
Biblioteca pentru toți, cartea de neuitat a lui Iordan 
Chimet „Antologia inocenței - cele 12 luni ale visului” 
(Editura Ion Creangă 1972), ca și „Regele Ubu” de 
Alfred Jary (Ed. Pentru Literatură Universală 1969) 
în excelenta traducere a lui Romulus Vulpescu, cel 
care s-a ocupat și de prezentarea grafică, absolut 

superbă, a cărții.  
La Montreal m-a cucerit prin 
conținutul scris acum peste 
2000 de ani, dar valabil și 
astăzi, volumul în franceză 
„Seneca - scrisori către Lucilius” 
(Ed. Bouquin- Robert Laffont, 
France, 1993) și, recent, m-a 
fascinat romanul „Prevestirea” 
de Ioana Pârvulescu (Ed. 
Humanitas 2020). Ar fi 
imposibil să enumăr aici toate 
cărțile care au intrat în viața 
mea, dar nu pot să nu 
menționez cărțile tipărite la 
Editura Vinea din București, 
condusă cu rafinament, 
pasiune și profesionalism de 
poetul și editorul Nicolae 

Tzone. Iată ce scrie el în 2006 într-un text cu titlul 
„Tată de cărți”, cu ocazia unei editări la Iași:  
„Câtă muncă este așezată în nașterea unei cărți! Cât 
efort! Câtă migală să desăvârșești o Carte 
Frumoasă.[…] Veți vedea cum, după ce corpul de 
carte e gata, câte jde zeci și zeci de gesturi se mai fac, 
cum se adaugă forzațul, cum se pune banda cu 
margine aurită, cum se așază semnul de carte, cum 
coperta cartonată este împodobită cu supracopertă, 
cum și din nou cum...Cât e meserie aici și cât e iubire 
și pasiune pentru lucrul temeinic făcut?” 
Am de la Editura Vinea (2019) superba carte 
„Abecedaur” de poetul Șerban Foarță și pictorul 
Tudor Banuș. Cu câtă bucurie o revizitez din când în 
când!  
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Și, pentru că am iubit dintotdeauna cărțile, pe cele 
tipărite cu mireasma lor specifică, iar acuma, pe cele 
electronice, pentru ușurința accesului și depozitării, 
aș vrea să cred că nu vor dispărea. Nu mă pot insă 
împiedica să nu observ comportamentul general al 
tineretului de astăzi, indiferent de țara în care 
trăiește și mai ales să nu mă înfricoșeze influența 
rețelelor de socializare asupra capacităților de lec-
tură ale oamenilor. 
Dacă ar fi să privim, de exemplu, rețeaua Facebook, se 
poate ușor constata că publicul preferă imagini, nu 
texte și că un text ceva mai lung și care tratează o 
problemă mai serioasă nu are mulți cititori. Desigur, 
mi se poate reproșa faptul că nu înțeleg scopul rețelei, 
care, inițial, a fost de fapt creată pentru imagini, nu 
pentru comunicări verbale. E adevărat. Dar mai e 
ceva: apariția emoticoanelor a făcut comunicarea 
ușoară, accesibilă, însă a înlocuit parțial cuvintele. Am 
observat unele persoane care, în loc de comentarii, 
plasează o inimioară sau un buchețel de flori care s-
ar traduce cu faptul că ceea ce au văzut (sau citit) le-
a plăcut.  
Dacă însă eliminăm cuvintele din comunicare, 
gândirea însăși se va modifica, luând formele cele mai 
simple. Cel care dorește să transmită ceva, nu mai 
caută, în gând, cuvinte prin care să se exprime, ci 
alege, dintr-o listă de imagini oferită de rețea - cea 
care s-ar potrivi cu o idee simplificată, ca de exemplu: 
mi-a plăcut, bravo, etc.  
Să fim bine înțeleși: nu am nimic împotriva micilor 
fețe zâmbitoare ca replică la o glumă, sau reacții 
asemănătoare. Ele sunt comunicări spontane, rapide, 
amuzante. Mă îngrijorează însă extinderea și 
generalizarea lor. Pe de o parte. Pe de alta, 
comunicațiile - acum spontane, pe telefoanele mobile 
- duc la pierderea răbdării, mai ales în a asculta. Ori, 
ce este, de fapt, cititul, decât ascultarea autorului care 
a scris?  
Desigur, există o mulțime de oameni care vor 
continua să scrie. Ba chiar aceștia s-au înmulțit 
considerabil de când posibilitățile de publicare au 
crescut. Dar cartea, acel prieten pe care-l revizitezi în 
biblioteca ta, așa cum s-a exprimat doamna Băetu 
despre cartea prezentată la Cenaclul Eminescu, o 
carte excelentă de altfel - mă tem că, deși poate nu va 
dispărea total, prezența ei va fi mult diminuată. 
Ar fi aici de adăugat părerea unui foarte talentat 
scriitor canadian de origină română, Mircea 
Gheorghe, în a cărui remarcabilă carte „Bucuriile și 
capcanele lecturii” (Ed. Ideea Europeană, București 

2020, colecția ESEU) am regăsit întrebarea 
referitoare la viitorul cărților. Titlul capitolului 
respectiv sugerează părerea scriitorului, „Internetul 
și cartea, doi frați inamici”. Concluzia la care ajunge 
autorul, justificând avantajele, dar și lipsurile 
fiecăreia, este aceea că ambele variante de cărți - pe 
suport de hârtie sau electronic - vor supraviețui 
pentru o vreme în paralel. Poate, aș adăuga eu, cele de 
artă, cu reproduceri în culori și foarte voluminoase 
vor migra mai repede spre variantele electronice, tot 
colorate și mult mai ușor de păstrat și manipulat. 
Celelalte însă vor mai dăinui, sunt sigură! 

 

 

 

 

 

Veronica Pavel Lerner 
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Răzbunarea 
 

-„Cine zice că răzbunarea este arma prostului, e un 
nătâng! Numai lașul nu se răzbună, că de aia este 
laș. De frică, dom-le, de frică. Trebuie să ai curaj să 
te răzbuni, și să fi deștept. Răzbunarea trebuie să 
fie pregătită, cu cap, să lovească acolo unde doare 
mai tare. Așa să știi! Păi știi ce i-am făcut eu unuia? 
Stai să vezi: Eram în Grecia, în lagărul de refugiați, 
când a venit unul, tot român de-al nostru cu familia 
lui și c-o valiză de bani, c-așa-i mersese vorba prin 
lagăr de la unii care-l știa dinainte. Avea bani dar 
zicea că n-are. Mă rog, treaba lui. Dar când venii aici 
în Canada, c-a venit vreo două luni după noi, am 
mers să-l văd la hotel că-mi era dor de el și am luat 
cu mine și pe Zoie, și fata. Făcuse Zoie niște șnițele 
calde, am pus în sacoșă și bere, și am mers să ne 
vedem prietenii. Da, să știi c-așa am făcut. 

Ei au fost primiți mai bine decât noi, că le-au dat 
școală de limbă plătită. Nouă nu ne-a dat, c-o aveam 
pe Lenuța, fata noastră, care știa Engleză și ne 
puteam descurca cu ea. După aia, am zis: Hai să-l 
iau cu mine la hotel, că tăntălăii ăștia de englezi, nu 
sunt buni de nimic. Am vorbit cu șeful și l-a angajat. 
Ne-a pus pe amândoi în schimbul de seară, când era 
mai puțină treabă și stam la taifas până la miezul 
nopții. Nu prea aveai ce face altceva. A fost bine! 
Când suna careva pentru o defecțiune, mergeam 
împreună și tipul nu se da în lături, că era 
îndemânatic și muncitor. După aia mergeam să 
raportăm că toate-s în regulă și iar ne înfundam în 
atelierul nostru la taifas. 

Într-o zi tipul vine la serviciu c-o mașină nou nouță, 
o limuzină dom-le, un Chevrolet Impala. Știam că 
vrea să-și ia mașină, dar de ocazie, credeam eu. Îi 
zic: 

-„Bine vărule, tu cu mașină nouă și eu cu rabla mea 
cu care te-am dus la Niagara?” 

-„Las-o măi frate, c-o luai în rate. Poți să faci și tu la 
fel”. 

-„Păi ca s-o iau în rate am nevoie de bani pentru 
acont. Nu?”  

-„Ți-i dau eu. Mi-i dai înapoi când poți”. 

Zis și făcut. Mi-a dat 1500 de dolari și-am luat un 
Ford Marquise, mai grozavă ca a lui. Când am venit 
prima dată cu ea la hotel, șefu’ și ăi din tura de 
dimineață au făcut ochii mari, că nu le venea să 
creadă. Noi emigranții cu mașini noi, și ei englezoii, 
de râsul lumii, cu rablele lor. Așa a fost!” 

-„Atunci, de ce te-ai răzbunat pe el, nene?” 

-„Păi stai să vezi că povestea nu s-a terminat 
aici…Zicea el c-ar fi un fel de inginer în nu știu ce și 
c-a găsit un curs seral la George Brown College 
unde vrea să meargă. S-a mutat în tura de 
dimineață și eu am rămas singur, seara. După vreo 
două zile, când m-am văzut cu el la prânz, mi-a zis 
că șefu l-a pus să organizeze atelierul. Alte două zile 
și văd pe coridorul de la atelier panouri solide de 
lemn și multe bare de metal în formă de cornier, 
perforate cu găuri pe toată lungimea. De atunci 
când veneam să stau în atelier, nici nu aveam unde 
să mă așez. A început să pună în jurul pereților 
rafturi pe picioare din astea de metal strânse bine 
în șuruburi. Unde nu erau rafturi, a instalat panouri 
din lemn cu cârlige de atârnat diferite scule. Apoi în 
locul mesei la care obișnuiam să stau, că aveam și 
telefonul instalat pe ea, a apărut un banc de lucru 
solid, menghine ancorate în șuruburi de tăblia 
groasă de lemn și jos la picioare un alt raft pentru 
cutii sau alte lucruri. Deci acum în loc de masă la 
care să stau comod, aveam bancul ăsta. Când suna 
telefonul trebuia să mă ridic în picioare. Șefu nu 
mai putea de bucurie, se umfla în pene de ce a 
realizat. Când totul a fost gata, a chemat bosu cel 
mare să vadă ce a făcut. Drept e că totul arăta altfel 
acum. Când contabilul șef a aflat ce transformări s-
au făcut în atelierul nostru, a cerut să se facă și la el 
rafturi ca astea, că toată arhiva lui sta îngropată în 
cutii puse una peste alta și era problemă să 
găsească un act de care avea nevoie. Când a 
terminat treaba și aici, numele colegului meu era 
rostit de toată lumea. Pe mine începuse să mă 
agaseze întreaga poveste.  Preferam să-mi caut de 
lucru prin alte locuri, că-n atelier, dacă nu aveam de 
lucrat ceva, nu mai aveam chef să stau. Era dom-le 
la biroul de recepție o păpușică frumoasă de-ți lua 
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ochii. Avea și un zâmbet din ăla dulce care te țintuia 
locului. Într-o seară când am dat pe acolo să mai 
schimb cu ea câteva cuvinte, că era prietenoasă și 
nu se sfia la un compliment sau o glumă, mă 
întreabă unde-mi e prietenul? Îi spun că lucrează 
dimineața. După vreo două zile n-o mai văd. Întreb 
și aflu că a trecut în schimbul de dimineață. 
„Frumos”, îmi zic…După aia, cred că era înainte de 
Crăciun, a nins dom-le, că abia se mai putea merge 
cu mașina. Când ajung în parkingul hotelului, văd 
fata de la recepție cu „prietenarul”. Se urcau 
amândoi în mașina lui. „Așa merge treaba”, îmi 
spun, „și banditul nu a spus nici un cuvânt despre 
asta” L-am luat ziua următoare de-o parte și-i zic: 

-„Ai succes la fetițe, Don Juanule?” 

-„Ce fetițe, nene? Te referi la colega de la recepție?” 

-„Colega zici? Vezi că ști?” 

-„Da de unde. Are copilul la grădiniță și ajunge 
mereu cu întârziere dacă merge cu autobuzul. Tot e 
în drumul meu. O duc eu.”  

-„Am glumit. Știi doar că te cunosc de om serios.” 
„Las, că am eu leac și pentru tine” mi-am spus în 
gând, despărțindu-mă de el. După vreo câteva zile 
vin mai devreme și merg direct în holul hotelului 
unde era biroul de recepție. Ea era acolo: 

-„Ce mai nou? Nu te-am mai văzut de mult.” 

-„Da. M-am schimbat în tura de dimineață.” 

-„Oh! E așa de trist seara când lucrez eu, fără tine. 
Nici nu ai cu cine să schimbi o vorbă”… 

-„Lăsă că găsești mata cui să faci complimente”… 

-„Nu, serios acum. Am venit special mai devreme 
ca-ți spun ceva, dar asta trebuie să rămână secret. 
Am auzit de la băieții din secție, că prietenul meu, 
ști care, cel care te duce cu mașina. Zice că a reușit 
să te seducă. Cred că-și face visuri cu tine. Dacă află 
nevastă-sa, nu știu cum o să te simți. Și apoi 
copiii”… 

-„Asta-i culmea! Nici nu mi-am imaginat. Taci! te 
rog. Nu mai vreau să ascult nimic! Bine că mi-ai 
spus! Atât! La revedere.” Și a plecat cu ochii în 
lacrimi în biroul ei. 

OK. L-am aranjat, mi-am zis. Am descuiat ușa unei 
camera ce da spre parking și mi-am văzut prietenul 
așteptând fata de la recepție. „Așteapt-o, băiete 
dragă, că o să vină când ți-oi vedea ceafa!”  

Tot în perioada aia s-a întâmplat să aibă șeful o 
ședință cu conducerea. Când a terminat, a trecut și 
pe la mine: 

-„Cum merge, totu-i OK?” 

-„No problema”, am zis eu. „Cum a fost la ședință?” 

-„La noi mai bine decât la bucătărie și cei de la 
curățenie. Doar câteva reclamații cu instalația 
electrică și la băi, că dușurile nu funcționează ca 
lumea.” 

-„Știi șefu. Cred că ar trebui să dai mai multă atenție 
la ce spun oamenii.” 

-„Ce spun oamenii?” 

-„Ei, nu vezi că amicu le face singur pe toate? 
Oamenii nici nu mai vin la mata când au o 
problemă. Merg la el direct. Vine el să-ți spună ce a 
făcut? Nu. Știi că el e inginer? Acum merge aici la 
școală. Toți au prins de veste că el se pricepe la 
toate. Eu aș fi mai atent.” 

Șefu n-a mai zis nimic. Mi-a strâns mâna în tăcere și 
a plecat cam îngândurat de la mine. Cred c-a trecut 
cam o săptămână până am dat cu ochii de prietenul 
meu. S-a bucurat că mă vede: 

-„Am o veste care o să te surprindă. Am văzut un 
apartament grozav într-un bloc frumos, cu 
securitate la intrare și alte minuni. Am pus o ofertă 
să-l cumpăr.” 

-„Ce vorbești? Nu-ți e frică? Dacă pierzi slujba?” 

-„Găsesc eu alta, că acum am experiență canadiană. 
Am și referințe bune de la hotel. Nu cred că e o 
problemă. Și apoi fă socoteala: banii pe care-i dai pe 
chirie, se duc. N-ai nimic. Dacă cumperi un 
apartament, banii ăștia se scad din datorie, deci îi 
câștigi. Că venii vorba, cred că o să am nevoie de 
banii pe care ți-am împrumutat pentru mașină.” 

-„Păi n-ai zis tu să ți-i dau înapoi când pot?” 

-„Am zis, dar atunci nu știam că o să am nevoie de 
ei. Uite că acum am.” 
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-„Lasă că vedem noi până atunci. Ia zi, mai vine 
colega cu tine în fiece zi?” 

-„Nu. Nu știu ce-i cu ea, nici nu-mi răspunde la salut. 
Am vrut s-o întreb și mi-a întors spatele. La fel și ăia 
din biroul ei. Treaba lor, n-am idee.” 

-„Mă-nterez eu și-ți spun. Ce proiecte mai are șefu’ 
cu tine?” 

-„Nici unul. Mai nou, mă trimite să mătur în fiecare 
dimineață intrarea din fața hotelului. Mi-a zis să-i 
raportez lui când cineva mă roagă să repar ceva, 
dar nu mă trimite pe mine acolo. Se poartă cam rece 
de-o vreme.” 

-„Ce spui? Îmi pare rău.”  

În sinea mea, jubilam. Dar asta nu era tot. Vrea să-i 
dau banii înapoi. Îi voi plătii, mi-am spus, cu 
dobândă! Așa am și făcut. 

Șefu a început să mă viziteze mai des când eram 
numai eu singur de servici. Venea să mă iscodească. 
Eu mă prefăceam îngrijorat și-l sfătuiam să facă în 
așa fel ca să-l determine să plece singur de la hotel. 
Ar fi bine să se plângă la personal că-i insubordonat 
și nu-i execută ordinele. Să facă un raport în scris și 
să aducă și-un martor, dacă se poate. Șeful asculta 
atent la fiecare vorbă. Când l-a trecut pe prieten din 
nou în tura de seară, amicul a protestat și s-a dus și 
la sindicat c-o plângere. Asta i-a grăbit sentința. A 
fost dat afară. Când a venit la lucru în vinerea 
Paștelui, șefu i-a dat plicul cu hârtia roz de 
concediere. În același plic erau și banii de la mine, 
cei 1500 de dolari pe care mi i-a dat. Asta a fost 
lovitura de grație. Trebuia să se mute în noul 
apartament pe 1 mai și acum nici servici nu mai 
avea. De asta zic: Răzbunarea nu e arma prostului.” 

-„Și ce mai ști de el? S-a descurcat?” 

-„Am aflat că l-a primit un român care avea o 
fabrică de mobilă, dar nu a stat mult nici acolo. Pe 
urmă s-a dus la o companie mare de automobile. A 
ajuns inginer șef aici, cred că lucrează și acum 
acolo. Câștigă bine. Și-a luat o casă nouă cu curte 
mare și garaj de două mașini. Dar nu l-am mai 
văzut. Tipu nu era prost. Știa ce face.” 

-„După câte văd, i-ai făcut un bine. Dacă nu te 
răzbunai, ar fi lucrat și astăzi la hotel și n-ar mai fi 

avut bani de casă nouă. Nu-ți pare rău de ce i-ai 
făcut?” 

-„De ce să-mi pară rău? Mi-a stricat toate rosturile. 
Din cauza lui, nici eu nu am mai fost văzut ca lumea. 
Pe mine m-a scos de-acolo o cameristă pe care am 
încercat s-o sărut într-o seară. A fost bucluc mare. 
De atunci nici fata mea nu mai vorbește cu mine. 
Asta-i viața, dom-le! Una caldă, alta rece, totul vine, 
totul trece!” 

 

 

 

 

 

David Kimel 
 

  



 
R e p e r e  L i t e r a r e  42 

 

Poeme de Lilian Curevici 
 

 

MĂ SUNĂ MAMA… 

 

…Mă sună mama la un miez de noapte, 

Vorbind încet, cu vocea-i tremurând: 

-Știi, fiule, plecat-ai prea departe, 

De-o fi să…zac, te crezi a dovedi? 

 Să te mai văd îmi pare-o veșnicie, 

 Aveam să-ți spun, sunt multe-a discuta, 

 Azi toate vin și pleacă-n…agonie, 

 O piatră și cu alta s-ar certa… 

Să știi, vecinul nostru nu mai este, 

Vecina nu mai e de săptămâni, 

Întreaga mahala șoptind vorbește, 

Nu mai auzi nici lătratul de câini… 

 Suntem, mai mulți, în barca-avariată, 

 Încet, dar sigur, cu toți ne scufundăm, 

 Azi viața și cu moartea sunt o…piață, 

 Se vinde și se cumpără-n tandem… 

Voiam să-ți spun, mai arde călimara, 

Că la icoană serile mă-nchin 

Și semnul crucii-mi fac de dimineață, 

Portița, toată ziua, când deschid… 

 …Te așteptăm, cu tata, cât mai este, 

 Vezi, poate vii, de poți, cât mai curând, 

 Să reînvie viața…la ferestre, 

 Să-mi treacă rana veșnic…sângerând… 

 

 

CAFEAUA… 

 

…Când mai revii, să stăm alături, la cafea, 

Să mai schimbăm o vorbă, noutate, 

Să răscolim tăcerea-n doi, ce mult durea, 

Un sfert de veac…, - erai atât departe?! 

 Când mai revii, să ștergem praful 
împreună 

 De pe imagini. Doamne, cum eram!!! 

 Atât de tineri, ne țineam de mână, 

 Când serile poteci cutreieram… 

Îți mai aduci aminte, când veneam, 

Neobosit, la poarta-ți, altădată? 

Cum te strângeam la piept, iar tu-mi râdeai, - 

Cafeaua…ghicitoare, blestemată… 

 Eu…sunt la fel, deloc nu m-am schimbat, 

 Chiar peste ani…, - ceva mai mult argint 

 Și-mi port smerit un vis, mereu…ciudat, 

 Cu el voi poposi și-n…paradis… 

…Aș vrea să vii, sunt meșter la cafea, 

Sunt sigur, pregătesc ca nimeni altul, 

E ca să știi, de-ntreabă…cineva, 

-O dragoste privește doar…înaltul… 
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PRIMĂVARA… 

 

…Când pleacă troiene, când rar bate vântul, 

Când viforul iernii se-ascunde retras, 

Vioara `Vivaldi ne-aduce alintul, 

Cel sunet-minune zglobiu pârăiaș… 

 Mirosul de flori ne îmbată Pământul, 

 Atunci, când se-mbracă în vii ghiocei 

 Și vale, și deal, mai apoi chiar și gândul, 

 Iar șesul e plin de ieduți și de mei.

 

Lalele, narcise, plăpânzi brebenei, 

Covorul albastru de dulci viorele 

Sunt una cu cerul, de azi și de ieri, 

De parcă coboară o mare de stele… 

 …Spre lacul cu nuferi mă-ndeamnă 
mereu 

 O Cale Lactee și-un vast Univers, 

 Ce-mi strecură lira de antic Orfeu, 

 Ce-și scrie și-și cântă viața în vers… 

Și vreai să cuprinzi cât mai mult din frumos, 

Visând, undeva, că ai prins veșnicia 

Și astre, voind să coboare mai jos, 

Prin simpla tăcere-aducând…armonia… 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lilian Curevici 
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Prima carte în limba română,  
scrisă și tipărită de diaconul Coresi 
 

„Mai toate limbile au cuvântul lui Dumnezeu în limba 
lor, numai noi, românii n-avem! ” - spunea diaconul 
Coresi în secolul al XVI-lea, fapt ce l-a determinat să  
fie el, primul, deschizătorul de drum în scrierea și 
tipărirea primelor cărți în limba noastră. 
Diacon ortodox, cărturar, tipograf și editor din 
secolul al XVI-lea, Coresi a fost o personalitate 
remarcabilă a timpului său. Tipăriturile lui Coresi 
utilizau graiul din Țara 
Românească și sud-estul 
Transilvaniei și au avut o mare 
importanță pentru evoluția și 
unificarea limbii române. Ele au 
stat la baza formării limbii 
române literare unitare. 
A văzut lumina zilei la 1500, pe 
plaiurile din nordul Țării 
Românești, cu rădăcini adânci în 
satul românesc de pe valea 
Ialomiței, numit Cucuteni ( 
Moțăieni, Dâmbovița) și s-a stins 
în anul 1583, la  Brașov, 
Principatul Transilvaniei. 
Permanența familiei sale în 
județul Dâmbovița, atestată 
documentar de 150 de ani, este 
mult mai mare în timp.  
 Coresi a învățat arta tiparului de 
la Dimitrie Liubavici și a folosit 
apoi, între anii 1556-1557, litera 
de rând a tipografiei maestrului său, pentru a 
imprima „Octoihul mic” la Brașov.  
După ce a tipărit această primă carte, a fost chemat de 
domnitorul Țării Românești, la Târgoviște, unde, 
între anii 1557-1558, în colaborare cu 10 ucenici, a 
tipărit un „Triod-Penticostar”, bogat ilustrat cu 
xilogravuri. În încheierea cărții, el precizează 
următoarele: „Coresi logofătul, care am scris în 
cetatea de scaun Târgoviște, luna septembrie 8 zile,  
de la Adam, ani curgători 7034/1525” și semnează: 
„Coresi scriitorul”.  
 Munca de tipar consta din xilogravură și necesita 
eforturi deosebite. Fiecare pagină trebuia sculptată în 
lemn. Pentru aceasta, Coresi se folosea de 10-20 

ucenici, pe care îi amintea în prefața cărților editate 
de el. O replică modernă a tiparniței lui Coresi, este 
expusă astăzi, la Muzeul „Prima școală românească” 
din Brașov. 
La acea vreme, uzanța era ca limba bisericească în 
Țările Române, să fie slavona, impusă prin  influența 
călugărilor străini. 
 Deoarece se considera că vocabularul limbii române 

este prea sărac, Coresi se 
ambiționează să dovedească 
contrariul. Tipăriturile lui, 
apărute în mare parte la Brașov 
între 1556 și 1583, sunt 
adevărate dovezi că limba 
românească ajunsese să fie 
bogată în exprimare, cu 
posibilități multiple de nuanțare. 
În 1559-1560, diaconul  Coresi s-
a stabilit definitiv la  Brașov, 
unde i s-a oferit posibilitatea de 
a tipări nu doar în limba slavonă, 
ci și în limba română, fapt 
imposibil la vremea respectivă 
în Țara Românească, din cauza 
opoziției Mitropoliei, care la 
acea vreme dispunea ca limba 
bisericească să fie slavona. 
Tipăriturile lui, apărute în mare 
parte la Brașov între 1556 și 
1583, sunt adevărate 

„monumente” de limbă veche românească, acestea 
fiind importante și prin predosloviile scrise de el, în 
care se ridică pentru prima oară, cu hotărâre și 
claritate, problema introducerii limbii române în 
cultul religios. Coresi a tipărit la comanda lui 
Johannes Benker din Brașov, cărți în limbile slavonă 
și română, iar în 1564, a realizat și alte tipărituri în 
limba noastră, la comanda unui nobil ardelean. După 
anul 1569 a început să tipărească lucrări la propria 
alegere, fiind considerat tipograf și editor. 
Diaconul Coresi este cel care a făcut să pătrundă pe 
tot cuprinsul pământului românesc din „cele trei țări 
dacice” Valahia, Moldova și Transilvania, tipărituri 
scrise în limba poporului. Răspândirea primelor cărți 

Diaconul Coresi- la biserica Sf. 
Nicolae din Brașov 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cucuteni,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Mo%C8%9B%C4%83ieni,_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_D%C3%A2mbovi%C8%9Ba
https://ro.wikipedia.org/wiki/1583
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bra%C8%99ov
https://ro.wikipedia.org/wiki/Principatul_Transilvaniei
https://ro.wikipedia.org/wiki/Xilogravur%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Prima_%C8%99coal%C4%83_rom%C3%A2neasc%C4%83
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în limba română, a fost doar un început spre ridicarea 
sa, la un alt nivel, superior, din punct de vedere 
cultural și spiritual. De aceea, acest fapt, tipărirea 
acestor prime cărți, a avut chiar o însemnătate 
istorică. În anii ce vor veni, lumina cărților tipărite 
chiar în limba neamului, îl va scoate pe acesta din 
întunericul ignoranței și îi va încălzi sufletul. Această 
iluminare, va pătrunde curând în rândul celor de jos, 
a celor mulți, aducând cu ea binefacerile cunoașterii 
și a conștiinței de apartenență la același neam și 
limbă românească. Peste câțiva ani, la 27 mai 1600, 
Mihai Viteazul își va aduce contribuția sa istorică, de 
importanță covârșitoare pentru noi, la  coagularea și 
consolidarea neamului nostru într-o aceeași țară 
românească, fiind creată pentru prima dată unitatea 
național-statală, după dezmembrarea  Daciei Felix. 
Coresi a editat în total circa 35 de titluri de carte, 
tipărite în sute de exemplare și răspândite în toate 
ținuturile românești, facilitând unitatea lingvistică a 
poporului român, dar și apariția limbii române 
literare. 

 

Lucrarea  lui Coresi  „Apostol”, 1566 
Tipăriturile lui Coresi  în limba slavonă:  
• Triodul-Penticostar (1558, la Târgoviște),Triodul 
de post (1578),Tetraevanghelul slavonesc (1562); 
(1579); (1583), Slujebnicul slavonesc (1568), 
Sbornicul slavonesc (1569); (1580), Octoihul mare 
(1574-1575), Psaltirea slavonă (1568-1570); {1572-
1573) 

Tipăriturile lui Coresi în limba română :   
• Întrebare creștinească sau Catehismul (cca 1560); 
studiile mai vechi propun anul 1559, sau 
Evangheliarul (1561), Pravila sfinților părinți (1560-
1562), Apostolul românesc (1566), datat anterior 
1563, Tâlcul evangheliilor sau Cazania I (cca 1567), 
datat anterior 1564, Molitvenic rumânesc, tipărit ca 
anexă la Cazania I (cca 1567), datat anterior 1564, 
Psaltirea (1568), Psaltirea românească (1570), 
Liturghierul românesc (1570), Psaltirea slavo-
română (1577), Evanghelia cu învățătură sau Cazania 
a II-a sau Carte cu învățătură (1581) 
• Diaconul Coresi a fost cărturarul, tipograful și 
editorul care ne-a lăsat o imensă moștenire: multe 
cărți, mare parte de factură religioasă, cu texte ro-
mânești, primele, din istoria limbii române. Acestea 
au luminat larg în întunericul cultural de atunci, de-
venind un far  
• călăuzitor, pentru timpurile ce vor urma. Merită 
să-i aducem prinos de recunoștință și să-l plasăm 
alături de marii noștri corifei care au slujit cu sfin-
țenie și pioșenie limba română. 

 

Angela Faina 
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Medalion Ionela Manolescu 
 

Binecunoscuta scriitoare montrealeză, traducătoare 
româno-franceză și pictoriță Ionela Manolescu 
împlinește anul acesta la 17 mai venerabila vârstă de 
90 de ani. Cei peste 70 de ani de activitate ai dânsei 
pe teren literar și artistic au adus un remarcabil aport 
la promovarea literaturii românești prin traducerea 
poeziilor eminesciene în franceză și au favorizat 
cunoașterea unor opere literare importante din 
literatura franceză în limba română. 
Cu studii în literatură franceză la Sorbona, Paris și la 
universitatea McGill din Montreal (unde a și lucrat, 
mai apoi), Ionela Manolescu și-a dedicat întreaga 
viață unor studii de specialitate 
în literatură, câștigând un loc 
aparte în rândul traducătorilor 
franco-români. 
François Villon, Émile Nelligan, 
Mihail Eminescu, Nostradamus, 
sunt personalități asupra cărora 
Ionela Manolescu a întreprins 
studii de excepție. Ea este 
recunoscută de cele mai mari 
universități din lume ca fiind 
prima scriitoare care a descifrat 
și redat literaturii franceze 
moderne Jargonul Jobelin al lui 
François Villon. În volumul de 
versuri ale lui Émile Nelligan 
(1879-1941) traduse din 
franceză în română, Ionela 
Manolescu se apleacă și asupra 
corespondenței marelui poet 
quebecois cu familia sa, din care 
a descoperit tangențe ale 
poetului cu regina Elisabeta a României (căreia i-a 
dedicat o poezie), poetă și ea, sub numele de Carmen 
Silva și mare susținătoare a breslei poeților din 
timpul său. Traducerea în franceză a unor poezii alese 
ale lui Mihail Eminescu, printre care și a Luceafărului 
o pune definitiv pe Ionela Manolescu printre cei mai 
de seamă traducători români contemporani. De altfel, 
abordând opere ale unor importanți poeți deveniți 
sacri, Ionela Manolescu a ajutat la răspândirea unor 
valori inestimabile, acum și datorită ei, la îndemâna 
oricărui cititor român francofon. 

Printre primele cărți publicate de dna Manolescu se 
numără și Sang Tsigane, apărută la Édition Guérin, 
1984, în care dna Ionela, după ce a reușit să plece din 
țară, departe de regimul comunist de atunci, s-a 
aplecat asupra vieții de prigoană a țiganilor din 
România. Este prima carte cu care într-un fel, 
răsplătește libertatea câștigată. 
O altă carte de creație personală, Poèmes et lavis – 
poèmes de Ionela Manolesco, Édition Humanitas, 
Montréal, ISBN : 2-89396-008-1, apărută în 1989, 
exprimă același dor de libertate, încununat cu 
libertatea personală de expresie, acum nestingherită. 

Multe din poezii în care respiră 
cultura franceză preluată din 
șederea ei la Paris și la Lille în 
Franța, și venite din impactul 
studierii aprofundate a culturii 
franceze, au fost foarte bine 
primite și de presa quebecoisă. 
Însă partea principală a operei 
dnei Manolescu este traducerea 
din franceză în română a marii 
opere a scriitorului din Evul 
Mediu, Francois Villon secundată 
de descifrarea scrierilor cifrate 
ale lui Villon, cunoscute sub 
numele de „Codul lui Villon” sau 
mai precis Limbajul jubelin al lui 
Villon”, jubelin fiind numele unui 
dialect francez mai puțin 
cunoscut din acea epocă. Astfel, 
publică la începutul anilor 2000 
până în 2009, volume după 
volume pe acest subiect. Cărțile 

sunt acompaniate și de desene ale manuscriselor lui 
Villon care s-au păstrat până astăzi, dar și de scheme 
și notițe făcute tot în desene, ale dnei Manolescu, în 
tentativa ei de a pune în lumină valoarea operei lui 
Francois Villon și a le da o interpretare corectă, care 
inițial a fost mascată de chiar însuși Villon care se 
temea pe vremea aceea de inchiziție. 
În aceeași măsură, cu aceeași stăruință și ani de 
studiu, dna Ionela Manolescu a tradus cele mai 
frumoase poeme eminesciene în franceză, redându-i 
astfel literaturii clasice universale, Luceafărul ei, în 
poeziile poetul Mihail Eminescu. Astfel, în 2004, 

Ionela Manolescu 
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publică Poèmes choisis : Mihail Eminescu – traduction 
du roumain et présentation par Ionela Manolesco, 
Édition d’auteure, 2004, imprimé à Repro-UQAM. 
Poemului Luceafărul îi dedică o carte întreagă în care 
se află traducerea ei a poemului cu același nume a 
marelui poet român, dar și multe detalii mai puțin 
cunoscute despre această poezie și viața poetului, 
care apar în anexă la sfârșitul cărții.  
În opera ei de traducere franco-română, dna Ionela 
Manolescu a fost atrasă și de opera marelui Emile 
Nelligan, care a fost într-un fel echivalentul lui Mihail 
Eminescu pentru quebecoisi, publicând în două ediții 
diferite traducerea poemelor lui Nelligan în română. 
Și la această carte există în anexă multe detalii 
privitoare la corespondența lui Emil Nelligan cu 
familia sa, în care apare și, citez : Un trandafir, în 
poezia Je sais la bas une vierge rose, poezie care se 
referă la iubirea lui secretă pentru Carmen Silva, 
patroana și încurajatoarea artelor în România, adică 
chiar regina…  
În vara anului 2018, Ionela Manolescu a făcut o 
importantă donație de cărți la Universitatea McGill, la 
secția franceză de carte rară, cuprinzând 11 titluri din 
creația ei literară, iar din 2020, câteva titluri din 
opera sa literară sunt disponibile la Biblioteca 
Centrală Universitară de la București, grație 
colaboratorului nostru, istoricul Daniel Florin 
Predoiu care întreprinde studii despre istoria 
comunității române de la Montreal și pregătește o 
teză de doctorat la Universitatea Laval, din Quebec, 
pe această temă*. 
Ionela Manolescu a creat și  literatură pentru copii (și 
adulți cu umor), cărți publicate de dna Manolescu în 
anii 90, cu titluri precum Les Hypernautes I, II, III și 
Bouznou, L’Ours. 
De asemenea, a fost deseori prezentă la Cenaclul 
literar Mihail Eminescu, ACSR și ASLRQ de la 
Montreal pentru care a pregăti diferite materiale, 
printre care , îmi amintesc, un studiu asupra 
civilizației de la Marea Neagră, consemnată prin 
descoperirile proprii ce le-a întreprins în zona 
Cadrilaterului și a Insulei Șerpilor, care s-au soldat și 
cu descoperirea unor vase și obiecte de ceramică 
veche ce au fost apoi donate de dna Manolescu la 
muzeul de istorie din Constanța.  
Soțul dnei Ionela Manolescu, născut în Basarabia în 
1922, Profesorul Aurel Manolescu, a fost muzician, 
compozitor, autor și poet. A predat muzica la Liceul 
I.L. Caragiale în București, înainte de a emigra în 
Canada, unde a lucrat ca Director Muzical al Baletului 

Rus din Montreal. Soț, tată și patriot, Domnul 
Manolescu a continuat din diasporă să promoveze 
cultura Română din Moldova și a produs un disc cu 
muzică Basarabeană  din timpul României Mari. Ca 
autor, a scris diverse piese de teatru, nuvele și o carte 
intitulată Bazarul Iluziilor, în care a povestit 
experiențele sale din timpul Războiului, utilizând 
umorul ca să expună teribila decădere a României în 
comunism.  Domnul profesor Manolescu a decedat în 
1996, lăsând ca moștenire o comoara de opere 
literare și muzicale.  
 Ionela Manolescu este cunoscută și pentru icoanele 
sale pictate pe lemn și pe sticlă, în care și-a exprimat 
credința într-o creativitate liberă și efervescentă, fără 
a ține cont de canoanele bisericești după care se 
lucrează o icoană. Unele din icoanele ei se află în 
Franța, Japonia în colecții private și la Muzeul 
Civilizației de la Ottawa. 
Să-i urăm cu toții dnei Ionela Manolescu un călduros 
“La mulți ani!” și să ne bucurăm că asemenea oameni 
valoroși mai sunt încă printre noi! 

Acest material a fost redactat de Eva Halus, 
scriitoare, jurnalistă și pictoriță,  

admiratoare a operei dnei Ionela Manolescu. 

 

Eva Halus 
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Poeme de Zinaida Ambroci 
 

 

LACRIMILE  CUI? 
 

Lacrimile cui 

Se prefac în fluturi? 

Care zboară-n roi 

Cum să nu te bucuri? 

 

Lacrimile cui 

Sunt copac în floare? 

De cireș amar… 

Sărutat… de Soare. 

 

Lacrimile cui 

Tăurași… de ploaie? 

Picături de rouă, 

Curg și curg șiroaie. 

 

Lacrimile cui 

Se prefac în gheață? 

Răsuflarea cui… 

Nu le mai dezgheață? 

 

Lacrimile cui 

Sunt ca doi cocori 

Ce-au rămas de cârd, 

Undeva sub nori. 

 

Lacrimile cui 

Parcă-s un descântec? 

Lumânări aprinse, 

Prunc ce doarme-n pântec. 

 

Lacrimile cui 

Sunt atât de grele? 

Lacrimile… tale, 

Lacrimile… mele… 

 

SPINTEC  ZAREA 
 

Îmi tremură genunchii, 

Picioarele sunt grele, 

Pantofii pe toc nalt 

Mă strâng de nu mai pot. 

Cu ochii spintec zarea, 

Caut cel colț de Rai, 

Ce-l știu din auzite. 

Din cer plouă cu stele 

Cad la pământ, le-adun 

Și le înșir mărgele 

Pe-un fir de iarbă crudă, 

Trec îngerii pe drum, 

Ei mă privesc ciudat. 

Orbecăiesc prin ceață 

Să dau de adevăr, 

Dau de-un copac, 

Pe creangă… 

A mai rămas… un măr. 

Pe unde o fi Eva, 

Pe unde-o fi… Adam 

Aștept o clipă, două, 

Deja răbdare n-am. 

Singurătate-ai boala 

De care vreau să scap, 

În haina ei de gheață, 

Demult nu mai încap. 

Adun în piept arome, 

Mai este o speranță, 

Să crape piatra-n două, 

Cu ea fac alianță. 

Cu-n nor, 

Cu-n strop de ploaie, 

Nebună de iubire, 

Pun totul la bătaie, 

Norocul e în pic, 

Așa e în iubire… 

Ori totul, ori nimic! 
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TAINELE  TĂCERII 
 

Privirea ta de orb 

Mă urmărește des, 

Când eu mă mișc 

Prin casă, sau… 

La plimbare ies. 

Ai mâinile de plumb, 

Sunt reci ca gheața, 

Dar știu a răsfoi tăcerea 

Cu care mă-nfășor, 

Tremur, mi-e frig 

Și mor de dor, 

Atâta știu, atâta pot, 

E un fior… 

De nedescris. 

 

 

Aud cum vii, 

Aud cum te apropii 

Cum vântul șuiera 

Prin pletele ca zarea 

Ecoul toamnei 

E pe-aproape 

Și nici o vamă … 

Nu-l oprește, 

Nu-i stă în cale. 

Mă încălzește gândul 

Că tu, o să revii 

Cu primele raze de soare 

De nerăbdare, arde 

Forța iubirii. 

 

 

Sufletul… 

Deprins să zboare 

Ca o frunză de pe ram 

Ochii se ascund, 

De cine? Personal… 

Habar nu am 

Întunericul rămâne 

Scotocește prin sertare 

Căutând ziua de mâne 

Mă împac cu cea de ieri, 

Reciproc și ea cu mine. 

Degetele, reci ca lama 

Pipăie în lung securea, 

Agonie și extaz. 

 

 

Vântul șuieră aiurea. 

Din a ochiului havuz 

Curge-o lacrimă sărată, 

Un tablou de nedescris 

Vernisarea lui se-amână 

Mai târziu c-un anotimp 

Vinovat fără de vină 

Poate fi și este numai… 

Timpul, ce se scurge, 

Doamne, ca un hoț, 

Joc de pomină. 

 

 

 

Zinaida Ambroci 
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Versuri de Flavia Goga 
 

MA MUSE – SÉRÉNITÉ 

Dans le jardin de mon coeur, j’ai vu une femme 

Ramasser les fleurs de mes joyeuses pensées. 

Son âme, telles les étincelles des flammes, 

Dans le ciel voltigeait, dansait, disparaissait. 

En elle, je contemplais secrets et mystères ; 
Une poétique beauté la possédait. 
De ses yeux jaillissaient la foudre et le tonnerre 
Lorsqu’elle se retournait pour me regarder. 

Me faisant signe de la main, elle a crié 

Mon prénom et je l’ai rejointe à vive allure. 

Déterrant de mon coeur souvenirs oubliés, 

Elle m’a fait don du trésor de la nature. 

Chaque instant passé ensemble fut ma richesse ; 
Écouter le son de sa voix fit mon bonheur. 
Sur ses joues vermeilles fleurissait la jeunesse ; 
Ses cheveux semblaient être l’Éden du Seigneur. 

À présent, c’est elle qui souffle sur ma plume 

Pour que s’envolent mes idées en liberté. 

Au-delà de mes soucis et de l’amertume, 

Sourit ma muse. Son nom est Sérénité. 

VIVRE ET ME RÉJOUIR 

L’instant présent, s’ouvrant à moi telle une fleur, 

Ferme mes appréhensions et mes regrets. 

Oubliant les devant, derrière, avant, après, 

Je cueille maintenant les roses du bonheur. 

Tout n’est que rire, beauté, mystère, splendeur 
Quand je laisse la brise du soir m’inspirer. 
Suivant les songes de mon esprit égaré, 
Je m’envole libre sans craintes ni douleurs. 

Qu’il est beau de chérir les moments de ma vie, 

De sourire et d’aimer le coeur toujours ravi ! 

Aujourd’hui est mon jour de chance, de lumière. 

Adieu, soucis d’hier et plans pour l’avenir ; 
Adieu, desseins et objectifs imaginaires. 
Il est temps pour moi de vivre et me réjouir. 

COLOMBES D’AMOUR 

Mes bonnes nouvelles sont des colombes d’amour 

Se posant dans les pensées de qui ose écouter. 

Répandant la joie, la lumière, la liberté, 

Leurs douces paroles y demeurent pour toujours. 

Remerciant chaque nuit, bénissant chaque jour, 
Je puise en chaque moment de ma vie sa beauté. 
Ces instants bénis, je les offre à l’humanité, 
Lâchant mes colombes pour un aller sans retour. 

Manifestant mon grand bonheur et ma gratitude, 

Je sors du serein silence et de la solitude 

Pour entrer dans les coeurs des humains et 
scintiller. 

Ne craignez pas, colombes, de déployer vos ailes, 
Portant dans votre bec une branche d’olivier ; 
Volez, volez libres sous les yeux de l’Éternel ! 

Je vous délivre… 
 

 

Flavia Goga 
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Începuturi  
(fragment) 

Îți șoptesc numele și acum. Zilele trec și nu este una fără să mă gândesc la tine. 
 

Razele dimineții mângâiau primii muguri. Iarna, 

obosită, își ridica mantia albă pornind agale la drum. 

Soseau alte timpuri. Pârâul dezghețat de câteva zile 

susura vesel, grăbind cu zburdălnicie spre destinul 

ce-l aștepta mai la vale. Dacă ar fi știut. O miriadă de 

cristale din gheața ne topită, ce-l ținuse ferecat luni de 

zile, reflectau lumina matinală, amplificând-o. Un 

vânt domol, mai bine spus o adiere mângâietoare, își 

fredona aleanul, alunecând fără grabă pe văile 

împădurite care, reluând ciclul anotimpurilor, 

schimbau culorile. Ultimele pete din neaua albă ce 

stăpânise zările luni de zile, se ascundeau rușinoase 

pe sub umbrișuri. Ghiocei firavi și totuși încrezători, 

împreună cu tufe de narcise galbene ce se aflau la tot 

pasul, își îndreptau zâmbetele și lujerele lor firave, 

către dezmierdarea promițătoare a soarelui. Câteva 

rândunele grăbite săgetau văzduhul azuriu. Vulturii, 

neclintiți cu aripile întinse, purtați de curenții 

înălțimilor, de acolo, din bolta cerului, vegheau cu 

nețărmurită răbdare. Toată veșnicia era a lor. 

Jos la firul proaspăt al ierbii, pământul mustea. Se 

auzeau picurând picăturile din zăpada care se topea. 

Atât era de liniște. 

Câteva căprioare sfioase și gri, culoarea stâncilor, 

păstrând o distanță relativă între ele, cu mișcări 

grațioase, ca într-un balet, avansau în poiană privind 

în toate direcțiile, atente la orice mișcare și la orice 

freamăt. În grabă, smulgeau o frunză de leurdă, 

mestecau de câteva ori și se opreau să asculte iar, 

răsucindu-și urechile. Ce anume? Fiecare zgomot are 

o semnificație și poate deveni un semnal de alarmă 

pentru cel atent și precaut. Cine nu, piere. 

În mod ciudat, pentru că nu se zăreau pe aproape, 

mirosea a cedri.  

Mama lupoaică avea de hrănit șase pui mărișori și pe 

lângă lapte aveau nevoie și de ceva mai consistent, 

aveau nevoie de carne. Adulmecând la fiecare pas, 

înainta precaută, atentă să nu facă niciun zgomot în 

încercarea de a se apropia cât mai mult. Se lăsă pe 

burtă și își adună picioarele sub ea, pregătindu-se de 

atac. Cu privirea ageră fixă o căprioară. Răbdătoare, 

începu să pândească sosirea momentului potrivit. 

Astfel, trecu ceva timp. Mai multe secunde, poate 

minute. Căprioarele se opriră. Nemișcate, cu capetele 

ridicate, fixau cu ochi mari și cercetători 

împrejurimile. Nările lor negre și umede adulmecau 

aerul încercând să depisteze schimbarea. Ceva, nu 

pricepeau ce, era diferit. 

Aerul monoton al dimineții se încălzea în timp ce 

tăcerea se adâncea. Devenise asurzitoare. Lumina 

creștea în intensitate accentuând claritatea, puritatea 

culorilor și întrepătrunderea lor iar destinul, se 

contura implacabil. Tot mai clar. Din ce în ce mai clar. 

Lupoaica, imobilă ca o stană de piatră, supraveghea 

fiecare mișcare. Natura palpita în forma ei firească. 

Nimic nu este unic, izolat. Fiecare acțiune are o 

consecință și fiecare element are echivalentul său în 

sensul diametral opus. Viața și moartea merg mână în 

mână dintotdeauna. Se completează. Una o învinge pe 

cealaltă, alternând. Tindem spre echilibru, numai că 

echilibru înseamnă stagnare. Haosul reprezintă 

dezordine, mișcare și totuși, evoluție. Astfel ciclul 

continuă la nesfârșit. Universul întreg este într-o 

neîncetată schimbare. 

Căprioara, plecă capul spre iarba îmbietoare și 

suculentă. Iată momentul prielnic! Fiara țâșni ca 

pornită dintr-un puternic resort. Degeaba a încercat 

să se ferească în lături. Colți ascuțiți i s-au înfipt în 

beregată și cu cât se zbătea mai mult, cu atât lupoaica 

strângea mai aprig din fălci. Gustul sângelui cald îi 

confirmă că nu dăduse greș și lupta era pe sfârșite. 

Căprioara, culcată la pământ, scoase un ultim muget 

sugrumat. De disperare. Și încetă să se mai zbată. 

Deveni inertă. O masă de carne inanimată. Îi sfârtecă 

repede burta și devoră hulpavă ficatul, înghițind pe 

nemestecate. Cu botul în masa de carne nu sesiză 

mirosul de cedri care devenea din ce în ce mai evident 

și nici creaturile care se apropiau pe furiș. Dușmanii 
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ei de moarte. Prima săgeată s-a înfipt în spatele 

căprioarei. Lupoaica ridică capul cu teamă și 

surprindere. Prea târziu. A doua săgeată i-a străpuns 

coapsa. O arsură insuportabilă a fost confirmarea că 

trebuie, urgent, să bată în retragere. 

- După ea! Să nu vă scape din ochi. Fuga! 

Doi tineri, porniră alergând în urmărirea lupoaicei. 

- Să nu vă întoarceți fără pui, că vă rup în bătaie. Și 

vreau și blana ei, le mai strigă vânătorul. Ți-am spus 

că mirosul este la fel de important? grăi către cel 

rămas lângă el. Nici vorbă să ne simtă. Ha! Ha! Ha! Iar 

acum, gata! Împărțim căprioara în sferturi. Este mai 

ușor de cărat. La treabă! Ori vrei să stăm aici până 

diseară? 

Roșeața sângelui coloră pârâul și porni la vale, dusă 

de ape. Era un roșu întunecat, trist. Vârtejul 

învolburat se răsucea în jurul pietrelor separând 

firișoarele purpurii, apoi, întortochindu-le. Curentul, 

sfios la început, căpătă vigoare și porni mai repede, 

apoi și mai repede. Din ce în ce mai repede. Nu 

departe, se prăbușea de la înălțimea falezei în hăul de 

dedesubt, devenea o amețitoare cascadă. S-au format 

vapori, vapori colorați în roșu dureros, care, purtați 

de vânt, porniră un dans ciudat, plutind la întâmplare, 

împrăștiindu-se în toate zările. 

- Hm! Sânge! 

Toți ridicară capetele, adulmecând aerul cu nările lor 

largi. 

- Hm! Sânge! confirmă și Zorc, șeful bătrân al cetei, 

înălțând privirea. 

La poalele falezei, ascunsă după o iederă deasă și 

tufișuri încâlcite, se afla intrarea în grota lor. Acum, la 

acest început de zi și de nou anotimp, fără tragere de 

inimă, își luau adio de la cea mai vârstnică și 

respectată membră a clanului, mama Zara, după cum 

o numeau toți cu respect. Cu părul complet albit, 

slăbită de trecerea anilor, a anotimpului rece și a 

porțiilor de mâncare din ce în ce mai reduse, a sfârșit 

prin a trece în lumea veșnică, nu înainte de a le aminti 

să rămână împreună, să aibă grijă de cei tineri și să 

stea cât mai departe de tribul oamenilor. 

Pentru a veghea în continuare asupra lor și a fi știma 

grupului, așa credeau cu toată convingerea, o groapă 

nu prea lungă și nici prea profundă a fost săpată cu 

uneltele lor rudimentare din silex și chiar cu mâinile 

goale, aproape de peșteră. Zana și Zica, fiicele ei cele 

mai vârstnice, i-au pregătit un pat moale cu mușchi de 

pădure și l-au împodobit cu primele brândușe. 

Purtată pe brațe de către Zoran, iubitul ei nepot, și 

urmată de cortegiul întregului grup, era condusă cu 

respect pe ultimul drum. Toți priveau în pământ fără 

să spună nimic. 

Zoran a așezat-o pe iarbă, cu grijă, așa cum depui în 

pătuțul lui un copil care doarme și nu vrei să-l 

trezești. Apoi, i-a mângâiat creștetul, privind-o cu 

ochi stinși. Fiecare s-a apropiat să-i atingă pentru 

ultima dată părul încărunțit, sperând în închipuirea 

lor să capete o fărâmă din înțelepciunea, puterile ei 

magice și, în același timp, să-și ia rămas bun. Au 

depus-o în locul de veci împreună cu penele de 

turturică albă legate împreună, de care nu se 

despărțea niciodată și au acoperit-o cu pământ 

reavăn. Trei pietre suprapuse erau semnul ce indica 

unde se afla locul de veci. În tot acest timp, două 

mierle neastâmpărate, se ciondăneau pe o cracă 

deasupra mormântului, încercând fără spor să 

destrame atmosfera posomorâtă.  

Păstrând o liniște solemnă, întreruptă numai de 

respirații profunde, asemenea suspinelor, grupul se 

îndepărtă, îndreptându-se spre un loc însorit. (va 

urma) 
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