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Eugène Ionesco
Écrivain et dramaturge roumain et français, Eugen Ionesco passe sa
vie jusqu'en 1950 entre la Roumanie et la France. Pendant ses études à
Bucarest, il écrit en roumain de nombreuses œuvres littéraires en tant
que représentant de l'avant-garde artistique roumaine, en héritier de
Caragiale.
Il écrit la pièce Englezește fără profesor et s’impose ensuite comme
représentant du théâtre de l'absurde.
En 1950 Eugen Ionesco prend la nationalité française.
Parmi ses pièces, les plus connues figurent La Cantatrice
chauve(1950) et La Leçon (1950), qui se jouent sans interruptions depuis
1957 jusqu’à présent au Théâtre de la Huchette de Paris et Rhinocéros
(1959), dans laquelle Ionesco critique totalitarisme sous toutes ses
formes. En janvier 1960, elle a été jouée à l'Odéon-Théâtre de France, et
en avril 1960, au Royal Court Théâtre de Londres, avec Laurence Olivier
dans le rôle de Bérenger.
Eugen Ionesco a été élu à l'Académie Françaises en 1970.
Mort à Paris, à l'âge de 84 ans, reconnu parmi les grandes dramaturges
françaises du XXe siècle « roi sans couronne du théâtre de l’absurde », il
est enterré au cimetière du Montparnasse
Membre à titre posthume de l’Académie Roumaine.
Eugen Ionescu

Eugène Ionesco, né Eugen Ionescu
né le 26 novembre 1909 à Slatina en
Roumanie et mort le 28 mars 1994 à Paris

Scriitor și dramaturg român și francez, Eugen Ionescu și-a petrecut
viața între România și Franța până în anul 1950.
În timpul studiilor sale la București, scrie în limba română numeroase
opere ca reprezentant al avangardei artistice românești și descendent
din Caragiale. Piesa Englezește fără profesor îl impune ca reprezentant
al teatrului absurd.
În 1950 obține cetățenie franceză.
Cele mai reprezentative opere ale sale sunt considerate : Cântăreața
cheală ( 1950), Scaunele (1952) și Rinocerii (1959). Primele două piese,
după 1957, figurează în permanență pe afișul Teatrului de la Huchette,
din Paris. În piesa „Rinocerii”, E, Ionescu critică totalitarismului sub
toate formele sale. În versiunea sa franceză, a fost pusă în scenă la
Odéon-Théâtre de France în ian. 1960, iar în apr. 1960, piesa „Rinocerii”
este montată la Londra, la Royal Court Theatre cu Laurence Olivier în
rolul lui Bérenger.
E. Ionescu devine membru al Academiei Franceze în 1970 .
Unul din cei mai mari dramaturgi ai sec XX se stinge din viață la Paris
și este înmormântat la Cimitirul din Montparnasse, ca ,,rege fără coroană
al teatrului absurd ”.
Este membru postum al Academiei Române.
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IMPORTANȚA CINSTIRII SFINȚILOR ȘI A SFINTELOR MOAȘTE
Liviu ALEXANDRESCU,
preot paroh al Catedralei „Buna Vestire” din Montreal
,, Aduceți-va aminte de
mai-marii voștri, care v-au
grăit vouă cuvântul lui
Dumnezeu; priviți cu luare
aminte cum și-au încheiat
viața și urmați-le credința’’
(Evrei 13, 7 )
Sfântul este persoana care în
timpul vieții și-a conformat viața
cu poruncile și învățătura
Domnului
Iisus
Hristos.
Sfințenia Lui Dumnezeu este
identitatea dintre Ființa și Voința Sa. Aceasta sfințenie a Sa, a
fost făcută posibila și oamenilor prin Întruparea
Mântuitorului Hristos, care este numit ca Om Sfânt, înainte
de a se naște (Luca 1,35).
Oamenii lucrând împreună cu Dumnezeu, pot dobândi
sfințenia, astfel ca aceasta însușire a Lui Dumnezeu, devine o
calitate participanta a oamenilor.
Cu binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Arhiepiscop
Nathaniel, cu sprijinul părintelui Tcokoy din Grecia și cu
osteneala preotului Liviu Alexandrescu, Catedrala noastră a
primit din Grecia, părticele ale Sfinților: Sfântul Nicolae,
Sfântul Pantelimon, Sfântul Epictet și Astion, Sfântul
Mardarie și Sfântul Filumen.
Sfântul Ierarh Nicolae - 6 Decembrie.
S-a
născut
în
localitatea Patara din
Asia Mica, în a doua
jumătate a secolului al
III-lea,
din
părinții
Teofan și Nona, o familie
înstărită și de buni
creștini,
ce
a
fost
convertita la creștinism
chiar de ucenicii Sfinților
Apostoli. După o creștere
aleasa în familie, în
duhul credinței și a
evlaviei creștine, tânărul
Nicolae
frecventează
școlile timpului, reușind
sa-și însușească o cultura
și o experiență de viată
deosebita.
Încă de la aceasta vreme a reușit sa sporească în credință și
înțelepciune, în dragoste și milostenie și sa urce tot mai sus
pe treptele desăvârșirii. Nu s-a putut însă bucura de căldura
și ocrotirea părintească decât pana în pragul tinereților sale,
caci părinții lui aveau sa moara din cauza unei epidemii de

ciuma. Rămas orfan și moștenind de la părinții săi o
frumoasa avere, tânărul Nicolae nu a risipit aceasta moștenire
în plăceri deșarte, ci călăuzit de învățătura evanghelica, a
socotit ca este mai înțelept sa folosească avuția sa materiala
moștenită de la părinți, în fapte de milostenie fata de semenii
săi aflați în lipsuri și suferință.
Rugăciunea lui zilnica era ajutorarea celor în necazuri ,
meditația sa, era imnul dragostei. Fiind pătruns de dragostea
Lui Dumnezeu, tânărul Nicolae accepta sa intre în rândul
slujitorilor ca preot, la vârsta de 23 de ani, zicând :,, Eu
primesc preoția pentru mila celor neputincioși, pentru a
putea ierta păcatele lumii și pentru a înfrânge puterea
diavolului, care poarta sceptrul morții’’.
Sfântul Nicolae era oglinda turmei sale prin toate faptele
cele bune și model credincioșilor, era blând, fără de răutate și
smerit cu duhul, ferindu-se de îngâmfare. Hainele lui erau
simple și hrana o gusta totdeauna numai o data pe zi și aceea,
seara. Toata ziua asculta nevoile celor ce veneau la dansul, iar
ușile casei lui erau deschise tuturor, caci era bun către toți și
apropiat. Sârmanilor le era tata; săracilor, milostiv;
mângâietor celor ce plângeau, ajutător celor năpăstuiți și
tuturor mare făcător de bine.
Murind episcopul din Mira, poporul credincios îl roagă sa
primească episcopia, dar el refuza, recunoscând ca este
nevrednic de arhieria lui Hristos, dar Sfântul Metodie al
Constantinopolului îl sfătuiește sa se supună. După potolirea
prigoanelor păgâne împotriva creștinilor, s-au abătut alte
necazuri asupra Bisericii Lui Hristos, adică erezii, abateri
grave de la adevărata învățătură și credință a Bisericii
creștine oficiale.
Cea dintâi mare răzvrătire împotriva Bisericii creștine a
fost, erezia Iui Arie, care, învață ca Domnul nostru Iisus
Hristos nu este cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, neavând
origine și existenta dumnezeiasca din veci, ca Dumnezeu
Tatăl. Pentru a stăvili răspândirea acestei erezii, Sfântul
Împărat Constantin cel Mare a adunat în sobor, în cetatea
Niceea din Asia Mica, în anul 325, pe Părinții Bisericii, în
număr de 318, care, discutând rătăcirea lui Arie, au
condamnat-o și au fixat împotriva ei adevărata învățătură a
Bisericii, prin care se recunoștea și se statornicea originea,
ființa și egalitatea dumnezeiasca a lui lisus Hristos, așa cum o
mărturisim și noi astăzi în Simbolul de Credință. La soborul
Sfinților Părinți de la Niceea a luat parte și Sfântul Ierarh
Nicolae, care a aparat cu strășnicie dumnezeirea Domnului
lisus Hristos, a înfruntat cu toata puterea și asprimea pe
răzvrătitul Arie și erezia sa. Sfântul Nicolae mai este cunoscut
în toata lumea ca ocrotitor al copiilor și tinerilor, aducător de
daruri bogate și patron al familiilor neîntinate. Glasul lui se
face auzit în orice casa creștină prin colinde și datini, fiind
mesagerul lui Moș Ajun și Înaintemergătorul lui Moș
Crăciun.

august - octombrie

2016

CANDELA DE MONTREAL

Sfântul Pantelimon
Este sărbătorit din anul
303, anul morții sale, pe
data de 27 iulie. S-a
născut în anul 284 în
orașul Nicomidia. La
naștere a primit numele
de
Pantoleon,
care
înseamnă "cel în toate
puternic ca un leu". După
ce primește botezul de la
preotul Ermolae, numele
sau a devenit Pantelimon,
care înseamnă "cel cu
totul milostiv".
Tatăl sau Evstorghie
era păgân, iar mama sa
era creștină. A reușit sa-l
aducă la dreapta credință
și pe tatăl sau, iar după
moartea acestuia și-a împărțit toata averea săracilor și pentru ca
nu primea plata pentru tratamentele pe care le făcea, el este
numit "doctor fără de arginti".
Ajunge după putina vreme la o cunoaștere desăvârșită a artei
medicale, încât, împăratul Maximian care ii remarcase calitățile,
intenționa sa îl ia la palat ca medic particular.
Prin credința și harul primit de la Dumnezeu, reușește sa
vindece un orb din naștere. Din aceasta cauza,
împăratul, închinător la idoli, ii cere lepădarea de credința
adevărată. Fericitul Pantelimon nu se lasă înspăimântat de
bătăile cumplite și de foc. Supus la diverse chinuri, din porunca
împăratului, el rămâne nevătămat. Maximian văzând puterea
credinței lui Pantelimon poruncește sa i se taie capul. Când i-a
fost tăiat capul nu a curs sânge ci lapte, iar măslinul de care a
fost legat, a rodit. Auzind acestea, împăratul a poruncit ca sfântul
și măslinul sa se ardă. Credincioșii au scos din cenușă trupul
neatins de foc și l-au îngropat cu mare cinste pe proprietatea lui
Arnantios
Scolasticul.
De
atunci,
moaștele Sfântului
Pantelimon nu au încetat sa aducă vindecare.
Este considerat ocrotitorul medicilor, tămăduitor al bolnavilor
și din acest motiv multe așezăminte și spitale, ii poarta numele.
Sfântul Pantelimon este un izvor nesecat de leacuri, vindecând
diverse boli. Sfântul Pantelimon este invocat în Taina Sfântului
Maslu, la sfințirea apei și în rugăciunile pentru cei bolnavi.

Sfântul Epictet și Astion
Cei mai vechi sfinți descoperiți în România - 8 Iulie
Despre viața și activitatea acestor doi mari sfinți și mucenici ai
Bisericii lui Hristos, cunoaștem din actele martirice, ca erau din
Asia Mica, probabil din Frigia. Epictet era preot și pentru viața
lui sfântă și curata a fost învrednicit de Dumnezeu cu darul
facerii de minuni.
Epictet îl cunoaște pe tânărul Astion, care provenea dintr-o
familie aleasă, înzestrat cu multe calități, descoperind
Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos, cere sa fie botezat.
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Primește botezul
și amândoi iau o
corabie și din
părțile
acelea
îndepărtate
ale
Asiei Mici, ajung
în cetatea Almira
de pe malurile
Dunării,
Dunavatul
de
astăzi.
Acolo
propovăduiesc
cuvântul
Evangheliei
Mântuitorului
Iisus Hristos și
săvârșesc multe
minuni. În timpul
groaznicei
persecuții îndreptate împotriva Bisericii lui Hristos, de către
crudul împărat Diocleţian cei doi sfinți Epictet, care era preot, și
Astion monahul au fost chemați în fata guvernatorului și pentru
faptul ca au refuzat sa renunțe la credința creștină, au fost
martirizați prin tăierea capetelor.
Potrivit actului martiric al celor doi sfinți, păstrat astăzi doar
într-o copie din secolul al XV-lea aflata în arhiva bisericii
Mântuitorului din Utrecht, Sfinții Epictet și Astion au pătimit în
anul 290, în timpul persecuției împăratului Diocletian.

Sfântul Mardarie - 13 Decembrie
Sfinții Mari Mucenici
Eustratie, Auxentie,
Evghenie, Mardarie şi
Orest
Sfinții
Eustatie,
Auxentie,
Evghenie,
Mardarie și Orest au
trăit
în
vremea
împăraților
romani
Diocletian și Maximian
(284-305),
împărați
renumiți pentru cruzimea
cu care aceștia i-au
persecutat pe creștinii din
teritoriile
aflate
sub
conducerea lor.
Cei cinci martiri din
Sevasta L-au cinstit pe
Hristos, crezând în El și urmându-I întru păzirea poruncilor
Sale, încă din vremea copilăriei, moștenind credința de la
părinții lor.
Sfântul Mardarie, dus la judecata pentru apărarea credinței,
mai întâi i-au străpuns cu fiare gleznele, apoi i-au trecut sfori
prin găuri, spânzurându-l cu capul în jos și arzându-i spinarea cu
fiare înroșite în foc.
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Sfântul Filumen - 29 noiembrie
Sfântul martir
Filumen
s-a
născut în 1913 la
Lefcosia, ca fiu al
lui George și al
Magdalenei
Hasapi,
frate
geamăn
al
Arhimandritului
Elpidios.
La vârsta de 14
ani, cei doi frați
au plecat spre Mrea Stavrovouni,
apoi
spre
Ierusalim, unde
au urmat liceul.
După terminarea
liceului în 1939, Elpidios a slujit ca preot în diverse locuri și a
trecut la Domnul pe 29 noiembrie 1983.
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Filumen a rămas la Ierusalim, iar în 1979 a fost numit purtător
de grija al Mânăstirii Fântâna Sfântului Iacob. Pe când trăia
acolo, pe 29 noiembrie 1979, Sfântul slujea Vecernia și a fost
ucis. In timpul unei ploi torențiale, ucigașii au năvălit în
mânăstire și l-au măcelărit pe Arhimandritul Filumen cu un
topor, închipuind o cruce. Cu o lovitura de-a lungul, i-au
despicat chipul, cu alta lovitura de-a latul i-au tăiat obrazul, de la
o ureche la alta. I-au scos ochii. I-au tăiat în bucăți degetele
mâinii sale drepte, iar pe cel mare l-au retezat dintr-o data. Erau
degetele cu care făcea semnul Crucii. Toate acestea, pentru ca nu
a dat jos Sfânta Cruce după Biserica Mânăstirii. Prin aceasta s-a
adeverit bunăvoința Sfântului care și-a purtat pana la sfârșit
crucea, dând mărturia lui Hristos prin viața sa virtuoasa,
devenind mucenic al Lui Hristos.
Sa ne închinăm Sfintelor Moaște cu toata evlavia noastră, ca
prin binecuvântarea lor sa primim Harul Duhului Sfânt, spre
mântuirea noastră și Mărirea Lui Dumnezeu în veci, Amin!

SFINȚI MĂRTURISITORI DIN TEMNIȚELE COMUNISTE:
PĂRINTELE ILIE LĂCĂTUȘU
Diacon Nicolae MARINESCU

Trupul
preotului
Ilie
Lăcătușu (+1983) a fost
deshumat în anul 1998. Era
neputrezit și emana un
miros puternic de mir. În
istoria Bisericii, o singură
categorie de oameni au
avut acest dar: sfinții.

O viață de credință, slujire și gratii
Părintele Ilie Lăcătușu s-a născut la 8 decembrie 1909 în
satul Crăpăturile din județul Vâlcea. A fost al doilea copil din cei șapte - al soților Marin și Maria Lăcătușu, tărani
simpli, dar cu credință în Dumnezeu. Tatăl său era cântăreț
bisericesc, ceea ce a dus la apropierea copilului de Biserică
încă de la o vârstă fragedă. Urmându-și chemarea interioară,
după terminarea școlii în satul natal, se înscrie la Seminarul
Teologic "Sfântul Nicolae" din Râmnicu-Valcea (1925-1930)
pe care îl absolvă cu Diploma de Virtute. Urmează apoi
Facultatea de Teologie din București, între anii 1930-1934.
La 5 iulie 1931 se căsătorește cu învățătoarea Ecaterina
Popescu. Este hirotonit preot, în septembrie 1934, și i se
încredințează parohia Oșica de Jos, raionul Caracal, iar mai
apoi sătul Buicesti - Vâlcea.

Ani de zile, viața părintelui se va scurge liniștită, el
ocupându-se cu râvnă de misiunea sa, având și grija familiei,
binecuvântată de Dumnezeu cu cinci copii.
Dar, în 1952, un val de
arestari
în
rândurile
preoților face ca Ilie
Lăcătușu să ajungă într-o
colonie de muncă, la Canal.
Un an mai tarziu, din cauza
înrăutățirii
stării
de
sănătate, este mutat la
Targu-Ocna. Trebuie spus
că, în comparație cu
închisoarea de la Pitești,
unde reeducarea a produs
multe victime, la TârguOcna viața religioasă a atins
cele mai înalte culmi. Aici
și-a trăit ultimele zile
Valeriu
Gafencu,
supranumit "sfântul închisorilor". Pentru părintele Ilie,
aceasta va fi o perioadă de intensă rodire spirituală.
In 1954 este eliberat, dar în 1959, prigoana comunistă
înăsprindu-se din nou, părintele este din nou arestat și
condamnat la muncă silnică în colonia Periprava din Deltă.
Starea sănătății i se înrăutățește din ce în ce mai mult. Intre
1964-1965 are domiciliu forțat la Bolintin, unde este obligat
să lucreze ca zidar. Va avea posibilitatea să slujească din nou
abia în 1965, în satele Gărdesti - Teleorman și Răsuceni -
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Ilfov. Se pensionează în 1978. Încetează din viață la 22 iulie
1983, după ce pe patul de spital îi rugase pe cei dragi ca, daca
soția sa va muri peste 15 ani, să fie înmormântată alături de
el.
La deshumare, o surpriză de proporții
Înmormântarea soției a avut loc pe 29 septembrie 1998
(profeție?). Cu această ocazie, cei prezenți s-au aflat în fața
unui fapt neașteptat: trupul părintelui era întreg, neputrezit,
asemenea unui trup îmbălsămat. Mai mult decât atât, el
emana un miros plăcut, asemănător mirosului de mir.
Dându-și seama că se pot afla în fața unui sfânt, dar și pentru
a nu cădea într-o idolatrie nefondată, rudele au lăsat timp de
mai multe săptămâni trupul în contact cu aerul. Nu s-a
întâmplat nimic, fapt pentru care au înaintat un memoriu
Arhiepiscopiei Bucureștilor, prin care atrăgeau atenția asupra
descoperirii.
Câteva luni mai târziu, difuzarea pe postul național de
televiziune a filmului documentar "Semne", realizat de
regizorul Cornel Ciomîzgă, a înștiințat opinia publică despre
incredibila descoperire. Fără a trage o concluzie anume,
imaginile prezentau un trup perfect întreg, uscat și usor (7-8
kg), de culoarea alunei, iar calmul de pe chip părea că
trădează liniștea interioară de dinainte de moarte.
Cultul local și opinia publică
Cazul părintelui Ilie Lăcătușu a stârnit o vie și firească
senzație în mass-media, dar și în lumea ecleziala din
Romania. În jurul Mănăstirii Petru-Vodă, al cărei staret era
cunoscutul duhovnic Iustin Parvu, exista deja un cult discret
al preotului mărturisitor, ba acesta a fost și pictat pe un
perete exterior al bisericii din această așezare monahală. Mai
multe asociații cunoscute: Frătia Ortodoxă Română, Asociația
Creștinilor Ortodocși Români, Grupul "Scara", Asociația
"Cristiana", Liga Tineretului Ortodox Roman, Fundatia
"Anastasia", Asociatia Română a Foștilor Detinuți Politici și
Luptători Anticomuniști și Liga Studenților au alcatuit un
memoriu prin care se cerea Sfântului Sinod deschiderea unui
dosar de canonizare pentru părintele Ilie Lăcătușu (aceasta ar
însemna trecerea lui în rândul sfinților Bisericii Ortodoxe
Române, în calendar și în slujbe).
Ce spun rânduielile bisericești?
Motivele care pot determina un corp neînsufletit să nu
putrezească după punerea în mormânt: frigul (in cazul când
înhumarea are loc iarna), o salinitate ridicată a solului sau o
compozitie biologică specială a trupului. In primele două
cazuri, expunerea prelungită la aer ar duce la putrezirea
trupului, dar acest lucru nu s-a întamplat. O compozitie
biologică specială înseamnă fie păcate mari în timpul vieții,
fie sfințenie.
Pravila, acel regulament de ordine interioară al Bisericii,
precizează: dacă trupul neputrezit are culoarea neagră, se
datoreaza unor mari pacate. Daca partea dorsală a trupului
este putrezită, se datorează unui blestem preoțesc sau
arhieresc. Dacă mortul are degetele chircite, unghiile și părul
crescute foarte mult în groapă, se datorează celei mai grele
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pedepse bisericești: anatema (excomunicarea). Alte
caracteristici ale acestor trupuri: sunt deformate și urâte,
miros greu și provoacă spaimă privitorilor.
Cu tot spiritul critic, nici una dintre aceste atribute n-a
putut sta în dreptul numelui preotului Ilie Lăcătușu, mai ales
dacă se tine cont de un amănunt mai puțin cunoscut:
Preasfințitul Părinte Teodosie Snagoveanul a oficiat o slujbă
de dezlegare pentru eventualele păcate mari sau anateme care
ar fi putut împiedica trupul preotului să putrezească. El a
recunoscut că se află în fața unui caz clar de sfințenie, dar a
adaugat că o procedură de canonizare presupune cercetarea
tuturor marturiilor necesare unui astfel de moment. Astfel de
ceremonii s-au mai făcut in 1955 și 1992, când au fost trecuți
în rândul sfinților, printre alții, domnitorii Stefan cel Mare și
Constantin Brâncoveanu cu fiii săi.
Ce urmează?
O explicație teologică a neputrezirii unui trup după
moartea purtătorului său sună cam așa: partea spirituală a
unei persoane formează, împreună cu partea materială, un tot
unitar. De aceea, trăsăturile de caracter se imprimă asupra
chipului și a constitutiei fizice în ansamblu. La fel și nivelul de
viată spirituală atins. Iar atunci când sufletul se află într-o așa
de intimă legatură cu Dumnezeu, cum se întâmplă în cazul
sfinților, însuși biologicul trupului este transfigurat de har iar
decesul îl afectează numai parțial.
Părintele Ilie Lăcătușu este, probabil, ultimul intrat în
cercul "prietenilor" lui Dumnezeu. Își mai asteaptă însă
rândul un Argatu sau un Ilie Cleopa.
În fața unor oameni ca aceștia, care apar la fel de rar ca o
eclipsă de soare, cuvintele se retrag cu respect și lasă loc
tăcerii grăitoare. Cum spune un text liturgic ortodox: "Să
stăm bine, să stăm cu frică, să luăm aminte...".
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INVITAȚIE LA MAREA SĂRBĂTOARE A
REVISTEI „CANDELA DE MONTREAL”
Victor ROSCA
INVITATION
Le comité de rédaction ainsi que
les collaborateurs de la revue
«Candela de Montréal» invitent
tous les amateurs d’art et littérature canadiens à la célébration de
la 20e anniversaire de la revue. Les
invités pourront admirer trois
expositions : de peinture, d’icônes
et de livres (avec la possibilité d’en
acheter); de plus, ils pourront
visionner un programme artistique
mettant en vedette des artistes roumains connus. Vous êtes
attendus en grand nombre à cet évènement marquant dans
l’existence de la communauté roumaine de Montréal.
Comitetul de redacție și colaboratorii revistei “Candela de
Montreal” invită iubitorii canadieni de artă și literatură la
festivitatea organizată cu ocazia celei de a 20-a aniversare a
revistei. Veți putea viziona 3 expoziții cu vânzare (de pictură, de
icoane și de carte) și un program artistic; un eveniment
marcant în viața comunității române din Montreal.
Festivitatea va avea loc duminică, 6 noiembrie 2016, între
orele 14:00 și 18:00, la Casa Română, Sala parohială a Catedralei
Buna Vestire, 8060 Christophe Colomb, intersecție cu Jarry.
Se vor sărbători 20 de ani de existență ai revistei de literatură
și de cultură „Candela de Montreal”, publicație românească cu
contribuție la nivel național canadian, pentru că, de-a lungul
anilor, datorită celor 35 colaboratori, scriitori proveniți din
majoritatea marilor comunități române, și publicării unei game
literare variate: învățături morale, nuvele, romane publicate în
serial, poezii, eseuri, povestiri de călătorie, povestiri istorice,
interviuri, știință popularizată etc., a devenit oglinda activităților
literare ale tuturor comunităților canadiene de origine română.
„Candela de Montreal” fiind unica revistă literară de limbă
română în format tipărit, ce se vinde și care, beneficiază de

participarea tuturor scriitorilor romani cunoscuți, din Canada,
poate fi considerată actul de exprimare a identității canadienilor
de origine română, o arhivă istorică și literară vie a românilor
din întreaga noastră țara de adopțiune.
De remarcat este faptul că revista „Candela de Montreal” a
reușit să-și mențină activitatea în primii 15 ani datorită
prețiosului suport financiar adus de Biserica Ortodoxă Română
Buna Vestire la îndemnul părintelui Petre Popescu – iubitor de
literatură și cultură - iar în ultimii 5 ani, datorită devotaților săi
donatori, colaboratori, cititori și editori.
În Montreal, orașul în care prima publicație de limbă română
a apărut doar în 1990, în ultimii ani s-a născut o mișcare literară
fără precedent în istoria comunităților canadiene de origine
română. În 1997 apare revista „Candela de Montreal”, de Victor
Roșca; în 2002, după 5 ani s-a înființat Asociația Canadiană a
Scriitorilor Români, (ACSR) de Alexandru Cetățeanu cu un grup
de scriitori; în octombrie 2008, s-a publicat de ACSR revista
Destine Literare; tot în 2008, s-a organizat Cenaclul Mihail
Eminescu de Livia Nemțeanu; iar în 2012 apare Cenaclul
epigramiștilor Păstorel Teodoreanu de Ioan Anton Datcu și în
2014 Cenaclul de istorie de Marius Finca.
În primii ani, ACSR era compusă din câteva nume, unele
cunoscute prin publicațiile din România, înainte de imigrarea lor
în Canada. Pe parcursul celor 20 de ani, mulți dintre scriitorii
canadieni de limbă română, mai întâi, și-au citit poeziile sau
proza în Cenaclul Mihai Eminescu; le-au publicat în revista
„Candela de Montreal”; și-au publicat și lansat primele 2 cărți la
Casa Română sau la Centrul Comunitar Cotes des Neiges și apoi
s-au înscris în Asociația Canadiană a Scriitorilor Români
(ACSR).
Revista „Candela de Montreal” este scrisă de scriitori
canadieni de limbă română cu scopul de a promova literatura
scrisă în Canada.
Cea de a doua revistă literară, revista Destine Literare,
publicată de ACSR, cu participarea scriitorilor din România și
alte țări, rămîne o oglindă deschisă a ACSR, spre exterior.
Notă: Candela de Montreal nr. 4/2016, număr aniversar al
revistei Candela, va fi distribuit la intrarea în sala de recepție.

Participanții la Adunarea Generală ACSR 2016
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REVISTA "CANDELA DE MONTREAL"
LA CEAS ANIVERSAR
Elena BUICA
La ceas de Sărbătoare a revistei
“Candela de Montreal” mă înclin
actului de spiritualitate trăit și
cultivat acolo, dorindu-i redacției,
slujitorilor ei, dar și celor care o
răsfoiesc, un sincer: La mulți și
binecuvântați ani!
Vă mulțumesc pentru invitația de
a fi alături de dumneavoastră la
această sărbătoare, dar din păcate,
câteva probleme de sănătate nu îmi
permit. Ar fi fost pentru mine o aleasă bucurie, fiindcă, întrun fel, simt că aparțin și eu acestui univers și de aceea, voi fi
acolo cu tot sufletul.
La această Sărbătoare a revistei, gândul mă duce cu mai
mulți ani în urmă, pe când românilor aflați pe noile locuri ale
pământului canadian, acestea li se păreau ca uitate de
Dumnezeu. Pe atunci pustiul și seceta în domeniul
comunicării între români era o grea povara de îndurat.
Momentul apariției Candelei de Montreal, acum 20 de ani, a
fost o binecuvântare. Prin osârdia unor oameni de cultură
inimoși, talentați și bine intenționați, s-a mișcat ceva. A fost
atunci o încercare temerară, transformându-se în curând
într-un catalizator al inițiativelor culturale. Atunci, Candela a
lansat în mass-media literară și culturală din Montreal
credința că ne putem menține românismul asemenea unei
candele care răspândește lumina în veșnicie și ea veghează să
nu se stingă în noi trăirea de român
An de an, revista și-a crescut valoarea și aderența, calitatea
și audiența la publicul larg cititor, încât astăzi, este apreciată
nu numai în Canada, ci pe multe meridiane ale lumii. Aici
găsim pagini întregi de poezie, exegeze, critică literară, proză,
eseu, note de jurnal în curata limbă română.
Acum românii din Montreal se pot mândri cu frumoasa și
interesanta lor revista "Candelă de Montreal", publicație de
literatură, cultură și atitudine, o publicație care se înscrie în
circuitul valorilor remarcabile. Făuritorii, ostenitorii, dar și
cei care au semnat sub auspiciile acestei reviste timp de 20 de
ani, astăzi, pot avea bucuria împlinirii faptei lor luminate.
Toți românii aflați departe de țara în care ne-am născut
prețuiesc această revista care ni se adresează în limpedele
nostru grai strămoșesc pentru că o simt ca pe un dar luminat.
Alături de alte reviste de limbă română, Candela stă aprinsă
pentru a lumina starea literaturii române din diaspora, în
special din Canada, dar și din țara mamă. În lumina Candelei
se reflectă cultura neamului nostru acum atât de răspândit
prin lume, ori starea social-politică și religioasă. În această
revistă ne regăsim cu toții, cu nevoile noastre, care astăzi au
devenit foarte diferite, căci impedimentele pe care le
întâmpinăm acum sunt cu totul necunoscute și nu

întotdeauna suntem pregătiți pentru a le rezolva. Candela de
Montreal stă mărturie pentru lupta noastră din aceste
vremuri, căci în paginile ei se păstrează, pe lângă bucuria
izbânzilor noastre obținute cu mult efort și gustul amar al
unor înfrângeri sau cel al înstrăinării. Prin această revista
respirăm câte ceva din aerul carpatin, prin ea parcă auzim
dangătul bisericii străbune chemându-ne la cele sfinte, prin
ea parcă auzim clopoțelul de la gâtul blândei miorițe. Fiecare
număr apărut are valoare spirituală și documentară. În ea se
păstrează pentru viitorime câte ceva din patrimoniul scris al
poporului român, străbate mai departe numele celor care au
contribuit după puterea lor la dezvoltarea literaturii și culturii
în limba română și spiritualitatea care ne definește pe noi ca
popor.
Un merit în plus al acestei reviste se datorează apariției sale
prin muncă voluntară, o muncă ce devine uneori de-a dreptul
epuizantă. Revista nu este susținută material de nimeni,
trăiește prin ea însăși și de aceea, nu de puține ori abia își mai
duce zilele. O revista de literatură și cultură, nu are același
regim ca ziarele de informație, este o revista de suflet și nu
acolo este izvorul banilor.
Și mai cred că un motiv în plus care face atât de îndrăgită
această revista este numele ei. Candela este simbolul luminii
fineței noastre interioare, lumina ca o vrajă cu puterea de a
lumina și in jurul nostru, e o lumină dătătoare de speranță, o
lumina calmă, liniștitoare, de parcă ai vrea s-o ții cu delicatețe
în palmă și să o mângâi. Prin lumina blândă a Candelei se
prefigurează peretele dinspre răsărit al caselor noastre
bătrânești împodobite cu icoane, ștergare și busuioc, icoane
de suflet de care nu ne-am despărțit niciodată.
Închei subliniind un punct de vedere: succesele de astăzi
ale redacției le consider ca fiind izvorâte din valorile de
profundă românitate și din credința noastră strămoșească,
valori aduse și purtate cu demnitate pe aceste meleaguri
canadiene.
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PSALMII DIN POEME
Dumitru ICHIM
PSALMUL HERUVIMILOR CU OCHI MULȚI
Plămâni de munte-i orga, din zeci de guri - dorința,
Tăria să-Ți cuprindă în strai de catedrală.
Tot ce-am cules cu stupul - făcliei, suferința!
Nu-s viermele ce-și toarce aripi și-altar din bală?
Viori, trompete, naiuri, alămuri, ocarina...
M-accepți cum sunt - o piatră ce nu cunoaște struna
Isteață ca la cobză. Îți cânt altfel lumina,
Cum soarele și-l tace în răsărituri luna.
Îți sunt doar oglindire? Ce bine-ar fi, ca iazul
Să-Ți port pe umăr steaua pecetluindu-mi stuful.
De ești ocean Iubirii, poți dojeni talazul?
Sunt vinovat că mustul se luptă cu burduful?

Azi nu mai ești zeiță. Închis ți-ar fi și cerul,
De n-aș fi scris în cuie, pe arsu-mi glod, Sumerul!

Ce-or face serafimii, cu mii de ochi sorbirii,
Când eu, cu doi tot timpul setos îi sunt Iubirii?

PSALMUL POTIRULUI DE LUT

PSALMUL FOCULUI FLĂMÂND
Păcate? N-am dus lipsă. La toate știu risipa,
Iar la tejghea cu-apusu-mi crâșmarului dator.
Au mintea urcă-n slavă condorului aripa,
De nu te-ar arde iadul cu setea pentru zbor?
Greșalelor mărunte, cu-otrăvuri mari sub buche,
Le-acoperim veninul cu nalbul de cucuți.
Îmi vând toți fariseii pentr-un cinstit păduche
Ce nu mi-ar suge noaptea că-i văduvă-n virtuți.
Am cunoscut mahorca și drojdiei poemul,
Ca în măcelărie fui relelor cârlig,
Dar te iubesc Olare, cum te-ar topi blestemul,
Când pân' la cer, ca lupii, cu patimă Te strig.
Parcă-i răspunsul Pâinii: Când focului i-e foame,
Numai Iubirea știe pe Dumnezeu să-nhame!
PSALM SUMERIAN
Profet se face lemnul când sâsâie în vatră;
Bolmoaje pe tăciune, blestem din iad storcând...
Pe mâna ta inelul, cu ochi de șarpe-n piatră,
Ispitei stă de pază, păcatului de gând.
Acum vreo cinci milenii, prin moarte-a fost sărutul?
A spini mi-ai scris argila cu jarul cuneiform.
Eu ți-am furat văzduhul să-l împietrească lutul,
Sculptură altor ape, care nici azi nu dorm.
Cu brațul plin de strune, fugi de otrăvuri, dar bei
Din stihul care arde. Domneai la Eufrat...
Ocnaș în propriu-mi cântec, tu - gratiile harpei!
N-a fost pe-acolo raiul ce-n noi s-a scufundat?

Durerea nu-i durere de-o orchestrezi cu surle.
Ea-n lacrimă-și zidește întorsul greu în fire...
Țipa la Tine unul, să pipăie, să urle,
C-ar fi poftit să vadă cam cum apari, Iubire.
Voiai cu ferăstrăul, om, să-I croiești veșmântul?
Asemenea-I ca gândul, ce foarfecului scapă.
Copită, ghiare, coarne, chiar dacă n-are, vântul
Cu timpul și cu moartea, pe toate-n colb le-ngroapă.
A dragostei măsură, tu-mi ceri a câta oară?
Spini sângerând în stemă, ce poate ști cântarul?
Nu-mi judeca lăuta ce-n dor lumini măsoară,
Sărutul nu e-n buze, deși în lut e jarul.
Îndrăgostită Roata îi cântă de iubire
Argilei, spre ulciorul cu vin de răstignire.
PSALMUL MIRELUI DIN CANA
''Nimicului - cenușă; de-i frunză, rod, sau floare!''
Eu cred Ecclesiastul că suferea cu fierea.
Din glod nu se înalță săruturi de ulcioare?
Unde-i prea multă minte, acasă-i căpierea.
Cât de-nțelept e vinul, foc dintru foc renascu-l!
''Adulmecă, ne spune, fugi, minții dacă-i acru.
Înseamnă că Iubirea nu l-a zdrobit cu teascul,
Setos de sânge tânăr, păgân pe-altar de sacru.''
Ce-aș fi fără de umbră, de nu mi-ai fi Tu, cina?
Din tot-întâi-născutul - stihul de grâu și mielul.
Ca-n templu Ți se pleacă, din inimă ciorchina
Purtând rotund pecetea cum Tu semnezi inelul.
Cum aș putea bând vinul Iubirii să-i uit rana?
Pe Dumnezeu la nuntă eu L-am avut în Cana.

august - octombrie

2016

CANDELA DE MONTREAL

SCRIITORUL CA PERSONAJ

pagina 10

PENTRU SINE

Mircea GHEORGHE
Sunt scriitori care se comportă
aidoma hagiului din poemul lui
Ion Barbu, Nastratin Hogea la
Isarlîk: Sfânt trup și hrană sieși,
hagi rupea din el. Un scriitor de
acest fel este Michel Houellebecq,
unul dintre cei mai cunoscuți și
mai citiți din literatura franceză
contemporană.
În 2010, Michel Houellebecq a
publicat
romanul Harta și
teritoriul.
Noutatea față de
celelalte romane ale sale este
lipsa măștii: unul dintre personajele importante ale cărții este
însuși scriitorul Michel Houellebeck, alături de un alt
personaj, tot real, dar mult mai episodic, scriitorul Frederic
Beigbeder.
Utilizarea copioasă a procedeului cunoscut sub numele de
punere în abis (mise en abyme, propus de André Gide) nu
face din personajul Michel Houellebecq un ins simpatic.
Unul dintre punctele de referință ale lui André Gide, pentru
a descrie ce se înțelege prin punerea în abis, era tabloul lui
Velazquez, Aristocrații. În el, Velazquez se pictează pe sine
însuși, în atelier, în exercițiul funcțiunii sale de pictor al
familiei regale spaniole. Imaginea sa este plină de demnitate.
Regele și regina, ale căror chipuri se văd într-o oglindă, par
niște oameni simpli, lipsiți de majestate, iar atelierul
pictorului este ocupat în prim-plan de personaje copii infanta Margarita și suita ei, printre care și doi pitici - toți
îmbrăcați aidoma unor adulți mărunți și cu comportament
de adulți. Mai apar în tablou un cuplu de maturi - o
guvernantă cu un însoțitor. Dar silueta înaltă și viguroasă a
pictorului, fruntea lui largă, mustața virilă, tunsă cu grijă și
cu colțurile întoarse, privirea concentrată și pătrunzătoare,
deloc intimidată de prezența auguștilor oaspeți fac din el
personajul cel mai marcant al tabloului. Deși el este plasat,
discret, într-o margine a atelierului.
Nimic de felul acesta în tratamentul personajului Michel
Houellebecq de către autorul Michel Hoeullebecq. Personajul
Michel Houellebecq este un scriitor în pragul bătrâneții,
alcoolic, placid, egocentric, dezordonat, obosit, singuratic și
steril. Îi trebuie mai mult de două luni ca să scrie o prezentare
de câteva pagini a unui pictor, iar la întâlnirea cu acesta,
imaginea lui ilustrează o decrepitudine avansată : ”Autorul
Particulelor elementare era îmbrăcat cu o pijama gri cu
dungi care-l făcea să semene cu un pușcăriaș dintr-un serial
tv. Părul îi era încâlcit și murdar, fața roșie, aproape
devastată de acnee și el, vag, puțea. Incapacitatea de a-și face
toaleta este unul din semnele cele mai sigure ale instalării
unei stări depresive, își aminti Jed”. Mai târziu, în cursul unei
discuții banale despre produsele care se demodează repede și
dispar din magazine, personajul Michel Houellebecq începe
să plângă ”încet, cu lacrimi grele”.
În carte, Michel Houellebecq este victima unei crime
scabroase. Imaginea insuportabilă a cadavrului ciopârțit este

în schimb contrabalansată, ironic, de reacțiile demnitarilor
politici care se declară ”zdrobiți” sau ”profund întristați” de
asasinarea ”unui creator imens care va rămâne veșnic în
inimile noastre”.
Așadar, spre deosebire de un al mare contemporan, Milan
Kundera, a cărui biografie oficială de pe pagina de gardă a
cărților sale se reduce la un singur rând (Milan Kundera s-a
născut în Cehoslovacia. În 1975 , se instalează în Franța),
Michel Houellebecq pare că ne introduce fără complexe în
intimitatea sa cea mai puțin convenabilă.
Dar nu cumva ne înșelăm? Această punere în abis este oare
un exercițiu de exhibiționism biografic ce satisface o
irepresibilă nevoie de confesiune, sau e vorba de un demers
narativ original, cu premeditate efecte literare? (De succes,
căci romanul lui Michel Houellebecq a obținut primul
Goncourt în 2010). Sau poate că parcurgem o simplă ficțiune,
concepută ca o supunere ironică la exigențele cititorului
obișnuit, al cărui inventar de referințe culturale este format
de lectura tabloidelor.
Ori poate că autorul Michel
Houellebecq ne oferă prin personajul Michel Houellebecq
ceva mai grav decât toate astea, și anume, o imagine
dezolantă a singurătății afective în lumea de azi pe care
celebritatea, neputând să o suplinească, o transformă într-o
stare depresivă permanentă și într-un plictis fundamental.
Plictisul sau urâtul lui Baudelaire din Florile răului: E unul și
mai mârșav, mai slut, mai rău la fire!/Deși nici nu se zbate
și nici nu-i zgomotos/El ar distruge lumea întreagă
bucuros/Și-ntr-un
căscat
s-ar
prinde
să-nghită-o
omenire;//Urâtul e! - Cu lacrimi în silă revărsate,/Visează
eșafoduri fumând nepăsător,/Pe monstru-acesta gingaș tu-l
știi, o cititor,/ - O cititor fățarnic, - tu semenul meu, - frate !
(traducere de Al Philippide).
Uneori, întrebările pe care ni le inculcă o carte sunt mai
numeroase decât își imaginează autorul.
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TÉMOIN D’UN CRIME
Wladimir PASKIEVICI
Acum circa 40 de ani, fata mea
Anca mi-a cerut ajutorul pentru a
redacta o compoziție de franceză pe
tema « Evenimentul care v-a marcat
cel mai mult ». Bine înțeles că am
ajutat-o. Iată ce a ieșit. În limbajul
unei fete de 14 ani...
*
J’avais légèrement le cafard, ce
jour-là. C’était un dimanche aprèsmidi, mes parents étaient sortis en
ville et mes deux sœurs se
promenaient en bicyclette dans le
quartier. Une infection à la gorge, accompagnée d’une forte
fièvre m’avait clouée au lit pendant plusieurs jours. Maintenant
je me sentais mieux, quoique un peu faible, et mes parents
avaient jugé qu’il valait mieux que je reste encore un jour à la
maison.
Je me sentais un peu seule et je m’ennuyais, rester une
semaine à la maison au mois de mai, quand il fait si beau dehors,
ce n’est pas si drôle ! Et puis, il n’y avait rien de spécial qui se
passait… Par comble de malchance, une panne d’électricité
m’avait privée de mon programme préféré de télévision. Je me
décidais alors à faire mes devoirs pour le lendemain. Arrivée à la
leçon d’histoire, je commençais à sentir mes paupières s’alourdir.
Sans lutter contre le sommeil envahissant, je mis la tête sur
l’oreiller et m’endormis.
Je fus tirée du sommeil par la sonnerie du téléphone.
J’attendis un peu pour voir si quelqu’un était rentré à la maison
mais, comme le téléphone continuait à sonner, j’accourus pour
répondre. Je le décrochai mais avant de dire quoique ce soit,
j’entendis deux voix qui se parlaient.
- Allo, Jeanne ? C’est Joe ! Où étais-tu ?
- Salut Joe ! J’étais à la cuisine. Comment ça a marché?
- On a eu des troubles… faut que tu m’aides !
- Que s’est-il passé ?
- J’peux pas te le dire au téléphone, au cas où il est « bugué ».
Sors dans la rue, va à la cabine téléphonique d’en face, appellemoi au 345-7289, dis seulement « C’est Jeanne » et je vais te dire
ce qui s’est passé et ce qu’il faudra faire. Ne répond rien, si tu as
compris, dis seulement « O.K. ». Cinq minutes ça te va ?
- O.K. Joe ! 345-7289 t’as dit ?
- Oui, c’est un téléphone public, fais vite, salut !
J’étais toute tremblante et mon cœur battait la chamade !
Avais-je été le témoin d’un crime ? Que s’était-il passé ? De quels
troubles s’agissait-il ? Et pourquoi Joe n’avait-il pas voulu
donner des détails au téléphone ? S’il craignait que le téléphone
de Jeanne était sous l’écoute téléphonique c’est parce-qu’ ils
étaient probablement des criminels sous surveillance… Des
criminels ? Tout à coup j’ai eu très peur. Et s’ils savaient que
j’avais surpris leur conversation ? Allaient-ils me tuer ?
Mais non, raisonnais-je, ce n’est pas possible qu’ils sachent
que j’ai les avais écoutés car je n’avais dit mot. Je devais vite
alerter la police. Comment faire ? Où diable se trouvait le
numéro du poste de police ? Mon père l’avait inscrit quelque part
mais j’étais incapable de le retrouver. Les aiguilles de la montre
m’indiquaient que deux minutes s’étaient déjà écoulées…
Je me rappelai alors que je pouvais rejoindre la police en
composant « 0 ».
- Allo, téléphoniste, donnez-moi la police. C’est urgent!

- Où habitez-vous ? dit une voix qui me semblait venir d’un
autre monde.
- Côte des Neiges. Pourquoi ? Donnez-moi vite la police !
- Côte des Neiges, quel numéro ?
- 4874 !
- Attendez un instant, on vous transfère au poste de police le
plus proche de vous.
- Allo, ici le sergent Papineau du poste de police, quel est votre
numéro de téléphone ?
- 733-7438. Écoutez, il s’agit de deux criminels…
- Comment vous appelez-vous ?
- Écoutez, il ne reste plus que deux minutes ! Il faut que vous
téléphoniez au 345-7289, dites « C’est Jeanne », écoutez ensuite
sans rien dire, puis dites O.K. » C’est Joe qui a des troubles et…
- Allo, mademoiselle, reprenez votre histoire, mais dites-moi
d’abord quel est votre nom !
- Anca Paskievici, P, A, S, K… Écoutez, il ne reste plus qu’une
minute, faites ce que je vous dis, je vais vous expliquer par la
suite !
- P, A, S, K. Ensuite ?
Exaspérée, je raccrochai. Une idée m’était venue : si j’allais
moi-même appeler Joe ? Et raconter ensuite les détails à la
police ? Mais allait-elle me croire ? Et si j’allais enregistrer la
conversation ? Vite, je me précipitai vers ma chambre, pris le
magnétophone portatif et retournai au téléphone qui se mit à
sonner au moment où j’allais décrocher.
- Allo, ici la police ! me dit une voix familière.
- Vous tombez mal, rappelez plus tard ! dis-je en coupant la
liaison.
Quelques instants plus tard, les doigts tremblant, je fis 3457289, espérant que je devançais Jeanne et mis en marche
l’appareil enregistreur (l’électricité était revenue). Le téléphone
sonna à peine, que quelqu’un décrocha la ligne. Un silence
pénible s’ensuivit. Prenant le peu de courage qui me restait, je
murmurai : « C’est Jeanne ».
- C’est Joe ! Écoute, au début tout allait comme tu l’avais dit.
À dix heures du matin, je m’amène avec mon char, je le parque
dans la rue derrière, je sors, je fais le tour du bloc et je me
promène sur le trottoir d’en face. À dix heures et demie, une
grosse Lincoln arrête devant la maison de ta patronne, deux
coups de klaxon et la vieille sort avec une petite valise. Son
homme ouvre la portière de la voiture, la femme monte et puis
ils s’en vont. Dix minutes plus tard – tout était tranquille dans le
coin – je retourne près de mon char, je rentre dans la cour de la
maison à toit bleu, je regarde derrière moi, personne. Je grimpe
le petit mur qui sépare les deux maisons et je saute dans le jardin
de ta patronne. Avec la clé que tu m‘as donnée, j’ouvre la porte
de derrière et me voilà dans la maison. Je me dirige vers le salon,
je déplace le tableau à droite du grand miroir et je commence à
travailler le coffre-fort. C’était pas un cadeau, j’t’assure ! Il m’a
fallu deux heures pour l’ouvrir…
Enfin, je trouve dedans de l’argent, des obligations, et la
collection de monnaies que je cherchais. Je prends tout, les
papiers dans la veste, les monnaies dans les poches et je
m’apprête à partir lorsque, tabarnak !, la Lincoln s’arrête en
face. Vite, je ferme le coffre-fort, je remets le tableau en place et
j’ai à peine le temps de me cacher dans l’armoire de l’entrée, que
je laisse un peu entrouverte pour voir ce qui se passe. La vieille
rentre, soutenue par son gars. Elle n’était pas bien, elle tenait
une main sur son cœur, soufflait difficilement et avait le visage

august - octombrie

2016

CANDELA DE MONTREAL

tout rouge. Le monsieur l’allonge sur le canapé du salon, va dans
la salle de bain, amène une serviette mouillée et la lui met sur le
front. « Ça va mieux ? » qu’il lui demande. « Oui, je commence à
me sentir mieux. » répond-elle. Moi, dans l’armoire, je ne sentais
pas bien pantoute. « Je fais venir un médecin ? qu’il lui
demande. « Non, ça ne vaut pas la peine, je vais prendre deux
pilules et ça ira mieux d’ici une demi-heure, tu verras » répondelle.
L’homme tourne autour de la bonne femme, le temps passe,
j’ai peur de bouger ou d’éternuer. Une demi-heure passe, puis
une autre, la patronne se lève et dis : « Je me sens mieux
maintenant. Je regrette de t’avoir gâché la journée, Victor. Je te
remercie d’être resté avec moi. Tu peux rentrer maintenant chez
toi ». « Tu es sûre ? » lui demande le monsieur. « Oui, je vais
prendre un somnifère et me coucher. Si tu veux, rappelle-moi ce
soir, mais pas avant neuf heures, d’accord ? » lui répond la
patronne. Le monsieur lui dit : « D’accord », lui donne un bec et
s’en va. La bonne femme monte à l’étage d’au-dessus et disparait
dans sa chambre.
J’attends encore quelques minutes et j’ouvre la porte pour me
tirer… Mais voilà que ta patronne ouvre elle aussi la porte de sa
chambre et se met à descendre l’escalier. Je referme vite ma
porte mais pas aussi bien que la première fois. La dame passe
devant moi, se dirige vers la porte d’entrée, la verrouille, se
retourne et, je ne sais ce qui lui prends, met la main sur la
poignée de l’armoire et l’ouvre. Elle me voit, pousse un cri. Je
panique, lui flanque un coup de poing sur la tête, elle s’écroule et
ne bouge plus. Bouge plus ! Tu m’entends ? Elle ne bouge plus !
Pas évanouie, morte ! Morte définitivement ! Son cœur s’est
arrêté de peur. C’était une cardiaque ta vieille… J’ai vite quitté la
maison, par où j’y étais entré.
J’ai réfléchis un peu et voilà ce que j’ai décidé : on ne peut pas
laisser la vieille dans la maison comme ça, si on m’attrape, je suis
bon pour vingt ans. Voilà ce qu’on va faire : retourne chez nous,
appelle Dédé et Big Mike et dis leur de te trouver trois cents
piastres, cent en canadiens et deux cents en américains. Dis leur
que c’est pour un voyage aux États. Dès que tu auras l’argent, va
chez Tilden louer une grosse Chevrolet pour deux jours, rentre
chez nous, prépare quelques affaires pour une petite valise, va
chercher la grande malle dans la cave, attend que la nuit tombe,
vient à neuf heure et demie – pas plus tard – devant la maison de
ta patronne et dirige-toi à reculons vers le garage. Je serai là,
j’ouvrirai la porte du garage, tu rentres, on met la vieille dans la
malle, on repart, on traverse la frontière, on jette la malle dans le
lac Champlain, on continue le chemin et on couche quelque part
en route.
Le lendemain on est à New York, je vends les titres et les
monnaies, on s’amuse un peu et on rentre à Montréal lundi soir.
Mardi matin, tu vas chez ta patronne, comme si rien ne s’était
passé. Si on t’interroge, tu diras que tu étais avec moi à New
York. Moi je vais maintenant porter notre Mustang au garage de
Tijean qui va dire qu’elle est en réparation. Puis je retourne à la
maison de la vieille pour voir si tout est correct et je t’attends. S’il
y quelque chose quoi ne vas pas, je marque un gros X sur l’arbre
d’en face. Mais t’en fais pas, tout ira bien. À tantôt, à neuf heures
et demie, mais pas plus tard car le vieux peut téléphoner avant.
T’as compris ?
Prise par ce récit, aussi surprenant que terrifiant, j’ai presque
oublié de répondre « O. K. ». Un déclic m’indiqua que Joe avait
raccroché. L’enregistreuse continuait à tourner… Je l’arrêtai.
Le téléphone sonna brusquement. Je sursautai, et répondis
encore pensant à Joe.
- Allo, ici le sergent Papineau. Qu’est-ce qui se passe ?

pagina 12

- Ah, sergent, écoutez cette conversation téléphonique que j’ai
enregistrée et ensuite je répondrai à toutes vos questions, lui disje, très fière de moi.
Je fis tourner rapidement la bobine à l’envers, jusqu’au début,
puis à l’endroit à la vitesse normale, jusqu’à « C’est Joe !
Écoute… »
Avant que l’enregistrement fut complètement déroulé, le
sergent Papineau était devant notre porte. Le reste de l’histoire
est apparu dans les journaux. Les policiers entourèrent la
maison, attrapèrent le voleur, puis sa complice, et récupérèrent
les objets volés. Grâce à mon enregistrement, Joe fut condamné
pour vol et homicide involontaire, à dix ans seulement.
Après le départ de la police, nos parents arrivèrent.
- Tu ne t’es pas trop ennuyée ? me demandèrent-ils.
- Non, réponds-je, les joues en feu, j’ai rédigé un texte libre en
français. Et vous, qu’est-ce vous avez fait ?
- Nous avons vu un film policier. Une histoire qui ne tenait
pas debout : une fille qui surprend la conversation entre deux
criminels et qui n’arrive pas à convaincre la police qu’elle raconte
la vérité…
C’est seulement le lendemain qu’ils comprirent pourquoi j’ai
été prise pendant longtemps d’un fou rire...

Primul număr, prima pagină din patru,
martie 1997
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GRĂDINA CU IUBIRI
Miruna OCNĂREANU

CAII SĂLBATICI
Așteaptă-mă mamă pe dealuri
Ca în poveștile cu prinți
Caii sălbatici să ne-aducă
Pâine, și sare, și arginți
Vom despica firul de iarbă
În viile de după nori
Când caii noștri își vor pune
Aripi de piatră-n subsuori
Vom aduna livezi în poală
Și le-om spăla cu anotimpuri
Caii flămânzi să vină-acasă
Să fie cald în așternuturi
Așteaptă-mă sub lună plină
Umbra-mi trimit pe jumătate
Iar cea care îmi e străină
Copita calului o bate.

O MIE DE CERURI
Călătoare-n o mie de ceruri
Din ape volburi, dac-ar fi să plec,
Cochilia-ți de flăcări si ruguri
Aș înhăma-o la cornul de melc.
În iarba mare, plină de venin
Încet, și mai încet, ți-ai lepăda
Destinul, și din fruntea ta de crin
Stamina îndoielii ar cădea.
Ar mai rămâne doar petalele
Albele dâre, dac-ar fi să fie,
Nepământene, când vin ploile
Să ne iubim pe cerurile-o mie.

UNUI PRIETEN
Prin geamul sărutat de Dumnezeu
Sub fruntea lumii de odinioară
Prietene, strivesc un curcubeu
Și-l pîngăresc cu lunga-mi oboseală.

În poala mea, doar îngerii desculți
Mai calcă truda urmelor de iarnă
Pe tălpi imi spală rătaciri cuminți
Ca să mă-ntorc la poarta ta în goană.
Să ung cu mirul lumii dealtadată
Gherghirul care toarce între tâmple
Altarul de mirade. Tu îmi iartă:
Pana ce scrie, și fila ce se umple.

GRĂDINA CU IUBIRI
Iubite, tăvălită-i
grădina cu iubiri De două ori grădina
e strașnic îngrădită:
De-o parte-un pâlc de lacrimi,
și unul de măslini,
De altă parte umbra
mișcându-se-obosită.
În toamna de tăcere
ce tocmai a trecut,
Nebuni grăbiți noi fost-am
și, uite, c-am uitat
S-ascundem întâmplarea
acelui început
Din cuibul ierbii-nalte
sub soarele de-agat.
Își scoate iarna colții,
iar botul ei de gheață
Adulmecă o urmă
de caldă rumeneală.
Prin iarba tăvălită
zăpada se răsfață
Și-n jur e doar mireasmă
de dulce oboseală.
Să nu lăsăm, iubite,
grădina pustiită,
La vremea când măslinii
sunt plini de flori și miere,
Când razele se-adună
pe fruntea încrețită,
Iar lacrima îmi rupe
șiragul cu mărgele.
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NICĂ ȘI OARA
Milena MUNTEANU
Aperçu
Nică et Oara sont des bergers
des Montagnes Carpates. Ils
réfléchissent sur notre passage
éphémère à travers la vie. Bien
que les humains puissent sembler
être tout comme les feuilles dans
le vent, Oara et Nică prouvent le
contraire. Ils nous enseignent où
leurs racines sont. Elles sont
profondément plantées dans le
Vlasin, l'endroit on ne jamais
quitte, quels que soient les vents
qui soufflent incessamment...”
Unchiul Nică, cioban din Poiana Sibiului, a împlinit 80 de
ani. Este unul dintre cei rămași în sat și singurul frate al
mamei. El duce numele de familie mai departe. Mă
întrebasem ce să îi fi făcut cadou de ziua dânsului. Până la
urmă am hotărât să îi trimit cartea “Departe de Țara cu Dor”,
mai ales că avea un mic capitol despre Poiana Sibiului.
Stătusem să mă întreb dacă așa un cadou îl poate bucura,
totuși, din cauza distanței, mi-a fost greu sa mă gândesc la
orice altceva... Uitasem complet de carte când mă sună
mama, entuziasmată, să-mi spună că vorbise cu Oara, soția
lui Nică. "Tulai, Lenuțo, îi spusese Oara, mândră carte ne-a
trimis Milena. A citit-o și Nică. Citea și plângea. De ce
plângea? Păi, la amintirea mamei-mari, cum era dânsa
îmbrăcată de sărbătoare în costum românesc. Am citit si eu
cartea și am plâns de numa..."

important decât ce spune sau crede lumea de acolo. Uneori
trebuie să asculți cu urechea la pământ să afli ce se mai
spune, cine ce mai face. Deși gura lumii e slobodă, orice vorbă
se ia în serios și se monitorizează cu atenție, așa că orice veste
de la Poiana este de luat în seamă. În plus, părerea soției
singurului frate este primită cu toată atenția. Mama n-a
acordat prea multă atenție altor cuvinte critice ca urmare a
apariției cărții... Ei, criticii, n-au decât să scrie ce-or vrea,
mamei nici că-i pasă. Pentru dânsa validarea ultimă,
supremă, este impresia pe care o lasă cartea acasă, la Poiana,
iar acum simte că își poate umfla pieptul ca un cozonac.
Pentru dânsa aceasta fusese proba de foc și cea mai
importantă. Este astfel bucuroasă să afle despre carte că a
fost bine primită exact acolo unde contează! Ultima fotografie
a lui Oara și Nică îi arată pe ei amândoi la fel cum erau ei
acum 10 ani, sau 20, sau 30, sau 40, sau mai mult. Tot
zâmbitori, tot faini. Așa cum îi știu de totdeauna. Deși lumea
întreagă se schimbă în jurul lor, ei continuă să fie ce au fost
de mii de ani încoace.
"Tu, Lenuțo, spune Oara, ce mai suntem și noi..."
Oare ce suntem? Ființe trecătoare?... Deși am părea
că suntem doar frunze în vânt, Nică și Oara ne
demonstrează contrariul, ba chiar ne învață unde ne
sunt rădăcinile, înfipte adânc în Vlașinul de unde nu
se pleacă, indiferent ce vânt ne poartă și pe unde...

M-am întrebat de multe ori de ce citesc ei oare această
carte? Doar sunt atâtea cărți pe lume, de ce să o citească pe
aceasta? Sunt atâtea care le sunt relevante chiar lor,
poienarilor, printre care “Plecarea Vlașinilor”, după care s-a
făcut și o ecranizare... Nică, rămas tot pe Vlașin, n-are de
gând să plece. Continuă să ridice acolo, casă lângă casă. Mai
jos de unde stătea mama-mare fusese construită demult casa
lui, a singurului băiat, dintr-o familie cu multe fete... Mai sus
de casa mamei mari, era casa băiatului lui Nică și și mai sus a
nepotului lui Nică. Zid în zid, casele stau ca suratele la joc, la
toartă, parcă... De la înălțimea pantei Vlașinului, cei ce ies la
poartă au o vedere de jur împrejur... văd până spre centrul
satului, la Vadu, dar și în depărtare, spre delnițe. Tot de acolo
se văd brazii Ghilghiului...
Mama mă sunase să-mi spună despre această conversație,
avută acum prin mijloace moderne...Discuțiile pe skype cu
surorile de la Sibiu sunt balsam de suflet pentru dânsa.
Ecranul calculatorului are in permanență imaginea podișului
Transilvaniei, la picioarele munților în care a copilărit. Este
imaginea văzută din cimitirul din Deal al Poienii. O imagine
pe care și eu o port în memorie; am amintirea unui cal
scuturându-și coama pe coasta aceea, de unde se vede podișul
Transilvaniei în lumina apusului de soare...
Mama respiră și trăiește cu speranța unei convorbiri cu
surorile ei de la Poiana. Pentru dânsa nimic nu e mai

Revista are o nouă copertă
GRAFICA ANGELA FAINA
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CINE MAI ARE AZI RĂBDARE SĂ CITEASCĂ DESPRE... RĂBDARE?
Veronica PAVEL LERNER
Răbdarea a fost considerată -și
încă mai este - ca fiind o virtute.
"Răbdarea este cea mai mare
virtute", spune Catho the Elder,
iar Goethe afirmă: "Ai făcut mult
dacă te-ai obișnuit cu răbdarea".
A fi răbdător, dar cu ce? Până
când? În ce împrejurări? Oare
nerăbdarea nu este uneori și ea o
calitate? Și, dacă răbdarea e legată
de timp, oare noțiunea de răbdare
s-a schimbat de-a lungul vremii?
Beethoven se enerva pe o întârziere de câteva minute a
bucătăresei, în starea să arunce farfuriile de pe masă. Ba
chiar odată a și concediat-o pentru o asemenea întârziere, dar
a doua zi a reangajat-o, nu s-a descurcat fără ea. În schimb,
același nerăbdător și impulsiv Beethoven își lua tacticos, în
fiecare dimineață, punga cu boabe de cafea și-și număra - cu
meticulozitate- exact 60 de boabe - nu mai mult, nu mai puțin
- pentru prepararea cafelei. Și tot el, ca toți artiștii în timpul
actului de creație, avea răbdarea cizelării fiecărei măsuri din
muzica pe care o scria.
Răbdarea îl însoțește pe omul angrenat în ceva care-i place,
când timpul trece fără să fie observat. Aceeași persoană care
își pierde cumpătul în anumite situații, devine uimitor de
calm în altele, ca și cum timpul, în funcție de preocupările
persoanei, s-ar derula cu viteze diferite. La Fontaine afirmă:
"Răbdarea și timpul fac mai mult decât tăria sau pasiunea".
Fabulistul plasează răbdarea la egalitate cu timpul. Dar, dacă
timpul nu poate fi controlat de om, ar rezulta oare că nici
răbdarea nu poate fi întotdeauna controlată?
Marc Aureliu ne dezvăluie și un alt înțeles al răbdării: cel
de înțelegere, de acceptare: "Oamenii sunt aici pe pământ
spre binele semenilor lor. Deci, ori învață-i, ori rabdă-i!"
Nerăbdarea e uneori asociată cu munca: nu numai
pasiunea, dar și graba de a dărui omenirii creațiile lor i-au
făcut pe marii artiști să muncească pe brânci. Așa se explică și
cuvintele lui Kafka: "Sunt două păcate esențiale din care
toate celelalte păcate se nasc: nerăbdarea și lenea". Lenea,
în concepția lui Kafka, apare aici ca opus al răbdării, adică al
muncii.
Oamenii au avut dintotdeauna probleme cu răbdarea sau
cu așteptatul și, din dorința de a le evita, au inventat
tehnologiile legate de viteza de transport și comunicare. N-au
apărut marile invenții, de-a lungul istoriei, ca urmare a unor
inconveniente care trebuiau eliminate? Buba principală este,
așadar, așteptatul. Caragiale ne-o servește direct: "Ai
puțintică răbdare!"
Iată o întâmplare reală, povestită de bietul meu soț, inginer
constructor, care, împreună cu inginerul Gheorghe Ursu
(Babu), a lucrat în comisia de evaluare a pagubelor după
cutremurul din '77. La o ședință cu inginerii și savanții,
Ceaușescu a dat ordin inginerilor să refacă în două luni toate
construcțiile dărâmate. Grigore Moisil, prezent la ședință, a
avut curajul să intervină: "Tovarășu' Ceaușescu, să știți că

poate un general de armată să dea oricâte ordine militarilor
ca nevestele lor să nască în două luni, bebelușii vor apărea
tot numai după nouă luni!"
Putem grăbi timpul? Limba română ne oferă expresii
plastice care includ cuvântul răbdare. Dacă la întrebarea "Ce
mâncăm azi?" răspunsul este "răbdări prăjite", asta
înseamnă că nu va fi nimic de mâncare. Iar dacă cineva ne
spune "îți trebuie răbdare și tutun", vom înțelege că avem
mult de așteptat!
L'impatience est justifiée seulement quand on attend un
verdict médical. L'insécurité sur le terrain inconnu est
inévitable. L'humain est doté d'une capacité de lutter contre
les adversités, mais pas contre les inconnus. On pourrait se
contrôler un peu, pas beaucoup. Mais en amour, quand un
moment d'attente devient une éternité, les impatiences ne
changeront jamais! Les amoureux d'aujourd'hui, malgré les
messages instantanés sur les téléphones mobiles, sont tout
aussi impatients comme Romeo et Juliette quelque siècles en
arrière.

Desene: ADELAIDA Mateescu
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PALINDROMURI
Prof. univ. Anton Dinu SOARE
Focală! Malacoff.
Il est bien dommage que les limites
imposées aux collaborateurs de ce
numéro ne me permettent pas d’offrir
aux lecteurs un peu plus d’explications
sur les textes que je leur propose dans
ce qui suit. Je me contenterai donc de
dire que les palindromes, c’est-à-dire
les textes de dimension variable qui ne
changent pas lorsqu’on les lit de
gauche à droite ou de droite à gauche,
sont une sorte de poésie écrite de la
main gauche dans un miroir. Un
exercice poétique, à mon avis, des plus
exigents et que l’on a peu pratiqué dans la littérature roumaine.
Este mare păcat că, având în vedere limitele impuse în acest
număr, nu pot oferi cititiorilor mai multe explicații despre tipul
de texte pe care li-l propun mai jos. Nu voi putea spune aici
decât că palindromurile, adică textele mai lungi sau mai scurte
care rămân aceleași citite de la dreapta la stânga sau de la
stânga la dreapta, sunt ca un fel de poezie scrisă cu mâna
stângă în oglindă. Un exercițiu poetic dintre cele mai exigente,
puțin practicat în literatura română.
Atrag arta
Arta hâtră,
Arta-i piatra1.

I

L’art robuste
Seul a l’éternité,
Le buste
Survit à la cité,
(Théophile Gauthier)
1

PREGĂTIRI

Luni, vesela Ada alese vinul.
II.

DIAGNOSTIC

Așa e la noi, anarhia-i hrană, Ion, aleasă.
III.

CINA

O, Iudă, adu-i, e, da! carafa-i. Ei! Ad-o-n odaie. I-afara, cade, iudă. Adu-i-o!
IV.

LECȚIA DE ISTORIE

─ Cazac, Ninele, e Lenin, nu hun?
E-așa, ... tătar ratat,... rus sur, afgan agfa,.golan analog, cică
cacic? ─ Așa e.
V.

MALAKOFF, 1855

Măritor vals la mal slav rotirăm.
Vals slav,
Val slav,
A! vals, ieri lirei slava!
Eram’n mare.
A! nava havană,
A! nava vană,
Avânt, nava

VI.

REVELION. NOËL EVER.

Pas, iar pas, sap rai, sap.
Dai, e rai, iar, e iad,
Iar dai, iad, rai.
Popas, apoi opa! Sap op,
Apăs sapa, ș-apăs, apăs sapa,
A, pas, a, sapă,
Animal la mină,
Mina anim.
Sus, Isus
Rod e de dor,
Zace-n necaz,
Răpus. Să-l las? Supăr,
Boreal aerob?
Iarnă-n rai.
Rege, e ger,
L-aer real.
Ei, nori! Ironie.
Lună e, cert. E cer rece. Trece anul.
A! lună nulă, alună nulă.
Lună, lună, nul anul,
Luna, lanul, anul,
Lung, nul.
E luni, Dinule!
VII:

LA RĂZBOI

─ Cată-i! ─ Cat,....cat..., CAT. Rafale. Radar. Dus axă sud. Axă la
Alasca. Dron nord. Iată-i! Radar. Escadron nord. Axe radar. E la
far. Tac, tac, tac, i-atac.
─ Ieșim, mișei!
─ Unu-i sus. Sus la mal. Sus, sus i-unu!
Medicul: ─ L-ucidem.
Catana Natac:
─ Iată-i, apar-n râpă, iată-i.
Ie dar. Am trei! Îi iert, mă? ─ Rade-i!
-- Unu e la vale, unu.
– Lasa-l.
Garda Nădrag:
─ Am un tânăr rănit numa,
Oare e rău?
─ Era om, nu, bun? Moare.
─Rar om, morar.
Ia-l. – Lasă c-acasă-l lai.
Raniț, tînăr rănit:
─E, ia-mă, mă, la mamaie.
Amu, mumă, amu du-mă,
Amu du-mă,
Sus ia-mă, mumă, mai sus
A, mai sus ia-mă,
Sus, l-aed, a, la deal, sus,
Sus ia-ma, a, mumă, l-aed, a, la deal, a, mai sus,
Iar crai, iar rai,
Sus, ai iar grai, mioară, oim sus.
VIII.

AUTOPORTRET

Emul al razei, visam masiv, iezăr, la lume.
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DESPRE LIMBA ROMÂNĂ
Marius FINCA
Motto: Românașul o iubește
Ca sufletul său.
Vorbiți, scrieți românește
Pentru Dumnezeu!
(George Sion, Limba românească)

Pe 31 august se sărbătorește de
către toți românii Ziua Limbii
Române. S-a instituit la Chișinău,
adusă de boarea de libertate ce adia
în estul Europei pe fondul
destrămării Uniunii Sovietice. Și
era normal să apară la Chișinău,
acolo unde a fost interzisă decenii la rând... Era în 1989, iar
din 1990 se serbează fără întrerupere... Și tot la fel de normal
a fost preluată și de Țara Mamă.
„Dar ceea ce voiesc românii să aibă e libertatea spiritului și
a conștiinței lor în deplinul înțeles al cuvântului. Și fiindcă
spirit și limbă sunt aproape identice, iar limba și
naționalitatea asemenea, se vede ușor că românul se vrea pe
sine, își vrea naționalitatea, dar aceasta o vrea pe deplin…
Așadar idealul românilor din toate părțile Daciei lui Traian
este menținerea unității reale a limbii strămoșești… Este o
Dacie ideală aceasta, dar ea se realizează pe zi ce merge” ne
spunea Mihai Eminescu. Acest lucru îl remarca și poetul
Alexei Mateevici care scria că limba crește din sine, se
înnoiește din sine pe temeliile bătrâne, nu are nevoie de
ajutor străin.
„Originea limbii române se află în inteligența rumânilor
strămoși, oamenii râurilor cu maluri fertile, din bazinul
Dunării de Jos, autori ai primului neolitic european, în
România, inima vechii civilizații europene, în urmă cu 8-10
mii de ani”, ne spune Lucian Cueșdean. Limba pe care o
vorbesc românii până astăzi, este o limbă latină, însă ea ne
provine moștenire nu de la romani, ci de la geto-daci.
Lingvistul suedez Ekstrom Par Olof afirmă categoric: Limba
română este o limbă cheie, care a influențat în mare parte
toate limbile Europei.
Limba dacică-latina vulgară a dat naștere limbilor
romanice moderne (Gh. C. Nistoroiu, Protodaca – Limba
divină a pământului).
Și marele teolog Dumitru Stăniloae spunea că „noi avem
termeni latini proprii, nu de la Roma, ci de dinainte de cei
care s-au format la Roma. Eu zic că noi suntem
protolatinitatea... Și avem cuvintele latine cele mai
substanțiale, cele mai pline de sevă, de exemplu: inima este
de la anima, noi spunem Atotțiitorul, traducerea exactă după
"Pantocrator", în Occident ei zic Atotputernicul:
Atotputernicul e mai rece; Atotțiitorul parcă te îmbrățișează.
Noi zicem Tata, ei zic Pater; Tata parcă-i altfel... Noi zicem
Fecioara, ei zic Virgo, mai fizic așa. Ei zic "regnum" stăpânire, parcă mai lumește; noi zicem împărăție, parcă mai
plină de taină, de basm așa... împărăție... iar toți termenii
aceștia au trecut la popoarele din Occident de la Roma, dar la
noi nu. Și ceva din duhul acesta răsăritean, de taină, se vede
în toate cuvintele noastre. Noi nu le-am luat de la Roma; noi

avem o limbă proprie; latină dar proprie, noi am fost
protolatini, aici s-a format latinitatea.
Poporul nostru nu numai că a creat limba română, dar în
egală măsură și el a fost modelat de acest minunat vehicul dat
culturii universale, căci ”ăsta e meritul poporului român: că a
creat un instrument universal și general valabil”, cum spunea
marele Român Petre Țuțea. Mai mult, noi chiar trăim în Rai,
în permanent contact cu Dumnezeu. Iată ce spune o frumoasă
și tainică rugăciune populară:
„Cruce-n cer, Cruce-n pământ
Cruce-n locul care sânt
Cruce-n casă, Cruce-n masă
Îngerii prin jur de casă
Dumnezeu cu noi la masă”.
Spațiul românesc mioritic nu este numai succesiunea dealvale, cum spunea Lucian Blaga - asta este și în alte țări - ci
este chiar Paradisul: „Pe-un picior de plai/Pe-o gură de rai”,
și asta din totdeauna, căci noi în acest spațiu ne-am născut,
aici am crescut, aici ne-am dus bucuriile și suferințele. Mulți
nu s-au sfiit să numească limba română, limbă edenică! Noi
am trăit în Rai pentru că am fost în legătură permanentă cu
Dumnezeu și îngerii săi, L-am rugat și ne-a ascultat, ne-a
certat și ne-a pedepsit uneori, când nu am mai ascultat, dar
niciodată nu ne-a părăsit.
Noi, cei plecați de acasă cu atât mai mult trebuie să prețuim
și să iubim limba noastră, pentru că dacă vom pierde limba,
vom pierde și identitatea noastră. Asta au constatat-o pe
pielea lor aromânii din Balcani, neam fără țară și azi aproape
uitați de frații lor de la nordul Dunării. Să învățăm din
tenacitatea și dârzenia lor, așa cum au lăsat cu limbă de
moarte în Imnul Aromânilor:
De sub lespezi de morminți
Strigă ai noștri buni părinți
Blăstem mare să aibă în casă
Care de limba lui se lasă.
Care-și lasă limba lui
Arză-l-ar para focului.
În încheiere voi reda 3 strofe din poezia Limba noastră
scrisă de poetul Alexei Mateevici. Pe 24 august s-au
împlinit 99 de ani de la trecerea sa la Domnul.
Limba noastră-i vechi izvoade.
Povestiri din alte vremuri;
Și citindu-le 'nșirate,
Te-nfiori adânc și tremuri.
Limba noastră îi aleasă
Să ridice slava-n ceruri,
Să ne spuie-n hram și-acasă
Veșnicele adevăruri.
Limba noastră-i limbă sfântă,
Limba vechilor cazanii,
Care o plâng și care o cântă
Pe la vatra lor țăranii.
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DIN VOLUMUL GÂNDURI PE LITERE
Carmen Ileana IONESCU
Nu știi niciodată unde se înfundă
drumul din fața ta. Speri mereu că se
duce la nesfârșit, așa lin precum un
izvor de munte ce-i dus la vale de
deal. Crezi că niciodată nu vei întâlni
în cale bolovani. Doar că valea e plină
de surprize! Și pe când te aștepți mai
puțin, te trezești că devii trup cu
trupul unui râu mai mare și mai
adânc. Și tot la vale te duci! Apoi, pe
nepusă masă, râul te aruncă în fluviu,
iar de acolo te sfârșești în ocean.
Ce s-a întâmplat cu tine? Unde ești? Mai poți ieșii?
Striga cineva în casă și nu știam cine. Era liniștea!
Ar trebui să nu aud tic-tac-ul ceasului verde din perete. Dar se
pare că era prea liniște la mine în casă. Și atunci am deschis
fereastra dinspre strada mare. Deodată, au intrat prin ea fluturi,
păsări, albine, gărgărițe, frunze luate de vânt, un vers, ceva miros
de pește prăjit și chiar și o melodie indiană venită de prin vecini.
Doar muștele verzi au rămas afară.
Cine-a zis că Romeo si Julieta au murit din dragoste?
Dragostea nu ucide! Ce ușor ar fi! I-am văzut la colț de stradă. El
are un skateboard și fumează marijuana cu prietenii, iar ea și-a
tatuat pe spate numele lui. No, Shakespeare, was just wrong!
Of, cât de mult am vrut să fiu singură… Să nu te mai aud
târșindu-ți papucii prin sufragerie în timp ce cauți timpu-ți
pierdut. Să nu mai văd periuța de dinți aruncată la întâmplare
după ce ai frecat cu ea resturile isprăvilor tinereții tale rămase
între carii. Să nu mai ating hainele tale cu miros de du-te-vino
după ce te întorci, doar tu știi de unde. Să nu mai miros
șamponul ăsta scârbos care face să-ți scadă tandrețea.
Of, cât de mult am vrut să fiu singură! Dar acum, fiind, de ce
oare mi-e dor?
Nu-i poți cere ploii să se oprească. Nu poți cere soarelui să dea
mai multă căldură. Stai la gem, în fotoliul cel mai confortabil,
mâncat pe ici pe colo, de moliile amintirilor și privești prin geam
la cele ce ai fi vrut să ai și n-ai găsit, căci piața de vară și-a închis
tarabele și nu se mai vând iluzii la litră. Și totul are gust de pelin,
dar dulce în același timp și veselia se amestecă cu tristețile trăite.
Nu mai e nimic atât de clar, dar nici atât de vag. Se scurge
puterea gândirii și tu îți ridici pătura în jurul gâtului căci tocmai
te-a trecut un fior pe care nu ți-l explici. Și te întrebi, la acest
sfârșit de tinerețe încă plin de speranță, ce ai fost și ce mai ești?
Rugându-mă să mă iubești e ca și cum aș cere vântului să nu
mai bată!
Fiecare pas pe care-l las în urma mea, este un sărut pe care-l
dau pământului pe care calc cu atâta nepăsare. Oare îl doare pe
el mersul meu?
Din adâncurile sale, acolo unde fierbe cu adevărat, nu se aude
nici un scâncet. Fiecare pas al meu, e o șoaptă pe care doar el o
aude și la care tremură. Dar nu spune nimic. E tăcut și docil.

Uneori îmi vine să merg pe vârfuri pentru a nu-l trezi. Mi-e milă
să-i tulbur somnul adânc și prefer să-l las în letargia lui.
M-am întrebat mereu, cum de știe el pe unde îmi merg mie
pașii, și cum de fiecare dată mă întoarce tot acasă?
Pe șezlongul ăla verde cu dungi albe (sau alb cu dungi verzi?)
m-am așezat pentru doar o clipă și clic!, mi-au făcut o poză.
Eram veselă, considerând că la Londra era cenușiu. Aș fi stat mai
mult pentru a privi ce se întâmpla între stația de metrou și
Buckingham Palace, dar mi s-a părut stupidă ideea că și pentru a
sta, trebuie să plătești!
În arenă, toreadorului nu-i pasă de chinul taurului. E o
chestiune bizară că i se acordă atâta atenție taurului, că e bine
hrănit, bine adăpat, pentru ca apoi, un împopoțonat să-l
enerveze cu pelerina lui roșie, iar pentru o victorie absolută, să-i
înfigă între ochi o sabie lucitoare. Și lumea intră în delir la
înfrângerea definitivă. Și aplaudă.
Câte d-astea n-am văzut în afara coridei...
Întotdeauna viitorul găsește o cale pentru a deveni prezent. Nu
se grăbește niciodată. Pentru că știe el, că vremea lui va veni. Noi
îl gonim cu gândul, căci ne duce către sfârșit. Sau din contră, îl
vrem mai repede, căci nu mai avem răbdare. Doar el știe cu
adevărat când e timpul să vină.
Astăzi, a devenit mâine, iar ieri a fost astăzi.
De ce-om fi atât de pierduți în viitor?
Suntem singurii care au dreptate! De aceia suntem singuri!
Ca să vezi ce-nseamnă să faci școala vieții la fără frecvență! Îți
cumperi singur manualele, caietele (le îmbraci conștiincios în
hârtie albastră!), creioanele HB (alea chinezești, nu oricum!),
ascuțitoarea și compasul. Aprinzi lampa chioară de pe birou și te
apuci de tocit! Și stai acolo cu capu-n cărți până te apucă amocul
de nu mai știi de tine! Și când vine timpul, te prezinți la examen.
(Sincer, m-am săturat de teze și extemporale!) Apoi te duci cu
inima cât un purice să vezi listele afișate! Tu crezi că ai trecut,
căci, deh!..., eforturi ai făcut! Și când colo, ai picat! Iar? Te iei la
înjurături, îi înjuri și pe profi, tragi o flegmă pe geam, îți tragi o
palmă peste frunte și un șut în ușa cu lacăt! (deh, era vară și toți
erau în vacanță!).
Și uite așa au trecut anii.
Uitându-mă înapoi, mă întreb cum de nu m-am prins că unii
profesorii îmi dădeau mereu același subiect?
Oare cum o fi la bac?
Astăzi am privit pe geam și m-au năpădit iar imaginile străzii
pe care stau. Nimic deosebit! Același murmur bine-cunoscut. Pe
stradă, ca și în capul meu. De oboseala gândurilor ce nu se mai
liniștesc, am hotărât să le pun cu adevărat la treabă și le-am dus
să se înscrie la un curs de yoga!
Mi-a zis mie cineva că nu trebuie să mă gândesc decât la acele
lucruri cărora le pot găsi o rezolvare. Și cum nu le pot opri
tropotul, le-am trimis la curs. Șapte zile pe săptămână!
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POEME

George FILIP
TOAMNĂ CALMĂ
toamna și-a pus salbă,
norii s-au frezat,
Marea - despletită
s-a înnourat.
viile, pe dealuri
fură bronz din soare,
rațele gușate
pleacă la plimbare.
moș Gheorghe, pândarul,
va mai sta pe-acasă,
după-o vară lungă
scroafa e mai grasă.
câte-o soacră-mare,
câte-o soacră mică,
sunt gata de nuntă;
nimănui nu-i strică
un deț de palincă,
un pahar de must,
chiar și nea jandarmul
zice că E JUST!
este just - desigur,
pruncii trec spre școală,
leneșul...se miră
c-are traista goală.
în piață - pescarii
vând bibani-groștei
și lumea-i întreabă
dacă-s prinși de ei?!
un soldat – acasă,
s-a întors sergent;
sunt țanțoși oltenii
pe la regiment.
o fată bătrână
își dă în ghioc,
ghicitoarea-n carte
citește noroc.
toți poeții harnici
iar se strâng la cramă,
plimbăreții lumii
sunt ciopor la vamă.
numai eu n-am treabă,
de timp nu mă tem,
iau o coală albă
și-aștern un poem...

TOAMNĂ SUPĂRATĂ
iar s-au supărat cocorii și-au plecat.
rândunelele…în stoluri…s-au cărat.

păsările călătoare iar s-au dus
către țărmuri mai călduțe - din apus.
nu le place timp-probabilul la noi.
numai broaștele mai joacă-n țonțoroi.
vacile își pun codârla pe spinări
și aleargă spre vițeii din coșări.
mânjii zdraveni bat pe uliți din copite,
fete mari așteaptă rând să se mărite.
dinspre munte suflă vântul carpatin,
gospodarii prin butoaie au strâns vin.
vin flăcăii de prin țară, vin puhoi.
vor începe nunți frumoase - ca la noi.
un bunic șade pe prispă supărat :
el mai are mulți nepoți de însurat.
președintele nu este cum l-am vrut
și-o să-l dăm la groapa plină de rebut
vin cocorii de vreo două mii de ani.
visteria nu mai are gologani.
bate vântul prea zănatic, suntem triști
și sătui de acești nomenclaturiști.
vrem un sfânt să se coboare pe aici
și să aibă lângă cruce și un bici.
…muza îmi inspiră versuri și le-aștern
iar votanții vor prefaceri în guvern.
sincer spus - este cam tristă Țara mea
pleacă toamna și se-anunță vreme rea

...mi-a mai rămas să mor în limba mea,
și-aș vrea, creștini, să nu mă plângă casta,

dar voi sălta în sus, spre steaua mea,
un moș bătrân...O ȚARĂ...și nevasta.

(NU) REGRET...
eu m-am bălăcărit cu soare
pierdut prin codrul tămâiet
și m-am scăldat prin ploi albastre
foarte demult...și-acum regret.
junețea mea a fost hamală
pe pâine, apă sau bănet,
dar toate s-au pierdut ca valul
prin valul vieții...și regret.

TOAMNELE VÂRSTEI

am fost matur cu umeri teferi
prin valsul lumii desuet,
și m-am tot dus cu lăutarii
spre alte toamne...și-azi regret.

bătrânii fug spre toamne-n ori ce zi,
se culcă să se scoale mai devreme,
s-ajungă la vulcanul de A FI,
deși nici nimeni n-a zorit să-i cheme.

m-am dus și pe la pușcărie,
c-am fost puternic – indiscret,
să aflu dacă-s sfinți pe-acolo;
am pierdut timpul...și regret.

cred că încep de-un timp să fiu bătrân
și-n loc de brațe port lăstari de viță.
cu toamnele culese umblu-n sân
și nu vând apă chioară cu halviță.

albea în spume ducipalul
prin nopți prelungi de zaiafet
și mândrele credeau că-s veșnic,
dar mă mințeau...și-acum regret.

merg vertical pe printre cai bălani.
mă port la vestă neagră – cu cravată
și câte-odată-mi spune LA MULȚI ANI,
de printre lume – cea mai mândră fată.

apoi am vrut să trag spre casă,
să fiu în TUZLA mea – poet,
dar eu n-aveam copii...nevastă,
cum are lumea...și regret.

șoimul m-așteaptă priponit la gard
toamna-și împarte fructele cu mine.
ea știe că nu-s zeamă de bastard
și nu trec anonim – printre destine.

pe urma mea lăsai în urmă
niște poeme-ntr-un caiet
pe care vi le-am scris cu sânge;
azi sunt bătrân...și nu regret!
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TIMPUL IUBIRII DE VIAȚĂ DINCOLO DE MOARTE – ELENA OLARIU
Prof. Alina ANDREI
M-a prins vara aceasta ”La vremea amiezii” un dor
fără căpătâi de poezie și, printre alte versuri menite să
mă aline, am adăstat ”La umbra poetului”, ultimul
volum de stihuri publicat de către Elena Olariu
(pentru unii doar poeta, pentru alții truditoarea de la
”Vestea Bună”, pentru copii și cadre didactice
”doamna bibliotecară” și … toate trei laolată).
Deși aveam o lectură anterioară a volumului ”La
vremea amiezii”, am vrut să creez prin reluarea
selectivă a unor texte, un soi de preludiu al ostoirii
nevoii de poezie și am reușit, până la un punct, să
obțin o viziune mai vastă, deoarece volumul publicat
în 2016, ”La umbra poetului” nu se putea naște
scindat de trecutul peniței poetei, care se vrea reprezentat de
”cele mai frumoase poezii” în 2013. Am observat, așadar,
existența unor elemente comune celor două volume: motive
literare, teme predilecte, caracteristici stilistice, asumarea
lirismului, dar și a unor elemente care vin să sublinieze o
anumită schimbare ușoară de tonalitate, o glisare spre accentele
nostalgice dublate de certitudini amare, o frecvență a
interogațiilor retorice și mai ales persistența unui acut sentiment
al morții materiei și spiritului (nu în sens nihilist ci ca o trecere
spre o nouă existență) în volumul al doilea.
Poeziile cuprinse în ”La vremea amiezii” au fost scrise
aproximativ pe parcursul
deceniu și au ca liant iubirea cu
multiplele ei valențe. Astfel, poeta se simte parte a unui univers
aflat în armonie cu tot ceea ce înseamnă creat și potență
creatoare. Eul asistă la spectacolul unei lumi fertile ce
sărbătorește viața în numele bucuriei de a exista: ”Am văzut
cerul sărutând pământul/Și pământul visând… (…) Am văzut
primăvara râzând!/ Desculță, floarea de păpădie, întrecându-se/
Cu lumina de aur a grâușorului/ Ispitește ochiul, scăldându-se/
în baia aceasta virgină,/ Răcorindu-se” (Am văzut cerul
sărutând pământul).
Poezia pare să fie spațiul privilegiat de armonizare a
materialității cu spiritualitatea și cu nevoile acesteia de
împlinire, fiind însă considerată întotdeauna superioară
elementului supus efemerității. ”Îmi odihnesc și eu pământul /
Privind inelul vieții; pe apa lină/ Scrie cum altădată, / Și pe
pământul tău scria: / Nu este preț pentru iubire… Nu este preț
pentru iubire!” (Nu este preț pentru iubire).
Natura este o altă temă des întâlnită în volum și devine atăt
spațiu e de contemplație, cadru, cât și element care, pe baza
comuniunii în care se află cu omul, se relevă ca peisaj sufletesc ce
potențează trăirile interioare sau le ilustrează ca un alter ego: ”E
sărbătoare în suflet!/ Atâta sărbătoare azi, că frunzele, în / Plină
iarnă înverzesc și / cald și umbră țin inimii mele… e veșnic
sărbătoare! …” (E sărbătoare în suflet); ”La granița dintre
inimi…/ plouă cu buchete de fulgi / ce în dansul lor tainic, de
nuntă/ îmbracă în rochie albă natura / s-adoarmă, să-nflorească
iubirea.” (Plouă cu flori de zăpadă); ”Ca o Fecioară dată în pârg
/ primăvara / înflorește, obrajii înroșându-i-se, / când soarele
tainic îi sărută …” (Odă primăverii); ”Prietene, aleargă și te
prinde/ În cercul rotund al pământului; / Privește în jur și
desenează / Ochii ce-ți vorbesc tăcut: / Flori ale sufletului
albastre, / Căprui, verzi, negri …” (Hei, tu!)
Pentru anularea morții, sub toate aspectele ei, eul poetic aduce
ca soluție iubirea. Acesta nu e văzută ca un sentiment haotic, ci
stă în strânsă relație cu Divinitatea, cu trecutul, cu tainele

spiritualității, ale eticului și ale etnicului: ”De vrei
să-i cunoști taina, iubește! / Mărul, de vrei să-l
atingi, / Gândește iubind… / Căci o secundă
pierdută în neiubire, / Căci o secundă fără bunătate/
Te va întoarce la rădăcină. / Dar, te vei întoarce
ucis…” (Taina mărului). Universul poetic este
dominat de semnele sacrului. Hierofaniile sunt
multiple, deoarece discursul liric nu ocolește
motivele și personajele biblice. Aici se ivește o altă
dimensiune a sentimentului iubirii, acesta fiind
direct orientat către Creatorul recunoscut ca Tată al
omului și al naturii sau către Maica Domnului.
”Părinte Ceresc, / Pâinea – coaptă în spuză - / De
jos, semn mi-ai făcut să culeg – firimiturile, picior
profan, / Să nu calce…” (Părinte ceresc). ”În tăcere, ducându-și
sortitul/ Și în rodnică umiliță, / Născând și murind din izvorul/
Marii Iubiri, / Pace și Unire ai adus…” (Iubită Maică).
Germinația e un miracol: ”Sămânța / Din adâncul pietrei/ Nu de
mâna omului, / Sfințește pământul/ Cu roua dimineții (…) Din
piatra de stâncă albă/ Răsărită, / Din pliscul vulturului lăsată/
Să cadă/ Acesta rodește.” (Geneză), iar lipsa rodului este semnul
pierderii binecuvântării.
Un loc aparte în volum îl ocupă nevoia de puritate și
nevinovăție ce vine din sentimentul de nostalgie a copilăriei.
Vârsta infantilă conferă sufletului obosit candoare și sentimentul
securității. De asemenea, bucuria de a exista se manifestă fără
zăgaz, dincolo de convenții, într-o lume pe măsura infinității
posibilităților ”de a fi” specifice imaginației copiilor: ”Și atuci
sufletul devine copil. / Nu-i mai este frig… / Aleargă ținându-se
de mână cu porumbeii, / Cu fluturii și primii ghiocei.” (Culoarea
din suflet); ”Să-ți fie inima floare, / Să o culegi plină de rouă, /
Să te îmbeți cu parfumu-i/ E ca un joc de copil…” (Joc de copil).
Volumul ”La umbra poetului” conține o serie de elemente ce
devin mărci ale lirismului autoarei. Din galeria de teme literare a
căror abordare se păstrează amintesc: natura, relația omului cu
divinitatea, iubirea, copilăria, dar se observă și schimbări de
perspectivă în cazul temei morții (foarte prezentă în volumul de
față) și frecvența deosebită a tematicii social-patriotice. Viața
iese biruitoare sau se întrevede dincolo de interogațiile
nesfârșite, dincolo de sentimentul din ce în ce mai acut al
imposibilității de a evita finitudinea. Nevoia de auroral devine
compensatorie. Vremuirea își are măsura ei reamintindu-i
omului că îi este necesar Răsăritul: ”Asupra chipului meu – anii/
l-au drămuit cu bucuriile; / Scoarța terestră – o infimă planetă a
/ Universului, își rotește axa mereu spre Răsărit.” (Universul
meu).
Motivele biblice sunt la fel de prezente în volumul ”La umbra
poetului”, dar Divinitatea este aparent umanizată, datorită nevoii
de palpabil a unei lumi desacralizate. Iubirea pare să fie soluția
salvatoare, o iubire materializată uneori în plâns: ”În tăcerea
priveghindă, a noastră/ Măicuță, îmbrățișează norodul și
pentru/ Pacea lumii, cu stropi de aur/ Plânge…” (Priveghere);
”Cu roua sărată a înțelepciunii - / Din vreme în vreme, ne atinge
palmele, / Ne atinge degetele, / Ne atinge suflul tăcut al iubirii/
Nespuse/ Știu. Cu voia-Ți, nemuritori ne-ai făcut./ Dar, câtă
jertfă, Doamne!...” (Iubire interzisă)
Ca fină observatoare a Universului, poetei nu-i scapă aspectele
ce degradează natura sau umanitatea. Tonul devine aspru și
atitudinea critică nu lipsește atunci când sunt conștientizate
carențele lumii actuale. În același context apar sentimentul
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nostalgiei legat de trecutul ce se raporta la valori și dorința de a
le perpetua: ”Îmi zicea mama: / Ai grijă fetico să nu te fure/
Ispita strălucirii de-o zi!/ Pe umăr străin să nu plângi iar/
Ochiul bolnav de suspinuri,/ Cu iubire să-l porți! (…) Cu mintea
crudă atunci, vorbele mamei/ lăsate să zboare, venitu-mi-au
astăzi” (Fratele de aur); ”Aprindeți candele în biserici!/ Sufletul
și mintea hăbăucă nu vrea să/ îngenuncheze: nu mai vrea să
guste/ Apa vie și înțelepciunea le este răvășită: / Nu cred în
Calea sfântă.” (Aprindeți candele în biserici).
Dacă în volumul precedent toamna oferea motive de
contemplație, acum este un anotimp al morții, crizantemele se
scutură generând parcă o extincție a neființei. Apar idei poetice
conturate cu ajutorul esteticii urătului într-un subtil suflu
arghezian: ”Mai aveți grijă la viermii pământului! / macerează
copacii, macerează trupurile, / macerează și iarba; nu poți lupta
cu întunericul la infinit.” (Splin 2 – Au putrezit frunzele); ”Să
invităm toamna în hora / crizantemelor; zbuciumată ca toate/
fecioarele, te învârte, te îmbie, te îndeamnă, / Toamna – copilă,
toamna, doamnă târzie,/ frunza gaj și-o lasă…” (Colectiv).
Patriotismul se relevă, pentru volumul de față, un sentiment
constant. El orientează atitudinea de glorificare a trecutului, dar
și pe aceea de critică la adresa prezentului, căruia, deși decadent,
nu-i este refuzată șansa la izbăvire: ”Și cu pas ușor, desculță, în
papucii mari de lemn/ Crucea grea și-o duce, biata, rămânând pe
umeri încă - / (…) tânără, mireasă, România să rămână.” (Norul
din care niciodată nu curg lacrimi - România), ”Asta-i țara

noastră, cândva jertfă strămoșească!/ Nu mai plâng copii-in
vatră, nu mai alăptează/ mama!” (Apa și uleiul), ”Pentru un
pumn de bani…/ la Cuza, în Cetate, Istoria se repetă! / Pentru a
câta oară, Doamne, moșul nostru/ Ion Roată, singur, piatra s-o
ridice!?”
Chiar dacă tonul se relevă pesimist – critic pe alocuri, așa cum
precizam anterior speranțe se strecoară tămăduitoare,
apropierea de sacru ostoiește suferința, frumosul înnobilează,
dar șansa de a păstra în suflet copilăria și valorile acesteia
propun perspectiva unui univers regenerabil: ”Au înflorit crinii
în calea ta, frumoaso!/ Ploaie de petale îți cad la picioare/ Covor
alb-transparent, de pâine, de floare și mosc… (…) Pacea mea ești
tu, frumoaso/ Pacea lumii…” (Frumoasei…)
Poezia doamnei elena Olariu nu este una liniștitoare. Deși
contemplă uneori, poeta nu cade în extaz, oferă adesea motive de
reflexivitate, pune întrebări, se îndoiește, caută valori,
instaurează lumi sau destramă universuri. Piesajul stilistic o
ajută în sugerarea de emoții, sentimente și idei prin
preponderența metaforei, a metonimiei, a comparației, a
ambiguității, a variației stilistice și a topicii personalizate. Se
relevă astfel o lirică puternică, ce vrea să transmită o încărcătură
afectivă menită, prin subtilitatea versului, să restilizeze
universul.

Miruna TARCAU

AND SUCH IS TIME
And such is time,
Pantomimes engaging in an awkward dance.
Dislocated bodies stirring seeds into each other,
An act of love, they call it.
Looking back into the empty space
of endless generations,
We must fulfill our duties:
Multiply.
Spare our energy, save up our resources
Produce seeds, yes, and plant them well.
With them, we are immortal,
They say.
And such is History,
We learn to revere the shackles that bind us.
Have I accumulated enough?
Will my progeny enrich my genetic pool
And erect an impressive tomb to remember me by?
Or will I only be mourned by the bacteria
that thrive in my guts?
Oh my creator.
Writers write, lovers love, cretins rule,
But we all die.
And such is life,
We strive to build castles on a barren soil.
Dreams come and go
As the wind that blows from heaven spoils our crops
And dries out our hearts.
Wars will be fought, houses blown up, families torn apart,
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And yet sometimes I feel that at the end of times,
Only the smile of a child might testify
to our existence.
And such is reality,
The mind knows nothing but the limits
that it gives to itself.
We must believe in the future
as we believe in the past,
When we can see, nor hear, nor touch,
nor comprehend neither.
What secrets does my DNA hold?
Credo.
I must believe that my brain will continue to build connections

Even when grief will numb my senses
As people that are will come to be people that once were.
The I is not aware of itself when it is alone,
Methinks.
And thus, eternity must feel like a masquerade ball
In which the dead are never invited to dance.
Perhaps that is the gap that the survival of the fittest,
And all this pseudo-scientific philosophy, is trying to fill.
When the present is too hard to face,
Place your hopes in the things that have not come to pass.
Credite in genum humanum unum.
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ÎN HONOREM – VICTOR ROȘCA
Doina HANGANU - BUMBĂCESCU
Când am venit prima dată în
Canada, în afară de familia mea
și de câțiva prieteni de-ai lor, nu
cunoșteam pe nimeni. Fiul meu
m-a informat că la biserica din
bulevardul Cristofor Columb se
organizează
unele
activități
culturale și să mă adresez celor
de acolo. Am sunat la numărul de
telefon dat de el și mi-a răspuns
o doamnă, prezentându-se drept
bibliotecară. Dumneaei – am
aflat că se numea doamna Oană
– mi-a spus că de activitatea culturală se ocupă domnul
Victor Roșca și pe el trebuie să-l caut. L-am sunat dar acest
domn era plecat în vacanță, așa că i-am lăsat numele și
numărul de telefon pe căsuța vocală, dezamăgită de a nu-l fi
găsit și aproape sigură că mesajul meu, al unei necunoscute
pentru el, va rămâne fără răspuns. Peste vreo două
săptămâni, însă, când nici nu-l mai așteptam, a sunat
telefonul și o voce binevoitoare mi-s spus: „m-ați căutat, sunt
Victor Roșca”.
Mi-a plăcut modul direct, hotărât și dispus la dialog în
care mi-a vorbit și promptitudinea cu care mi-a răspuns la
mesaj. Am aflat că abia ajunsese acasă.
Atunci și așa a început relația cu domnul pe care-l
sărbătorim astăzi, o relație profesională și particulară cu el și
cu soția lui, legătură întărită de mulțimea anilor ce s-au
așternut printre noi. Mi-a spus că scotea o revistă și cum
eram în preajma zilei de 15 iunie, l-am întrebat dacă nu l-ar
interesa un articol despre Eminescu. Dumnealui a acceptat
imediat fără să ceară informații despre mine ori despre
activitatea mea anterioară. Parcă ne-am fi cunoscut demult.
Și acesta a fost debutul meu la CANDELA. În scurt timp mi-a
propus să lucrez ca redactor al acestei publicații și în această
calitate am figurat mulți ani în caseta tehnică.
Materialul fiecărui număr trebuia citit rând cu rând și
verificat, iar când nu mă puteam duce eu să-l iau, ne ajuta
doamna Roșca luând sau aducând paginile dintr-un loc în
altul, pentru „bun de tipar”. Era timpul de început când nu
avea și nu utiliza calculatorul, perioadă care a durat circa doi
ani. Au fost anii de inițiere ai redacției acestei reviste, cu
multe greutăți, cu multă muncă și cu multă perseverență, atât
din partea colaboratorilor cât mai ales din partea lui Victor
Roșca, sufletul publicației. În afară de munca pe care o
presupune funcția de redactor-șef, acesta a depus și o
fructuoasă activitate de scriitor. A scris și publicat numeroase
articole cu prilejul unor evenimente sau sărbători importante,
prezentări sau recenzii de cărți ori portrete ale unor

personalități. Dar Victor Roșca este, mai ales, autorul a două
opere: „Moara lui Kalusek” și „Experimentul Târgșor”, pe
care am avut prilejul să le citesc în manuscris.
Aceste două titluri sunt memorii din închisoare totuși nu
pot fi încadrate numai în literatura memorialistică. Dând
informații despre cea mai neagră și însângerată epocă a
istoriei noastre, Victor Roșca a realizat adevărate romane cu
acțiune bine condusă și cu personaje ce reprezintă caractere
puternic reliefate evoluând în momente de viață tensionate
ori dramatice.
*
**
Datorită muncii neobosite a lui Victor Roșca, revista
CANDELA a evoluat de-a lungul anilor de la o înfățișare și un
sumar modest, la o publicație de prestigiu și ca aspect –
mereu mai atrăgător – dar și cu un conținut mereu mai bogat.
Conducătorul ei a fost și este neobosit în descoperirea unor
noi colaboratori ale căror lucrări le publică, astfel încât găsim
un conținut tot mai bogat și mai variat: proză, poezie, tradiții
populare, istorie, știință, articole interesante și atractive
pentru orice cititor.
La aniversare, pentru permanenta și neobosita sa activitate,
îi spunem lui Victor Roșca, din toată inima:
VIVAT CRESCAT FLOREAT!
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CRONICĂ DE ÎNTÂMPINARE LA CARTEA DOAMNEI ELENA BUICĂ
Ștefan DUMITRESCU
Cezarina Adamescu „Elena Buică, o ambasadoare
a sufletului românesc”
Editura Anamarol, 2016
Notă
O cronică care mă face să mă gândesc la diferența dintre lumea
invidiei românești și lumea noastră canadiană unde domnește
liniștea pacea și armonia. Încercări au fost și la noi dar s-au
estompat, fără să lase urme.

reflecte, nu numai trăsăturile fizice, nu numai gesturile, dar și
armăturile sinelui izvodite în opera sa, de o sinceritate absolută
și de o înaltă ținută artistică, am luat-o împreună. Ea va
depune mărturie pentru omul Elena Buică, acum și aici, acolo și
dincolo. Opera este noima scriitorului, e ceea ce rămâne să-l
continue în veac. Pentru că ea este miez de rărunchi, carne și
sânge, spirit și aură. O personalitate cum este Elena Buică nu se
poate să nu te atragă prin noblețea discursului, prin dăruirea
jertfelnică, prin toate aceste gesturi aparent neînsemnate, o
strângere de mână, o vorbă caldă, o îmbrățișare (fie și
virtuală) în stare să te vivifice atunci când nu mai poți suporta
provocările vieții”
Între cele două prietene, prozatoarea Elena Buică și criticul și
istoricul ei literar, doamna Cezarina Adamescu, legătura este
mult mai profundă, comunicarea este una empatică, ținând de
stratul profund al personalităților lor, de un fel de
consangvinitate. Și când afirm acest lucru mă gândesc la cât de
profund și de total o receptează și o înțelege doamna Cezarina
Adamescu, criticul și istoricul literar Cezarina Adamescu, pe
scriitoarea Elena Buică...

Este aproape dimineața când termin cartea doamnei Cezarina
Adamescu, o monografie detaliata, foarte bogată în amănunte, și
cât se poate de cuprinzătoare, a întregii opere și a vieții
scriitoarei Elena Buică. Monografia doamnei Cezarina Adamescu
apare o dată cu ultima carte a prozatoarei Elena Buică,
întâmpinând-o și însoțind-o de aici înainte. Este un caz rar și
fericit, pentru că cele două cărți, „Pe cărările vieții”, a doamnei
Elena Buică-Buni și monografia operei și a vieții prozatoarei
Elena Buică, de Cezarina Adamescu se completează una pe alta,
se explicitează și se exemplifică.
Primul gând care mi-a venit în minte în timpul lecturii a fost
acesta: mult trebuie să o iubească doamna Cezarina Adamescu
pe scriitoarea și prietena dumneaei, prozatoarea Elena Buică,
dacă de ani de zile stă aplecată asupra cărților doamnei Buni,
înregistrând fiecare detaliu, fiecare eveniment, fiecare
întâmplare, fiecare personaj care sunt exprimate în opera
acesteia.
Mărturia doamnei Cezarina Adamescu despre motivația
scrierii acestei Monografii-Cronici-Fresce a întregii opere așa
cum ne-o dezvăluia poeta Cezarina Adamescu este cât se poate
de explicită: „Hotărârea de a-i da propria oglindă în care să-și

În efortul de a înțelege cât mai profund, de a descoperi de
unde vine darul creației autoarei, acea vibrație a sufletului
creatorului Cezarina Adamescu merge la originea ființei Elena
Buică, la izvorul sensibilității și al iubirii de cuvânt. Aflăm astfel
că Scriitoare Elena Buică moștenește dragostea și darul
povestirii de la bunici, ducându-le mai departe și împlinindu-le
vocația creativității: „Autoarea surprinde aceste tablouri
îndepărtate, dar vii în memoria ei, adică viața și substanța ei cea
mai intimă. Icoana „Bunicii Sevastița, cea care avea o tolbă
întreagă de pilde și o „agerime a minții care tăia ca briciul”,
este adusă în pagina stropită cu mirul lacrimii. Din izvorul
nesecat al pildelor bunicii și-a extras Elena Buică darul de a
povesti și de a-și presăra poveștile cu exemple pilduitoare.
Bunica Sevastița era o adevărată vrăjitoare a vorbelor. Dar și
felul cum autoarea dă viață acestor amintiri și învățături
pilduitoare este remarcabil. Cu adevărat, Elena Buică are în
scris dar și în povestit „sămânță de Marin Preda”, tot
teleormănean și el”.
Ce este remarcabil la exegetul Cezarina Adamescu este
instinctul, intuiția esențialului, pe care le-am văzut și în Eseul
dedicat cărții poetului Adrian Erbiceanu. Dacă la poetul Adrian
Erbiceanu Cezarina Adamescu observa raționalitatea, precizia
terminilor și instinctul de bijutier al sonetistului, cunoscând bine
întreaga operă a doamnei Buică, expresia cea mai concentrată
care surprinde esența demersului scriitoricesc al autoarei aici de
față este sintagma, „ambasadoare a sufletului românesc”. Noi am
redat pasajul de mai sus tocmai în intenția de a revela că această
însușire a scriitoarei Elena Buică, de a exprima sufletul
românesc, vine de mai de departe.
De altfel însăși scriitoare se întoarce frecvent la izvorul vieții,
sorbind din apa vie a primelor amintiri ale copilăriei, pe care le
pictează apoi în imagini de o veridicitate dureroasă, redând
culorilor toată frăgezimea de atunci. Aici exegeta Cezarina
Adamescu citează un lung fragment din eseul reportaj (foarte
inspirată, la obiect și totodată cuprinzătoarea, expresia eseureportaj), fragment care este atât de frumos încât nu ne putem
abține să nu îl cităm și noi. „Mi-e dor de primăvara românească”:
„Plutește în aer mireasma primăverii și mi s-a făcut un dor
nebun de primăvara românească! Mi-e dor de primăvara din
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timpul copilăriei mele. Din acel anotimp când striga
zburdălnicia copilului din noi și ne chema îndărăt în țesătura
de frumuseți a primăverilor românești. Copil bătrân ce sunt! De
primăvara din satul copilăriei mele mi-e dor de Țigăneștiul din
Teleorman așezat în partea cea mai de sud a țării unde poposea
mai întâi primăvara și simțeam că soarele trezea din somnul
lung al iernii toate ființele pământului perpetuând ritualul
renașterii din fiecare primăvară. Mi-e dor de curtea casei cu
păsăretul foind și cotcodăcind, de cocoșul țanțoș dând rotocoale
în jurul găinilor, de fluturii zburând în zig zag, de rămurelele cu
muguri gata să pleznească, de pisica ce mergea agale prin
curte până o stârnea la goană câinele supărat că i-a trecut
chiar pe sub nas, de adierea ușoară a unui vânticel strecurat
printre crengile încărcate de floare și de zbor de albine, de
zborul bondarilor după care alergam rupându-ne picioarele ca
să-i prindem și să-i facem avioane, ori de gărgărițele pe care le
descântam surâzând cu o reținută taină ca să aflăm după
direcția de zbor încotro ne-om mărita”
Am citat cest fragment, deliciu de dulce limbă românească,
pentru poezia lui uimitoare de luminoasă și de concretă, dar mai
ales pentru că în aceste rânduri prozatoarea reușește să redea
admirabil acel inefabil al sufletului locului, al spiritului
românesc, care pe mine mă fascinează și mă cutremură. Sunt
absolut convins că numai un prozator mare putea să ivească de
sub pana sa aceste rânduri, conținând poezia pământului
românesc, inefabilul primăverii. Cine a copilărit la țară, ca
autorul acestor rânduri, nu poate să nu se înfioare de atâta
nostalgie și dor recitind aceste rânduri.
Exegeta operei doamnei Buni este pe deoparte un cronicar cu o
înclinație extraordinară către detaliu și acribie, urmărind
evoluția operei Elenei Buică de la început până azi, ca și cum ar
parcurge drumul unui râu de la izvor la vărsare… Ultima carte a
doamnei Buni, pe care am lecturat-o cu plăcere și am descifrat-o
în profunzimea și în trainele ei, lecturând cartea doamnei
Cezarina Adamescu îmi dau seama că seamănă cu o deltă, în care
viața și creația doamnei Buni, întreaga istorie a ființei ei, cu
sufletul dumneaei blând și luminat ca o pajiște de iubirea care
vine din interior, se varsă și se adună cu toate sentimentele,
gândurile, trăirile, visele și aspirațiile ei. Iar ce se naște din
această revărsare a vieții interioare, a personajelor și a
evenimentelor trăite este o stare de plinătate și de fericire.
Cezarina Adamescu descoperă sentimentul acesta și îl pune în
relief: „Adunând toate impresiile la un loc, scrie doamna Elena
Buică, gata de plecare acasă, mi-am zis de atâtea ori, vizitele în
lumea largă sunt o binefacere lăsată de Dumnezeu pe pământ
căci ele te fac să simți că fericirea nu este chiar numai un
cuvânt”.
Apropiindu-mă de finalul exegezei, am o senzație și un
sentiment de preaplin sufletesc. Doamna Cezarina Adamescu
este o investigatoare neobosită cu vocația esenței, dar și a
detaliului, aș putea chiar să afirm că există la dânsa o sete
neostoită de detaliu… Exegeta notează absolut tot ce simte că
este interesant și valoros, și cum în opera doamnei Buni mai
toate sunt interesante, profunde, revelatoare doamna Adamescu
are ce aduna, o bogăție imensă. Pentru că o bogăție imensă este
și opera prozatoarei Elena Buică oglindită fidel într-o
monografie-cronică-frescă imensă, bogată ca un pământ încărcat
de dealuri și de păduri. Lucrarea vastă a doamnei Cezarina
Adamescu, văd foarte bine la finalul cărții, este opera unui
telescop care din cosmos investighează și înregistrează, trecând
prin filtrul sufletului ei, toată suprafața plină de câmpii, de râuri,
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de păduri, de primăveri, de toamne, de cântec de ciocârlii, de
zumzet de albine, care este țara creată de prozatoare. Telescopul
doamnei Cezarina Adamescu înregistrează până și firele de iarbă,
care se unduiesc jucăușe în lumina primăverilor. Aș putea să
notez sute de fragmente în care autoarea monografiei se apleacă
asupra detaliilor. Ei bine, toate acestea la finalul cărții, îți dau o
priveliște vastă, plină de bogății, de miresme, de iubiri a întregii
opere. Ca și cum te-ai afla pe culmea unui munte și ai avea în
fața ochilor viziunea încântătoare a operei doamnei Elena
Buică… Privirea îți alunecă departe în viitor. Aceeași perspectivă
și aceeași viziune o vor avea și cititorii operei celei pe care o
numim cu dragoste, doamna Buni.
Cu această frază aș fi vrut să se termine Cronica de
întâmpinare la cartea monografie-cronică – frescă a doamnei
Cezarina Adamescu. Felicitări stimată doamna Cezarina
Adamescu. Opera dumneavoastră este un act de dreptate, un
exercițiu de admirație, și un monument de iubire și generozitate.
Cronica mea de întâmpinare continuă purtată de gândurile pe
care cartea doamnei Adamescu, dar și cartea doamnei Buni le
trezesc în sufletul meu asemenea unor ecouri care vin din
adânc… Autorul acestor rânduri este membru al Uniunii
Scriitorilor din România, al Ligii scriitorilor din România, al
Fundației culturale Ajutorul românesc, care are ca scop ajutarea
valorilor românești - ceea ce am făcut de-a lungul întregii mele
vieți,- al Biroului de Viitorologie, iar mai nou am fost invitat să
fac parte din Uniunea Scriitorilor europeni din Moldova…Cum
sunt patriot și un luptător pentru Revenirea Moldovei acasă, am
dorit să fiu membru al acestei Uniuni, în speranța că vom mări
grupul Unioniștilor și vom reuși să aducem Moldova trădată
acasă…
Ei bine, din experiența atâtor ani știu că lumea scriitorilor care
este una în realitate este o lume a invidiei, a marginalizării
valorilor…Cei mai mulți scriitori din țară, dar și din diasporă,
sunt interesați numai de gloria lor, atât. Deși știu foarte bine că
fiind cu toții O LUME A SCRIITORILOR ROMÂNI, dați de
pământul acesta, cu harul de la Domnul de a face cuvântul să
cânte și să genereze iubire, suntem foarte singuri, individualiști,
egoiști, invidioși. Fiind individualiști, interesați numai de
propriu nostru ego, nu vom putea niciodată să dăm mari
scriitori. Vom fi mereu singuri, mici și neputincioși!
Ei bine, mă gândesc în sinea mea, și mă rog Domnului să îmi
asculte gândul, ce bine ar fi dacă toți scriitorii români am fi buni,
generoși unii cu alții, așa cum sunt doamna Buni și doamna
Cezarina Adamescu ! Cât de mult avem de învățat de la aceste
minunate doamne și scriitoare ! Fie ca Domnul să îmi asculte
gândul și ruga, să ne ajute să dăm cărți de valoare, și să facem
mult bine în existența aceasta prea repede trecătoare. Pentru că
de aceea ne-a trimis Domnul pe pământ, ca să facem bine
semenilor noștri și ca să dăruim iubire ! Bine și iubire dăruiesc în
cărțile dumnealor și doamna Buni și doamna Cezarina
Adamescu ! Doamne ajută !
Ștefan DUMITRESCU
Membru al Uniunii Scriitorilor din România
Membru al Ligii Naționale a Scriitorilor Români
Membru al Uniunii Scriitorilor Europeni din Moldova
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FUNIA ROȘIE
– continuare –
Leonard VOICU
- Hai mă, dă pase! striga în mod
repetat Nicu al lui Moraru către
Dan Vardan.
Câteodată, Dan îi făcea cadou o
pasă de gol, dar Nicu dădea pe
lângă minge. Numai gura era de
el. De aceea, de cele mai multe
ori, Dan dribla de unul singur
până ajungea la poartă, cel mai
frumos gol fiind acela când
trecea mingea printre picioarele
portarului. Aşa jucau ore în şir pe
terenul de lângă magazinul satului şi numai ploaia ori
întunericul îi putea opri. Nu conta cine câştigă, pentru copii
era important să joace, să înscrie goluri şi să râdă. Iar astăzi
era o zi specială, Dan dribla cu şi mai mult chef, deoarece era
prima dată când juca fotbal, după cele întâmplate săptămâna
trecută pe mirişte, când a fost cu caprele.
Ca de obicei, pe la două după-amiaza, un camion cu marfă
sosi la magazin, de data aceasta era încărcat cu lăzi de bere.
Chelu se apucă de descărcat în grabă. Nu dură mult şi din
greşeală, alunecă şi căzu de la înălţimea camionului. Toţi
băieţii, care jucau fotbal pe terenul alăturat, au auzit o
bufnitură înfundată iar apoi, gemetele lui de durere.
Gestionarul magazinului apăru repede şi împreună cu şoferul
de camion l-au aşezat pe o bancă de lemn. Mai multe
persoane s-au apropiat, chiar şi copiii au lăsat joaca şi au
venit să vadă ce se petrece. Ghinionistul a scăpat relativ uşor,
după o sumară examinare au înţeles că avea afectată numai
glezna stângă care îl durea, şi începea să se umfle. Au dedus
că este o luxaţie pentru că putea să mişte degetele de la
picioare şi cineva, care ştia ce e de făcut într-o asemena
situaţie, a adus gheaţă să-i pună pe picior. Tocmai când Dan
Vardan şi ceilalţi tineri doreau să se întoarcă la joacă, toată
lumea prezentă a auzit chemarea şoferului de camion:
- Şi mie cine-mi descarcă marfa? Că trebuie să plec. N-am
timp de pierdut.
- Vrea cineva să mă ajute? întrebă Chelu cu glas stins şi faţa
schimonosită de durere.
Când au înţeles că e de muncă, cei prezenţi la faţa locului au
întors spatele plecând unul câte unul, prefăcându-se că sunt
preocupaţi şi grăbiţi.
- Te ajut eu unchiule! îşi oferi ajutorul Dan Vardan cu
hotărâre în glas. Chelu nu-i era rudă, totuşi, Dan prefera să
folosească această formulă decât să-i spună pe nume, ori şi
mai rău, să-i folosească porecla.
- Bine... Dane, dar tu eşti încă un copil, zise Chelu surprins de
ofertă.
- Ce copil... unchiule? Mâine poimâine am optsprezece ani.
- Uite ce a trecut timpul şi ce băiat mare te-ai făcut, parcă te
văd în scutece la maică-ta în braţe.
- Ai cunoscut-o pe mama? îl întrerupse Dan, care deveni
deodată foarte atent.

- Da! Dar nu e momentul şi locul să vorbim despre aceasta
acum. Șopti Chelu, potrivindu-şi sacul cu gheaţă pe glezna
dureroasă, privind pieziş şi evitând să dea alte amănunte.
Fără să mai insiste, înţelegând că e mai bine să aştepte, Dan
Vardan s-a apucat de treabă. Lăzile erau destul de grele, dar
el lua munca drept un exerciţiu pentru a întări muşchii
braţelor, de aceea descărca cu rapiditate şi spor. La început
Chelu era preocupat de durere şi de umflătură, dar pe măsură
ce avansa, Dan îşi dădu seama că era din ce în ce mai
supravegheat. Uncheşul, îl privea îndelung cu ochi
cercetători. Pentru că era cald, îşi dăduse jos tricoul alb cu
mâneci scurte şi rămăsese cu bustul gol, muşchii săi puternici
erau puşi uşor în evidenţă şi corpul atletic îi lucea în lumina
soarelui.
Când era aproape pe terminate, Chelu voi să se dumirească:
- De unde ai rana asta pe spate? Te-a bătut unchi-tău ori
bunică-tu?
- Cine?! Nici vorbă! răspunse scurt Dan, fără să se oprească
din treabă.
Dar Chelu nu se mulţumi numai cu atât şi insistă:
- Asta seamănă cu o lovitură de băţ, pentru că o nuia lasă o
cicatrice mai subţire. Cine te-a lovit? reformulă întrebarea, în
timp ce-l cerceta pe băiat cu o privire pătrunzătoare.
Dan Vardan dorea să uite acel episod cu a’ lui Fleacă, dar se
părea că mai avea de dat explicaţii despre această întâmplare.
- Eram cu caprele pe mirişte acum câteva zile și a’ lui Fleacă a
vrut să-mi confişte caprele, iar eu m-am opus.
- A’ lui Fleacă? strigă Chelu surprins, devenind agitat. Da'
cum aşa?
(va urma)

Lansarea la București a cărții „Funia roșie”,
operă a colaboratorului nostru Leonard Voicu
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Daniela VOICULESCU

OMRI
Uşile se deschid...

mici... care visează cum vine primăvara...
şi simt atunci cum frunzele se întorc în rai!

septembrie cu chip de opalit.
respir frăgezimea unui gri din viitor.
greierii au vise de fistic, mă aşteaptă
la ultima karmă. şerpuieşte dorinţa,
un geamăt ascuns se destramă...
şi un creuzet violet adună flori de cactus
şi arabescuri brodate cu hieroglife şi litere
dulci, din arabă... caut argint vechi, briliant,
frunze de noapte, pierdute-n labradorit...
mă mişc după şoaptele tale... ca o dună
cu buze arse... nu mă opri, mai spune
acel descântec erotic... şi aşterne-mi
o lume perfectă, într-un diamant lichid!
vom fi mereu egali, ştii! asta a fost...
asta va fi... e iubire, ştii! eu sunt Omri!

devin o frunză de arţar japonez, iubitule!
şi mă aşez... în veşnicia din inima ta!

Inta haiati, inta omri...
şuvoaiele iubirii treceau pe chipul tău,
negrul copleşitor al ochilor tăi venea
spre mine, ca un bărbat spre o femeie
de granat hipnotic... era un drum
al ploii de iubire, lunatic şi karmic,
în roşu tomnatic... pierdut într-un
magic răsărit de soare în Thassos.
şi te iubeam pe un arcuş fluid de dor,
în tremurul transei... din inima perlei.
şi mă iubeai pe un covor de frunze,
din suspin în ardere, din ardere
în cel mai frumos destin... noi.

Şi frunzele se întorc în rai...
mi-e dor de el... şi îmi e şi mai dor de el,
atunci când rândunelele mă privesc din
acel negru al lor, din acea tăcere a lor...
m-aş apropia şi nu pot, parcă nu aş avea
dreptul să le descifrez gândurile! e o magie,
ca şi cum toamna s-ar ascunde în ochii lor

OPERA OMNIA
Paula ROMANESCU
Mărturie
Am văzut lumina la Țuțulești… Era
într-o toamnă de aur și sânge.
Ar cam fi trebuit să fiu băiat. De
unde știu? Dintr-o carte poștală
cenzurată cu o pecete neagră ca
urâtul, trimisă de pe Frontul de Est
de tatăl meu, caporalul Gheorghe
Teodorescu, tinerei sale soții, Maria,
în Țuțuleștii de Argeș.
Tocmai murise sub ochii lui un
camarad de arme de când cu acel
„Români, vă ordon, treceți Prutul!”. Eroul se numea Paul.
Iată de ce rugămintea tatei exprimată în amintita „carte”
către mama care mă purta în pântece – primul Paradis de
care voi fi avut parte: „Dacă va fi băiat, să-i puneți numele
Paul iar dacă va fi fată, să-i puneți cum vreți voi.” Poate din
pricina acelui „dacă”, rămas ca o umbră de dorință
neîmplinită, în toți anii copilăriei și adolescenței mele am
fost un fel de băiat pe care se putea conta la orice muncă
dintre acelea pe care un trăitor la țară nu are cum să le
ocolească decât dacă nu și-a epuizat toată energia din clipa în
care și-a dat osteneala să se nască. Când mai protestam (cu o
privire rugătoare) că greul e prea greu pentru mine, tata mă
încuraja cu o lucire jucăușă în ochi: „Lasă, taică, parcă te și
văd ca mâine profesoară la Sorbona!” Vezi, Doamne,
studenta-boboc la Facultatea de limbi străine la care
intrasem nu tocmai pe ușa din dos, musai trebuia să ajungă în

vârful piramidei francofone în chiar cetatea aceea a
învățământului din Parisul care se tot împăunează cu lumina
lui, când ea, lumina aceea, nu-i decât arderea de suflet și de
rațiune a mulțimii de fluturi beți de dorul flăcării în care s-au
mistuit de-a rândul, părăsindu-și obârșia în căutare de un
ipotetic ubi mai bene.
Și-a venit bejenia numită colectivizare. Livada noastră a
ajuns lemne de foc în vetre străine. Coasta de salcâmi (o, raiul
de floare din luna lui mai!), cu firul de apă din vale, unde
punea mama cânepa la topit, a ajuns o râpă maculată.
Timpul, timpurile, i-au încercat și pe părinții mei. Tata,
„dușman al poporului” a făcut „o vizită” pe la o instituție de
„reeducare”, ca mai apoi, revenit acasă, să se închidă într-o
muțenie vecină cu țipătul de liniști. Nu a îngăduit nimănui săi pună întrebări despre „cum a fost acolo”, n-am aflat
niciodată unde a fost măcar acel „acolo”. Doar când privirea i
se întuneca, el aprindea o țigară și trăgea cu sete fumul în
piept, expirându-l apoi ca pe o coloană albăstrie spre cerul
mut și el…
În lumea literelor n-am dat năvală cât să-i fac loială
concurență lui Rimbaud. Într-un îndărătnic festina lente
scriam scrisori care, sigur erau citite și răscitite de primitori,
nu ca acum când mă adresez unor necunoscuți prin acel „ceva
care seamănă cu niște cărți” pe care nu știu deloc de le-o
deschide cineva în timpul nostru tot mai străin de poezie …
Prin anii 90 ai mileniului al II-lea pe sfârșite, (ce privilegiu,
să-ți plasezi trecerea sub soare între două milenii!), am trimis
niște poeme scrise în limba franceză, la un concurs literar de
„Europoezie” de la Meudon, Franța, la care, Ura-Ura!, am
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luat premiul I, publicându-mi-se și prima carte – Avril de ma
jeunesse en fleur. Ca orice copil cuminte, m-am dus și eu la
mama să-i dau vestea cea mare ( tata se mutase sub iarbă din
primăvara anului 1987). Ea m-a privit grav, mi-a atins cu
degetele fruntea ca și cum ar fi vrut să-mi ghicească urma
coroniței de laur, de nu cumva pe cea a spinilor din câmpul
lumii de cuvinte, și m-a întrebat: - „Spui drept? Ți-au dat ăia
premiul întâi?” – Așa se pare, m-am împăunat eu. Iar mama:
-„Săracii! Ce slabi trebuie să fi fost ceilalți!”
Acesta a fost prima critică literară pertinentă de care am
avut parte.
Tot pe atunci am scris poemul „J’ai cherché mes amis
inconnus”, devenit „Chant à la francophonie” și inclus în
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manualul de limbă franceză (pentru cine?, când elevii au
serioase probleme chiar în limba sinonimă cu vorba „acasă”!).
Și iată-ne acum.
Cu ce să încep, când proiecte aș avea pentru cel puțin șapte
vieți dar mi se tot spune că nu am dreptul decât la una
singură de care să-mi aduc aminte?
Cu ce să închei? De ce să închei!
Eu trec sub cerul lumii – umbră printre cuvinte.
De unde? Încotro? Până când? – n-o știe nimeni. Dar
fiecare om în felul său este dator să adauge măcar un rid de
lumină pe chipul lumii, îmbătrânind-o cu încă o frumusețe...
Ce alta este o carte de poeme?

DIN NOU SI CU SMERENIE DESPRE
BOGDAN PETRICEICU HAȘDEU.
Dr Paul DÃNCESCU
Poet, dramaturg, istoric, prozator,
savant al secolului XIX și un
pasionat al folclorului român,
Bogdan Petriceicu Hașdeu a fost un
adevărat enciclopedist.
El a fost însă, în același timp, un
polemist cu verb de foc și un patriot
vizionar care a arătat cu mult
pathos în opera sa elementele
definitorii ale spiritului românesc.
Prin activitatea sa multilaterală,
el se înscrie printre enciclopediști,
și poate fi comparat numai cu
savanții din Renașterea italiană.
Originea sa era voivodală. Os domnesc din descendența
domnitorului Petriceicu-Vodă, care a domnit în secolul XVII,
pe vremea când Moldova era întreagă, neruptă în două de
imperiul țarist. Născut în satul Costinești din județul Hotin, el
a studiat la Chișinău și la Harcov, dar s-a stabilit în România,
mai întâi la Iași, apoi la București unde prezența sa este
legată de arhivele statului, adăpostite în vechea și arhaica
Mănăstire Mihai-Voda, monument de prim ordin al orașului,
dar care a fost distrus până în temelii în vremea blestematului
comunism.
Dar să parcurgem fugitiv, activitatea lui Bogdan Petriceicu
Hașdeu. Ca scriitor el ne-a lăsat o operă de referință, din care
se remarcă mai ales romanul Ursita și drama care l-a
consacrat ca scriitor Răzvan și Vidra, și care a ținut scena
vechiului Teatru-National din București până astăzi.
Ca istoric activitatea sa a fost de proporții într-adevăr
extraordinare. Hașdeu ne-a lăsat istoria lui Ion Vodă cel
Cumplit, a editat Arhiva istorică a României și monumentala
Istoria critică a Românilor, o lucrare de proporții într-adevăr
fabuloase.
Hașdeu a avut și o bogată activitate ca profesor universitar.
El a ținut cursul de filologie indo-europeană și cursul de
elemente dacice în limba română. Hașdeu este autorul
lucrării de valoare deosebita "Cuvente den betrani"
contribuție la lingvistica mondială.
El ne-a lăsat o operă de filologie impresionantă ca
proporții, realizând primele patru volume din grandiosul
Magnum Ethymologicum Romaniae, lucrarea care a fost

continuata de către specialiști și terminată de abia după mai
bine de o suta de ani de la moartea lui Hașdeu.
Dar nenorocirile lovesc deseori pe cei mai valoroși oameni.
Spre sfârșitul vieții, în urma morții premature a fiicei sale
Iulia, o foarte talentata poetesă de limbă franceză, Bogdan
Petriceicu Hașdeu s-a cufundat în singurătate, sfârșind prin
izolare totală în bizarul său castel de la Câmpina.
Atunci, activitatea sa culturală românească încetează.
Dar personalitatea sa continuă să domine cultura
românească. Bogdan Petriceicu Hașdeu ne apare astăzi ca un
adevărat profet a cărui icoană postumă a căpătat dimensiuni
legendare.
Mulți au fost cei care au caracterizat activitatea sa. Mircea
Eliade vorbea despre setea de monumental, nerăbdarea de
creație, despre gigantescul lui Hașdeu, expresie a unei
superbe pasiuni romantice.
Astăzi se cuvine, sa slăvim încă o data pe cei care au așezat
piatra de temelie a culturii romanești.
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BASARABENE

Lilian CUREVICI
Rugă…

Să nu creadă-n raiul dulce
Sau că banu-i bogăție,
Și să poarte Sfânta Cruce
Și să creadă-n Omenie.

…Scrisă la 28 martie 2015 în aeroportul
Ataturk din Stambul (Turcia), în timpul unei
escale spre Moldova, doar la câteva zile după
prăbușirea bordului german în Alpii
francezi…
...Ce grea e despărțirea
Și-n suflet cum-te apasă,
Ce tristă e plecarea
De la cei dragi, de-acasă ...
Privește plânsă fiica
Și strâns mă-mbrățișează,
Eu urc privirea-n ceruri
Spre Domnul, ce-mi...veghează...
Iar Domnul...ca și Domnul Își face socoteală,
Te caută-n păcate,
De vrea, te și...coboară...
O, Doamne, fie-ți milă
De mica mea ființă,
Ce n-are nicio vină
De nu ți-am dat credință...
Întoarce-mă acasă,
La cei, ce mă așteaptă,
La cei, ce mă visează
Și-n ziuă și în noapte...
........................................
Îți jur, să-ți dau credință
Din inimă și suflet,
Să-mi fac și...pocăință...
De mi-o lipsi...în cuget...
Maestrului Mihai Volontir…
…Plecat-ai, bade Budulai, în ceruri,
Lăsându-ne pe mulți cumva...orfani,
Te-ai stins încet, dar n-ai știut să tremuri,
Cu capul sus, viteaz și brav oștean…
Ne-ai părăsit și-acuma ești prin stele,
Rămas-a chipul tău, surâsu-ți blând,
O-ntreagă lume-ncearcă să te cheme –
Poate revii, din cer, pe dragu-ți pământ…
Te-ai ridicat alături de Loteanu,
De Cupcea și Sulac, de Doina și Ion,
De stele ce ne luminează neamul,
Veghindu-i mândrul, dragul tricolor.
Ne-ai bucurat c-o viață plin trăită
Deși strivit, cu sufletul –ți durut,
N-ai fost mancurt și n-ai știut ce-i frică
Ce a-nghițit pe mulți ce limba și-au
vândut.

Maică, Tu ne vei ierta…

Acuma strălucești, exemplu-al bărbăției,
Urmaș demn, coborând din vechii daci,
Ne ești simbol-al vieții și al omeniei,
Setos de libertate, nicicând fiind argat!
…Neterminată-i piesa actorală,
Mereu așteaptă scena, pe actorul martir,
Te căutăm, privind în sus bolta astrală Vivat! Vivat! Vivat! Maestre Volontir!!!
Viață, viață…
…De la cel botez, din fașă,
Ne pornim mai mulți prin viață,
Procedând ca o gogoașă –
Când pe-o curbă, când pe-o dreaptă.
Pare viața amuzantă,
Floare mare la ureche,
Irosind-o-n aroganță
Nu vedem cum se și trece…
Ne îndeamnă doar averea –
Cât mai mult și cât mai mare!!!
Chibzuind mai des puterea
Vrem s-ajungem pân-la Soare.
Am uitat de-a noastră casă,
De-a ogrăzii veche poartă,
Am uitat chiar și de mamă,
Că aveam cândva și tată…
N-avem Cruce, nici Credință,
Nu mai știm nici de icoană,
N-avem timp de Pocăință,
Vântul banului ne cheamă…
…Doamne, Sfinte! ne trezește
Din a răului ispită,
De Satană ne păzește
Și de viața necinstită.
Iartă-i, Doamne, pe nemernici,
Mintea cărora–i spurcată,
Adă-i, Doamne, la biserici
Și-i mai botează-i o dată !.

…Ne aștepți, măicuță dragă,
De grei ani la vechea poartă,
Ne aștepți ca altădată
Când veneam de pe toloacă.
Nu mai ai nici plâns, nici lacrimi,
Ochii-ți sunt demult uscați
De durere și de patimi
Pentru cei copii plecați.
Poarta-ți stă mai mult deschisă,
Nu mai tragi nici cel zăvor,
Cele flori ajung sub prispă
În alai mirositor.
Pragul casei tot se-nalță,
Iar picioarele-s de plumb,
Nici de moarte nu-ți mai pasă
Când tot sufletu-i doar scrum.
Ne astepți și zi, și noapte:
Poate... vine cineva,
Chiar de câinele-o să latre...
Maică, Tu ne vei ierta…
Păstrați…
…Cei de-aveți soră, de-aveți frate,
Nu deranjați osânda vremii,
Ce lumea-n două o împarte –
În mai dușmani și-n mai prieteni.
Voi n-ați trăit singurătatea
Și n-ați căzut de la-nălțimi,
Neavând cea aripă de înger
În lumea celor mult străini.
Păstrați cel dar adus de Domnul, Nu toți de el s-au bucurat,
Ducându-i toată viața dorul,
De parcă n-ar fi existat…
Păstrați căldura sufletească,
Chiar de e rece totu-n jur,
Ca aroganța s-o topească,
Mânia să nu-și facă drum.
Păstrați oriunde omenia –
Sângele apă nu se face,
Nu fiți prieteni cu trufia,
Trăiți în liniște și-n pace!
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DRAME CONJUGALE – 5
IUBIRILE LUI MIHAI EMINESCU
Ion Anton DATCU
Au cours de l’histoire il y avait
des amours passionnés, certains
de longue date et brillants,
d’autres passagers et discrets,
beaucoup d’amoureux voulant
que leur amour soit aussi caché
que mystérieux. Il y a eu d’autres
qui ont rejeté les barrières et les
mentalités. On ne doit pas laisser
de côté ceux qui ont considéré le
mariage comme quelque chose de
superbe, de conte de fée, mais,
qui, malheureusement, dure
trop…longtemps !
Prima iubire a poetului Mihai Eminescu a fost Casandra
Alupului, o fată de 15 ani, pură, angelică, fermecătoare, cu doi
ani mai tânără decât amorezul visător. Se plimbau prin codru,
pe sub teii înfloriţi, până la lacul plin cu nuferi galbeni.
Stăteau pe mal, se sărutau, natura se învârtea în jurul lor.
Ignorau privirile curioşilor, care îi pândeau de la distanţă, să
aibă ce cleveti. Când poetul a plecat la Viena, în 1869, tânăra
a murit de hydropizie, o boală datorată acumulării anormale
de apă, sub piele sau în ţesuturi - edem. Eminescu i-a
închinat versurile: O, dulce înger blând şi Frumoasă e!
A doua iubire a lui Mihai Eminescu a fost Eufrosina
Popescu, o actriţă şi cântăreaţă, cu zece ani mai în vârstă
decât poetul. S-au cunoscut în anul 1868. Artista îl iubea, dar,
acesta a considerat-o ca pe o legătură amoroasă pasageră, un
trofeu prin intermediul căruia, poetul s-a făcut cunoscut în
lumea scenei.
În anul 1872, poetul a cunoscut-o, la Viena, pe Veronica
Micle. Amândoi aveau aceeaşi vârstă - 22 de ani. El era
răsfăţat cu diminutivul Emin şi, ea cu cel de Tola, care
reprezenta o divinitate, întruchipând ambiţia şi misterul. Au
avut un copil, născut mort. Anonimele au curs cu duiumul la
adresa bonomului profesor, soţul Veronicăi. La 6 august
1879, a murit Ştefan Micle, în vârstă de 59 de ani. Văduva,
Veronica, avea 29 de ani şi două fiice, Valeria şi Virginia,
vârstele lor oscilând în jurul a 12-13 ani.
Veronica, era un suflet lacom de iubire, ce aştepta o
binecuvântată ploaie să-l facă să rodească. Eminescu era în
ascensiunea afirmării, având un suflet care nu putea să
supravieţiuască fără să investească într-un suflet imaculat, un
sentiment pasional curat. Acestei muze, poetul i-a dedicat
multe poezii, precum Floare albastră, De ce nu-mi vii,
poemul Luceafărul şi multe altele.
În anul 1873, Eminescu a avut o relaţie amoroasă la Berlin.
Febleţea se numea Milly Hoffman, o croitoreasă blondă, care
i-a confecţionat poetului hainele necesare participării la
cursurile universitare. Acesta a locuit la ea lungi intervale de
timp, în care a încercat să o înveţe şi câteva cuvinte şi cântece
româneşti. Cea de-a cincea iubire a marelui poet a fost Mite
Kremnitz (Marie Charlotte von Bardelebeu), mai tânără cu

doi ani, cumnată cu Titu Maiorescu. S-au cunoscut în anul
1875. Acestei iubiri i-a dedicat poezia Atât de fragedă. A fost
secretara curţii regale, monarh fiind Carol I. Împreună cu
regina Elisabeta (Carmen Sylva) a scris poezii şi romane, cu
pseudonimul Ditto und Idem.
În anul 1877, Eminescu s-a amorezat de Cleopatra Poenaru.
Aceasta avea doi copii şi divorţase de căpitanul Grigore
Poenaru. Cleopatra era fiica pictorului Constantin Lecca şi
verişoară cu I.L.Caragiale. Era cu zece ani mai în vârstă ca
poetul. Acesta i-a dedicat celebrele versuri Pe lângă plopii
fără soţ, scrisă la 9 septembrie 1883. Poezia face referire la
peisajul din jurul imobilului, unde locuia Cleopatra, pe
actuala stradă Căderea Bastiliei din Bucureşti, care face
legătura între Piaţa Romană şi şoseaua Ştefan cel Mare. La
acea dată strada se numea - Cometei. Avea case pe o singură
parte, iar, pe trotuarul celălalt exista un număr impar de
plopi. O altă variantă se referă la cei 29 de plopi, de pe
şoseaua Bucium, din Iaşi, unde locuia o altă muză.
În anul 1876, în calea lui Mihai Eminescu a apărut o nouă
frumuseţe, Ileana Apetrei, fiica morarului din Cucorăni,
judeţul Botoşani, o blondă frumoasă, de 25 de ani, mai mică
cu doi ani ca el. La 19 iunie 1877, s-a născut la Ipoteşti fiul
natural al lui Eminescu, cu certificatul de naştere cu numărul
38. Copilul a fost botezat cu prenumele de Ilie Mihail. Naşa a
fost Harieta (Henrieta) Eminovici, sora merelui poet.
Eminescu s-a eschivat în a se căsători cu Ileana. Respingea
această claustrare a libertăţii de mişcare. Părinţii ei erau
disperaţi de gura lumii moraliste. Pentru a salva situaţia,
Ileana s-a căsătorit rapid cu pădurarul Ion Lăzăreanu, de 32
de ani, din Ipoteşti, care a acceptat copilul, cu anumite
condiţii. Părinţii lui Eminescu l-au asigurat pe pădurar că vor
contribui la întreţinerea copilului (N.Pop "Noi contribuţii la
biografia lui M.E.-Editura Academiei, 1969, p. 213).
Ilie Mihail Lăzăreanu fiul lui Eminescu, a trăit la Botoşani,
pe strada Lascăr Catargiu, numărul 16, ca funcţionar fiscal. A
murit la 20 august 1944, la vârsta de 67 de ani, asasinat de
câţiva soldaţi sovietici, deoarece s-a opus vandalizării
imobilului unde locuia, situat pe Calea Naţională, numărul
270, din acelaşi oraş. Mihail Lăzăreanu a semănat cu marele
poet la forma capului, avea o fire retrasă, fără prieteni, burlac
toată viaţa, apăsat de o existenţă meditativă. Avea scrisul
asemănător cu al tatălui (Arhivele Statului, Botoşani- Dosar
153/1944, fila 320 şi ziarul Ştirea, din 28.06.1929). Evident,
că vor exista mulţi cititori care vor respinge aceste detalii,
pe motiv că nu au fost incluse de George Călinescu în Istoria
Literaturii Române. Cei care au posibilitatea să consulte
Arhivele Naţionale, filiala Botoşani, vor găsi suficiente
detalii, consemnate la locul faptei, de către cei pasionaţi.
În anul 1881, în timpul petrecerii de Crăciun, la Iaşi, în casa
lui Titu Maiorescu, Eminescu i-a dat o palmă lui Caragiale,
deoarece, acesta devenise iubitul Veronicăi Micle. Veronica şi
Eminescu aveau vârsta de 31 de ani în acel moment, Caragiale
fiind cu doi ani mai tânăr. Pentru fiecare prietenă, Eminescu
a scris câte o poezie cu dedicaţie.
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GÂNDURI ÎN VERS
Cristina-Marina MURGEA
REVISTA CANDELA : « DUPĂ 20 DE ANI»

LA CHANDELLE À 20 ANS

Trecut-a timpul, slovele rămân
și nu contează limba-n care-s scrise!
Născutu-s-au din suflet de român,
Arzând, pios, în Candelă aprinse !

Le temps passa, les lettres restent
Sans importance la langue de l’écriture !
De l’âme roumaine-elles naissent,
Brûlant, pieux, sous la Chandelle brûlure !

Chipuri curate, sfinte le veghează
De două zeci de ani ! fără odihnă
le-au scris în nopți, în zori sau în amiază,
visând să le găseasc-aievea, tihnă !

Des pures visages, saintes les veillent
Depuis une vingtaine ! sans dormance
écrites la nuit, au réveil ou à la couché du soleil ..,
rêvant qu’ils leurs trouveront, réelle silence !

Ca într-o horă mică, ne zorită
s-au prins, alături, tineri sau mai vârstnici
și-n armonie, de iubire înflorită
dansează toți, păstrându-se de etnici !

Comme dans une petite danse, sans s’empresser
et en harmonie, comme des roses en floraison
se sont pris ensemble jeune ou plus âgés
Gardant leur ethnie, dansant à l’unisson !

Și povestesc, se roagă, se întreabă,
Se mistuie în dor de ce îi doare,
Gânduri aștern, în scris, boabă cu boabă..
Candela i-a unit cu mult-ardoare!

Racontent, se prient et se demandent,
Sont dévorés par le désir ou la douleur,
grain par grain leurs pensées ils écrivent
Et la Chandelle les a unis par son ardeur !

În minte luminați de-a ei lumină,
Pe buze miruite vorbe poartă ;
Candela-n inimi pare că nu-i stinsă
Ei n-ar muri, să-i țină astă soartă !

Dans leurs esprits éclairés par sa lumière,
Sur les lèvres pleines des onctions, paroles portaient ;
La Chandelle dans leurs cœurs n’est pas éphémère
Pour lui garder ce sort, ils ne mourraient !

Nimic
Născut printre cuvinte, dar bizar un pic,
fără un înțeles clar definit, se-ascunde
din nu știu ce motive, un : NIMIC;
și nimeni sensul nu-i poate pătrunde!
Concept ușor în mintea de copil,
Savanților, « le-a dat mereu de furcă » ;
Să știm, măcar, dacă există-i dificil;
Chiar filozofii și-astrofizicienii se încurcă..
Nu-i « spațiu gol, lipsit de conținut »
În Univers și vidul ceva reprezintă ;
Are o formă, e un obiect ? greu de crezut ;
totuși, în fizică, Nimicul e o « țintă »..
Mai auzim de un « Nimic profund »,
Ce nu implică « spațiu, timp ori energie » :
în matematică și conștiință, care « se ascund »
Într-un « non-spațial », « non-temporal », se știe..
Din punctul de vedere aritmetic,
Propus-au autori să se înceapă
Cu-n set de numere ; iar « 0 », cel mai mic ,
De-l tai, e nul ; deci un Nimic ; o alt-atrapă !

C-ar fi un « substantiv și definește-o entitate»,
Nici asta nu e o interpretare ce ne satisface ;
Nu știm care filozofie ar avea dreptate ?!
și uite-așa, Nimicul nu-ți dă pace ..
Pe unul, una-i acuzăm că-s un Nimic ;
Mai spunem și : « nu faci Nimic » la un oricare
Sau « ești un zero », într-un sens identic,
Dar..l-am redus la ce, prin astă abordare?!
Și vrem să consolăm pe un confrate
Chiar să iertăm, în doară, vreo pricină
Spunând : « nu e Nimic! » ; o alt-absurditate
Având aceeași ne-nțeleasă rădăcină..
Mulți oameni de Nimic stârnesc oroarea :
« E-un haos ! e o regulă nerespectată ! »
Dar poate e « ceva » de neatins sau e mișcarea
Ce n-o vedem; pentru că nu ni se arată !?
E greu de definit Nimicul, dar nu-nseamnă
Că nu ar fi real! Există multe lucruri în știință
Și-i imposibil să le dai de rost, dar te îndeamnă
Intuitiv să simți.., de ești ființă..;
« Țintă mobilă » pare să rămână acest Nimic,
Ce nu a fost el rezolvat vreodată ..
Am vrea, dar nu putem schimba…Nimic.
Și lăsăm mintea de NIMICURI invadată..
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ZBORUL
- note de călătorie –
Cãtãlina STROE
L’amour, le vol, sont les sujets
préférés des poètes et des
écrivains.
Dans les moments d’extases,
l’ivresse de l’impondérabilité ou de
l’amour, l’âme se lève et il nous
lève.
L’esprit peut être manipule,
conditionner, mais l’âme… jamais!
Mais ça c’est une autre histoire!
Zborul a fascinat din totdeauna omenirea!

servicii care împiedică sau chiar anulează zborurile navelor.
Sunt cunoscute mijloacele de manipulare a climei în scopuri
strategice și nu mai este nici un secret că anumite emisii
radar, testate întâi de nemți și după război, de americani, au
perturbat câmpurile electromagnetice ale OZN-urilor care au
început să se prăbușească.
Așa a început contactul cu tehnica extraterestră, a apărut
retro-ingineria și aparatele de zbor ciudate, fără nici o
legătură cu seria aparatelor convenționale.
Tehnica secretă de astăzi, deține un avans de 50 de ani față
de lumea noastră cea de toate zilele.
Două elemente au stat și vor sta, se pare, încă multă vreme,
în atenția oamenilor : ZBORUL și IUBIREA.

Ce secrete deține o vrabie sau un porumbel care, cu atâta
simplitate, sfidează gravitația și se ridică de la sol?!

Amândouă se asociază foarte bine cu noțiunea de
LIBERTATE.

In zborul peste Atlantic am constatat o paradoxală
combinație între indiferența celor îmbarcați și încrederea că
mijlocul de transport este foarte sigur, că piloți, avion și
pasageri vor ajunge cu bine la destinație. Se servește masa, se
vizionează filme, nimeni nu se interesează cum arată vecinii
de drum.

Starea de zbor sau de iubire îți schimbă perspectiva, vezi
altfel decât ceilalți.

Un gând hazliu m-a cuprins. Ce-ar fi să mă ridic de pe
scaun și să spun: „O clipă de atenție, vă rog! Ne aflăm la 11
km deasupra Oceanului și zburăm cu 1000 km pe oră, după
cum vedeți pe ecranele tv. Sunteți conștienți că ne aflăm în
plină magie ?”
Dar cui i-ar păsa ? Este doar un zbor de rutină!
Trăim într-o lume care, cu puțin timp în urmă se numea
S.F. Indiferenți la magie, intrăm în magazine cu nasul în lista
de târguieli, fără să dăm atenție la "ochiul magic" care ne
deschide automat ușile. Toate legăturile pe care le avem cu
mijloacele tehnice au devenit teleghidate. In curând poate că
teleportarea va deveni la fel de obișnuită ca zborul cu avionul.
Am devenit o generație de utilizatori de „magie”. Doar un mic
procent sunt programatorii și, de ce nu, manipulatori ai
acestei lumi. Mă îndoiesc că va aduce ceva bun omenirii,
această lume în care tehnica are ca limite doar nivelul ei de
finanțare.
Zeii de azi au învățat, din păcate, de la zeii de ieri, cum să se
războiască folosind natura. Energia este neutră din punct de
vedere moral. Lumea se grăbește și știința a ajuns din urmă
religia. Se pune problema moralității în știință pentru a se
evita repetarea unor dezastre. S-a ajuns la derapaje
periculoase. Serviciile de meteo și radare care înainte
susțineau activitățile de zbor s-au transformat uneori în

Puiul de vultur născut pe vârf de munte nu va avea
niciodată aceeași perspectivă cu a bobocului de rață
domestică de pe baltă.
Unii oameni au o perspectivă universală și depășesc
limitele timpului lor, alții au o perspectivă cotidiană, limitată,
asupra lumii și a vieții. Totul depinde de o anumită capacitate
de înțelegere.
Trebuie să acceptăm că uneori trăim în lumi paralele. Unii
se ocupă de bulionul dc toamnă și este bine ! Alții se preocupă
de trecerea Pământului, în această perioadă, prin Centura de
fotoni.
Esențialul este ca să ajungă fiecare, în felul său, să se
bucure și să iubească, pentru că STAREA DE IUBIRE este
CHEIA unirii ființei umane cu energia divină.
Acesta este marele SECRET prezentat simbolic, metaforic,
încifrat, în toate lucrările inițiatice mai vechi sau mai noi.
Zborul și iubirea sunt subiectele preferate ale poeților și
scriitorilor. în momentele de extaz, de beția zborului sau a
iubirii, sufletul se înalță și ne înalță.
Mintea poate fi manipulată, condiționată, dar sufletul...
niciodată!
Dar asta este altă poveste!
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CÂTEVA IMAGINI “MĂRTURISIRI ASCUNSE ALE CĂLĂTORULUI FĂRĂ NUME”
D.H. SILVIAN
Ca să trăiesc
Termin ce am în farfurie, și am
terminat. Nu îmi face bine risipa.
Nu am să fiu martorul risipei
tale. Nu las urme, am spălat
vasele și am închis apa. Se vor
usca. Nu vor găsi nici fărâmături.
Cu lăcomie am consumat tot.
Toate-s consumate. Ca să trăiesc
am ales egoismul, apoi l-am
împărțit cu cine avea poftă. Nu
am cerut nimic în schimb, aveam
deja tot ce adunasem, tot ce-ți trebuie. Nu mie, căci nu puneam
importanță nici pe conveniențe. Nu m-am prefăcut niciodată în
persoană. Nu m-am lăsat înjunghiat și nici nu am înjunghiat.
Dorm spate în spate, iar când mă duelez, nu îl întorc, merg drept
înainte. Spre o țintă, de preferință fără ca eu să devin una. Mai
îmi trece câte un glonte pe lângă ureche, dar nu mă sperie și îl
aud. Așa, merg drept și nu mă abat. Pirații, corsarii și samuraii
mă fascinau. Mai puțin gheișele. Nu îmi plac femeile pictate.
Prefer ca eu să le pictez. Am ales spada pistolului, dar avea două
tăișuri, și am ajuns trăgător de elită. Așa mi-a spus tata: “Mă, tu
oi fi nobil !”. Și m-am apucat să-mi desenez propriul blazon. Da,
și mi-a mai spus că sunt și un apucat. Și am apucat, tot ce am
putut. El, nu. Păcat. Făcusem și din astea. Nu des, dar bine. Cu
binele faci mai mult.
Cred că îți amintești la ce mă refer. Ce mult te-ai schimbat. Ce
faci, fă-mi încet ! Nu te-am comparat decât cu ce îmi doream.
Fără pretenții și fără să ți-o spun.
Trotuarul rulant, zgomota ca de obicei. Coborâsem. Doar nu
era să rămân în aer. Dar încă pluteam. Eram deja transformat,
nu eram un produs magic, numai un magician. Sau duceam cu
mine o licență, cu două zerouri și un șapte. Nu, nu de acasă, ci
căpătați pe parcurs. Iar acum, mergeam împotriva curentului, nu
o întoarcere la sursă, mai curând o întoarcere a capului, cu limbi
de ceas. Un dar neașteptat, de ani de zile. Și îi respiram
secundele. Așteptam să fiu întrebat. Dar nici taximetristul nu era
prea vorbăreț. De fapt nu era taximetrist, doar vărul lui, și îi
făcea o favoare, sau niște bănuți în plus, că avea nevoie și un fiu
la școală în străinătate. Da, străinătatea încă mai exista. Și
imediat mi s-a spus că mai există și ăia care îi stau la putere.
Așteptam continuarea poveștilor. Eu încercam să nu am accent,
punând accentul pe detaliile descriptive ale temperaturii
înconjurătoare. Ascultam, auzeam tot și vedeam clar ce restul
spera că nu pot înțelege. Și speram să nu fie chiar așa. Mă lăsam
purtat de propriile mele invenții, fiind pe cât se poate de real.
Cuvintele aduse mă purtau peste toate cele călcate și răscălcate.
Însă acum, nu mă intimidau nici foști președinți, și nici miniștri
pe cale de dispariție. Și culmea, prin câteva vorbe de prietenie
cultivate pe pământuri ceva mai fertile, de data asta, eu eram cel
care sugera teama.
Desigur, aș fi putut să mă duc în altă parte, dar aproape de tine
înțelegeam limba mai deslușit, și îmi era mai deslușită. Nu mint,
înțelegerea era mai dulce, actul ne făcea mai frumoși, sau mai
ușori. Și nu că am optat pentru ce era ușor, doar că eu eram cel
ales. Pe unde treceam se schimbau guverne. Mușcasem din
mărul tău otrăvit și rănile mi se vindecaseră. Mușcasem de

atâtea ori încât veninul se transformase în antidot. Îmi
modificase gândurile. Pe unde treceam se schimbau gardurile. Se
înlocuiau chiar și bordurile. Des. Până și eu mă schimbam.
Stârneam atâtea posibilități. Nici de-atunci, și nici de-acum.
Venisem cu o datorie, mă întorceam în plăcere căutând plăceri.
Nu te mințeam, te vedeam, te auzeam. Chiar când te acopereai
cu anii pierduți, chiar dacă te afundai adânc în amarul
superstițiilor cotidiene. Ceream mai mult decât oricum. Înțepam,
eram arogant, obraznic, credeam în complicitatea dorințelor. Nu
pentru că puteam, ci pentru că am decis să pot. Îți vedeam
ridurile și semnele lăsate, îți simțeam pielea, știam ce vreau,
doream să o fi știut și tu. Nu mai țin minte când ți-am spus-o.
Poate înainte de am veni. Te rugasem să mă întrebi orice.
Așteptam să fiu întrebat. De ce ? Unde vă duceți ? Care vă este
scopul ? Dar nu a trebuit să răspund. Ce dezamăgire ! Mai mult,
o nedumerire. Și am revenit iarăși, și iarăși, și tot nu am fost
întrebat. Nu mi-a ajuns să fiu erou, nici să îmi respect
angajamentul, am cerut mai mult, m-am jucat cu visul
jonglându-l în minuni. Nici cu datoriile plătite nu m-am oprit, și
am început să bat la uși, făcându-mi noi datorii. Era vina ta că
m-ai lăsat să-mi fac. Și pe plac. Și de cap. Dar asta numai eu o
știam. Am scris cântece, am cules rânduri, de atunci, de acum.
Am inventat cutezanța zilei de mâine, și am tot zgândărit-o fără
milă. Eu i-am spus curaj. Făceam un experiment, un schimb de
suflete. Al tău pentru al meu. Sau invers !
Definitivam viața unui om. Făcusem tot ce mi s-a cerut. Ba
chiar mai mult. Și pare-se, bine. Tot ce rămăsese erau câteva
bucăți de sticlă, neatinse de viciul anilor, și cutii cu fotografii în
alb și negru și marginile dantelate. Istoria unui om, câteva
scrisori, multe scrieri, amintiri, rapoarte din doi în doi ani, le-am
rupt, descrieri amănunțite, detalii, dimensiuni banale, modă
bolnăvicioasă, acum toate într-un sac mare de plastic negru și
rezistent. Viața mea era deja împachetată, dar telefonul suna
încontinuu și mi-o deranja. Ciudat să faci pe Dumnezeu la unu
noaptea și să alegi ce rămâne și ce pleacă. Îmi era mai ușor în
timpul zilei, pe lumină. Dar nu mai aveam timp. Trebuia să țin și
să arunc. Viața unui om, care mi s-a dăruit. Și eu aruncam. Din
ce în ce mai repede. Un sac, doi. Cădeau, nici nu le mai rupeam.
Un muzeu, mausoleu, în saci negri de plastic. Eu eram cel rupt.
Ce e viața unui om ? Ce rămâne din ea ? Am scris-o mai târziu:
câteva cutii cu pahare ciobite ! Imaginile se lăsau duse cronologic
una după alta, în plicuri, în pachete, pachețele, tinere, cu
zâmbete, în maiouri de baie, cu pălării de munte și monumente
în fundal. Le vedeam locurile, pe unde ei și eu umblasem, locuri
pe unde aveam să umblu, oameni, prieteni, familii, drumuri.
Copiii însă erau întotdeauna ai celorlalți. Deci, iată motivul
darului și al datoriei. Acum, aici, eu eram tot ce le rămăsese, și
doar câ teva ceasuri în care să ne luăm rămas bun.
Telefonul, telefonul ăsta care sună încontinuu. Ce vrea, ce mai
vrea ? Nu-l închid pentru că știu că ai să mă chemi, să-mi spui că
ai ajuns cu bine, să-mi spui să plec cu bine. Ce vrea ? I-am
promis, i-am semnat, i-am aranjat să stea până în primăvară.
Nimeni nu se va atinge de garajul transformat în garsonieră cu
multe calorifere electrice, care mai întâi, din garaj nefolosit
fusese băcănie, apoi magazin de accesorii telefonice, iar după ce
a plecat, cu marmură și bun gust se schimbase în butic de
accesorii de mariaj, și iar în băcănie, sau aprozar, ca acum să fie
doar un loc bun pentru graffiti. Ce vrea ? Mi-a ajuns să o fac pe
Dumnezeu ! Nu sunt nici înger, nici diavol, nici profet. Am făcut
doar ce a trebuit, și câteva în plus. N-ai mai fost la cimitir, poate
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nici nu se cuvenea. Am dus eu florile. Am făcut eu rugăciunile,
am mulțumit cu câteva lacrimi de respect și am făcut multe poze.
Oare cine va arunca pozele mele ? Pahare ciobite nu țin. Gata, nu
mai rămăsese nimic. Fiecare douăzeci fusese o ceafă de porc.
Avionul avea întârziere, vreo doi ani.
Bagajul de mână pe roți și trotuarul rulant făceau același
zgomot. Deja pluteam. Mă gândeam la fetele care știau să-mi
calce cămășile și la Lăzărică, domnul care îmi aducea în fiecare
dimineață voie bună și un alt fel de omletă. Speram să-i găsesc la
datorie. Așa se întâmplă când pribegești prea mult prin hoteluri.
Mă așteptau. Îmi știau numele, își aduceau aminte. Și eu de ei.
Ca să trăiesc, a trebuit să fiu în viață. Și am aflat că sunt.
Nici nu ajunsesem încă la tine și făcusem deja atâtea. Nu
trebuia să te caut departe, erai întotdeauna în luciul oglinzii,
mereu în reflexia ei. Portalul meu de pasaj, de trecere și
scufundare.
Chiar între blocuri, pe fiarele ruginite ale joacelor de copii,
când mi-ai spus că ți se fâlfâie și nu-ți pasă, nici atunci nu ți-am
acceptat urâțenia. Greșeala era a mea. Cine sunt eu să arăt cu
degetul ? Aveai dreptul să-ți faci propria istorie. Dar și eu aveam
dreptul să nu ți-o cumpăr. Un domiciliu forțat este impus și nu
ales. În piață când vinzi flori, supraviețuiești și nu împarți
neapărat fericiri de primăvară. Din maior nu te transformi în
colonel peste noapte, și nu, invers. Când șeful se duce, te duci și
tu. Tot ce poți, e doar să stai de gardă, și să respecți trecutul, dar
nu să-l schimbi. Nu venisem să te schimb, nu aveam un scop
bine definit, te ceream nealterată, dar erau prea mulți morți între
noi. Iar unii încă erau în viață.
Se pășește greu pragul, iar noi ne pășeam unul pe altul, eram
ca o mașină care se calcă, un pas peste pas, un pantof ce calcă un
altul, nu ne împiedicam, dar nu avansam, eram un fel de scară,
mergeam în sus, fără repaos, fără escală, fără opriri, fără zgomot,
dar cred că gâfâiam. Ne spuneam tot, împărtășeam tot fără să ne
spunem nimic. Făceam dragoste, eram, ne împărțeam, ne
mulțumeam, ca apoi să ne rugăm separat, fără a ști unul de altul,
și nici cui. Ni se furase viitorul, domiciliile ne erau deja impuse.
Și părinții. Poate nu chiar la toți. Unii, i-am primit pe parcurs.
Altora nu avea ce să le pese. Și li se fâlfâia. Cine să spună, dacă
jos sau sus ?
Am închis telefonul. Ce aș fi putut să îți mai spun ? Știam unde
ești, știai unde mă duc. Sau doar așa preferai să crezi. Ce noroc ai
avut că nu ai întrebat mai multe ! Și ți-am acordat acest
privilegiu. Treptat, uitaseși unde și de ce ai venit. Și plecai
înainte să ajungi. Mergeam bine cu trenul și singur, făceam poze
și nu era nevoie să stai în spatele aparatului. Iar accesele de
personalitate îți rămâneau necontestate. Ce aș fi putut să îți mai
spun ? Veneam să aflu. Să mă aflu în treabă. Între tine și mine. Și
erau destule, multă treabă, mult de făcut, nu neapărat împreună.
Ca să trăiesc a trebuit să fiu în viață. Mai mult decât o clipă. Și
am căutat clipa de multe ori. Și ți-am furat-o de multe ori.
Cerșeam pentru că îmi dădeai, erai frumoasă pentru că împărțeai
ce aveai mai bun. Și nu îmi era rușine. Îți plăcea cum luam.
Era ca o răceală. Am stat puțin în pat, am pus un halat pe mine
și m-am șters la nas. Un duș bun, și iată-mă din nou. Lipsisem
27 de ani.
– Da, mi-ai lipsit. Nu mai numărasem anii. Nu-i mai număr
demult. Ce să mai număr. Am plâns de câteva ori, am râs, nu
des, dar am râs, am visat destul, am spus da o dată, am spus nu
de multe ori, dar nu când a trebuit, doar când a fost nevoie, am
greșit, am plătit, și iată-ne din nou aici. Ai lipsit, nu mult, doar
tinerețea mea, doar ce pierdusem cândva împreună. Și mi-e
teamă să-mi lipsești din nou. Nu te întreb nimic, nu mă întreba !
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Doar să fiu. Nu am mai fost de o vreme, dar fă-te că nu vezi. Nu
te uita prea mult. Uită ce nu-ți place, uită-mi imperfecțiile ! Nici
nu am să-mi scot machiajul. Sper că mi-ai adus unul mai bun.
– Eu nu am sperat să îmbătrânim împreună. Nu am crezut că
o să îmbătrânim. Doream să fim mereu doi adolescenți rămași în
adolescență, cocoțați, acolo pe stâlpul ăla înalt, sus în cumpăna
timpului, de unde să mai scoatem din când în când câte-o
minune.
Aterizez, decolez, echipat mai ceva ca Bond, James Bond, stau,
plec, vin, și nu, nu numai să mă uit. Am adus tot ce-mi trebuie și
mai mult, iar acum te aduc pe tine, doar tu, doar eu, pentru clipa
în care ne aflăm. Fără pretenții, fără întrebări, fără, pentru că
oricum nu ar exista adevărate răspunsuri. Plăcerea trebuie să fie
consumată și nu să ne consume. Sunt aici pentru că vreau, nu
pentru că am nevoie. Sunt, pentru că am făcut totul ca să pot.
Am scris pentru ca să fiu, am inventat povestea, eu sunt
povestea. Tu tot ce aveai de făcut era să te faci frumoasă, și să o
răsfoiești.
Vedeam păsările cum păcălesc norii și cum norii se lăsau
păcăliți: un joc de parteneri taciți. Nici nu știam că erau atâtea
păsări zburătoare în București. Prin geamul, așa numit
panoramic, o panoramă mai mult verticală de etaj optsprezece,
priveam o bună parte a acoperișurilor capitalei ruginite, vopsite
și cârpăcite de neputința oamenilor. Priveam istoria lor, a mea, a
ta.
Nu se mai uita la ei, îi lăsa să se descurce, se mira și el și îi
plăcea filmul. Îi părea rău cât de mult le luase oamenilor să
inventeze cinematografia. Nici el nu știa dacă improvizau sau
aveau un script bine stabilit. Nu se băga, doar un pic, doar câteva
note de scenariu. Le dăduse așa mult, și îi părea rău, dar îi
înțelegea, și lui îi luase mult timp până să se joace în lut. Lucrase
din memorie, lacurile și mările erau zbuciumate pe atunci, iar
oglinzile i-ar fi ars ochii.
Îmi continuam aventura culturală. Ce mult vorbeam, ce multe
aveam de spus, în una, două, trei limbi. Mă găseam la intersecția
dintre culturi, la răscrucea hoinarilor și a hoților de povești. Ce
mult mă schimbasem. Și nu știu de ce, așa îmi venise, și mă
vedeam din nou în uniformă, tot cu o mamă, dar de data asta a
mea. Săraca era răcită, își pierduse vocea, iar femurul încă o
durea. “Nu amânăm, lasă că e mai bine să ne vadă așa.” Și iatăne în fața comisiei de partid pentru a ne convinge că emigrarea
este un act de lașitate și de trădare. Îmi dăduseră cuvântul și nu
știam ce să fac cu el. “Da’ tu la ce liceu ești, și ce-i cu părul ăsta
lung ?” “Suntem în vacanță.” Și apoi întrebări care se răspundeau
de unele singure, iar asta doar pentru că nu aveau răspuns. În
orice caz, nu de la mine. “De ce mama dumitale vorbește așa de
greu ? Și ce are că e în cârje ? Are nevoie să stea jos ?” Ne-au mai
spus ceva și ne-au rugat să așteptăm pe culoar. Nu îmi venea să
cred, dar i-au transmis mamei că poate acolo se va însănătoși
mai pe deplin. Îi auzisem: “păi, așa cum sunt, pe ăștia, mai bine
îi lăsăm să plece”. Era ultima dată când îmbrăcam acea
uniformă.
– Mamă, există Dumnezeu ?
– Uite-te la copacul ăsta frumos, la păsărelele care i se așază
pe crengi, la zborul lor. Când băbuței din piață îi ridici mărul
care i-a căzut pe jos și i-l pui înapoi pe masă, iar ea îl șterge și ți-l
oferă, atunci da, există Dumnezeu.
– Crezi în Dumnezeu ?
– Cred în tot ce e frumos, cred în tot ce e bun.
– Dar răul și urâtul, ce sunt ?
– Doar o neatenție.
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POEZII
Lia RUSE

REVISTA CANDELA
(Și Victor Roșca ziditorul ei.)
Revista în care noi suntem, de-a pururi, zidiți
E-acoperită de frumoase sentimente,
Fermecătoare vorbe în cadențe aparente
Prin silabele-adunate în rânduri cuminți.
Iată!... De-acum, douăzeci de ani, tu ai împlinit!
Din pagini ne pătrunde iubire și mirare
Și, cred că ai să fii tot mai strălucitoare
Prin zeii-nțelepciunii aleși de-un om sortit…
Tu, multor oameni talentați, ai fost risipă
Pe hârtia ta s-a scrijelit frumosul destin
Carte clădită, din litere, pe albul sfânt de crin
Aici, nouă ne-a fost scrisă-mplinita clipă…
Îți vor crește filele și va ploua cu scris,
În ochii tăi au înflorit poeme și povești..
Am prins marea clipă când am aflat că tu domnești,
Când un suflet de poet, în pagini, m-a cuprins
Și te-nțeleg de-acuma,.. ești clocot,.. ești iubire,
Ținând în scoarțe, tandru, visul timpului curat!
Eu voi păstra în taina sufletului mirat
Dorurile celor ocrotiți de nemurire…
…………………………………………………
Candelă, pe fila ta voi fi un gând de dor,
Cu vorbe de mătase -ți voi mângâia hârtia,
În cuprinsul tău voi prinde bucuria,
Filozofia și iubirea din suflul tuturor.
LA MULȚI ANI !
GRAI DULCE ROMÂNESC
O,... prea curată limbă românească
Chipul tău este, mereu, înflorit mirat,
Miezul inimii îmi arde murmurat
Pentru tine rădăcină strămoșească…
…………………………………………………
Te-am gângurit întâi, mi-ai fost lumină
Și atenție, pe timpul nerostit,
Eu te-am șoptit, mereu, ca un iubit
Mai apoi, te-am învățat, ``limbă divină``!
Chiar dacă am plecat, și-astăzi sunt departe,
Te-am legănat prin vise și cuvântul
L-am mângâiat duios, ca vara, vântul
Și l-am trecut, cu tot dorul, în carte.
Ca pe un timp, cu scuturări de tei,
Te-am înfășat în dalii de candoare
Că m-am făcut metaforă sub soare
De dragul tău, de rugăciune și de zei…
Frumusețea ta e-nrămată-n scris vrăjit
-Înălțare și-autenticitate-,

Metaforele vin pe ne-ntâmplate
Cu finețe proiectate în gândul uimit.
Sunt o prezență…visez fără hotar,
Combin înțelesuri plutind prin fiorii
Poemelor și rimei și viorii,
Cu dorul frământat, ca ars, trecut prin jar…
……………………………………….
Sunt o prezență și, scriu iar… și iar ... și iar
LEGĂMÂNT ȘOPTIT
Într-o vară toridă fire dulci s-au țesut
Tremurând ca frunzele de sălcioară…
Am vrut să refac ordinea interioară
Dar, firele ce ne atrăgeau au crescut…
Un fum sentimental ne legăna ușor,
Teama s-a dizolvat într-o euforie,
Sensurile alunecau spre nostalgie,
Clipa sărea, ca o panteră, spre amor.
Rotundul ceas ne-atrăgea în fermecat alint,
Într-o dulce rază privirea-ți mă prindea,
Un fior așezat între noi ne unea
În ora alergată în tic-tac de argint.
Un gând pur,.. ne-am fost dragi,.. doi iubiți
fremătând
Vrăjiți întru visare peste basmul de dor,
Imprimând umbre scumpe pe aripi în zbor…
Într-o îmbrățișare ne-am cuprins aiurând.
În vara fierbinte un sărut amețit
Cu gest timid,.. Eram palizi, eram străvezii,
În povești de iubire împletind pași târzii…
…………………………………………………………………
Până-n zori, un șoptit legământ, am sfințit!
JOC SUAV
Joc suav, arșița zilei cu umbre lungi!
Sângerând văzduhul, din nou, aluneca
În sărbătoare, împărțind soarele-n dungi.
Peisaj colorat, o mână desena…
Ceva mai încolo era o câmpie,
Clipele se-nșirau în salba timpului,
Iz de smirnă, busuioc și iasomie
Dilata voluptatea anotimpului.
Zefirul se ondula-n crengi armonios
Parcă era dansatoare andaluză
Și-ntr-un semn de iubire, atât de frumos,
În piruete, m-a sărutat pe buză.
Momente de vis, pasul acestei iubiri,
Și clipa de vecie în care m-ai ales
Pluteau pe liniști fluide, sub presimțiri…
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Câtă nebunie, amândoi, am cules!
Sentimente tandre, mângâieri ca de moar
Înflorind emoții, farmec de culoare…
Ne-am trezit într-un joc de lumini, era doar
Puritate,.. bucurie temătoare.
Cerul deschis cernea picuri de vioară,
Vremea prea dulce aripa-și întindea
Peste semnele alunecate-n vară,
Peste strălucirea care ne oglindea…
Joc suav, arșița zilei cu umbre lungi!
Sângerând văzduhul, din nou, aluneca
În sărbătoare împărțind soarele-n dungi.
Peisaj colorat, o mână desena…
ÎNCĂ O VARĂ...
Încă o vară se duce
Lăsând în urmă doar regret
Și o lumină de aur dulce
Cu frunze prinse în menuet…
În jur începe-o scămoșeală
-Puf în paiete saltă vioiCând briza în haină de gală
Ne-mbrățișează pe-amândoi.
O buclă de nor răvășită
Sclipește-n soare ca un cristal
Ca-ntr-o poveste repovestită
Pe fondul doinei prinsă-n caval…
……………………………………….
Cu sufletele, față în față,
Pe pânza acestui șevalet
O nouă toamnă ne răsfață
Dansăm într-un tango concret…
O ÎNTÂMPLARE
Crescânda tentativă a suflului firav
Pătrunde-n roua caldă și-n emoții alerte,
Cuvintele febrile închipuie suav
Rapida lunecare a umbrelor incerte…
Meandrele alee privesc miezul luminii
Și sângelui ce fierbe, patima-i este dor;
Poienile de vise, sub liniștea gândirii,
Adăpostesc tăcere și filmul meu color…
O, simt plutirea vremii pe fluturări de vânt
Când voalul fin al zilei, mă învelește în vise
De clipe lucitoare…Un zâmbet, ..un cuvânt…
Prin ochi călătoresc mirările promise!
Un pas deschide poarta-n regat necunoscut
Ducând pe fruntea verii o clipă divină,
Detalii se separă ca-ntr-un miracol mut
Poate că am uitat pe buza mea lumină!?
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Clipe fosforescente sună vremea curată,
Prin spații albe aurește-o sărbătoare,
Ce joc,.. ce vibrare într-o muțenie ciudată…
……………………………………………………………..
Ușor înfricoșată pășesc la-ntâmplare…
PRIN ESENȚA TOAMNEI
În aer,.. meduze…Toamna sângerează
Călcând peste ele…
Se știe când vine căci iarba privește
Cu ochii de stele.
Se umflă spațiul în proptelele vântului,
Pâlpâie frunza în ritmul cântului
De îngeri care piaptănă lumina blând,
Când timpul este arat de fiecare gând.
Ceasu-și târăște trena amintirii
Clipă de clipă. Picurând misterul
Poartă un zâmbet trist, în colțul gurii,
Soarele învârtind spre sine cerul.
Curg atâtea ploi, la vadul toamnei, în pământ!
Îmi prind clipita în ochiul norului deschis.
Pe jocul umbrelor cuvântu-i amețit de vânt
Cumpănind tăcerea-n sufletul de vise nins…
Și,.. anotimpul veșted cu zile mici, rotunde,
Subțiindu-și nopțile pân-la transparență,
În întâmplări uitate vrea lumea s-o scufunde
Lunecând treptat, pe timp, spre o altă esență.
Toamna descătușată se face fețe, fețe
Și,.. o durere turbure vine spre mine!
Se clatină lumea, prelung, ca o tristețe…
Mi-e dor de alte timpuri!.. Mi-e așa dor de tine!?...
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ECOURI LA CEL DE -AL 40-LEA CONGRES AL
ACADEMIEI ROMÂNO -AMERICANE DE ARTE ȘI ȘTIINȚE LA MONTREAL
(28-31 iulie 2016)
Eva HALUS
Între 28 și 31 iulie 2016 s-a
desfășurat la Montreal cel de-al 40lea Congres al Academiei RomânoAmericane de Arte și științe (ARA).
Lucrările Congresului au fost
prezidate de Prof. Ruxandra Vidu,
PhD,
Președinta
Academiei
Româno-Americane și de Ala
Mândâcanu, PhD, Congress Chair.
Congresul și-a desfășurat lucrările
într-o atmosferă a regăsirilor
susținuta de interesul academic în
prezentările de specialitate din
diverse domenii ale științei, filozofiei, literaturii, religiei și
artelor. Comitetul Internațional de organizare, alcătuit din Prof.
Ruxandra Vidu, PhD, de la University of California Davis, USA,
Prof. Marius Enăchescu, PhD, de la Universitatea Politehnică din
București, România, Prof. Isabelle Sabău, PhD, de la Northern
Illinois University, Illinois, USA, Prof. Dumitru Todoroi, PhD, de
la Academia de Studii Economice din Republica Moldova,
împreună cu Comitetul local de organizare, format din Ala
Mândâcanu, PhD, Prof. Ruxandra Botez, PhD, Liliana Surugiu,
PhD, Simona Pogonat, Media Chair, Nicolae Mărgineanu, PhD,
Dan Fornade, PhD, MARC-Marinescu Constantin, Designer și
Eva Halus, jurnalistă, au primit peste 200 de participanți din
toate colțurile lumii, membrii ARA și invitați.
La deschiderea congresului au fost prezente și personalități
precum Mircea Lubanovici, Deputat în Parlamentul României,
președinte al Comisiei pentru comunitățile de români din afara
granițelor țării, Victor Socaciu, Consul General al României la
Montreal, Sfinția Sa, Preotul și Profesorul Cezar Vasiliu, PhD,
Prof. Antoine Soare, PhD, scriitorul Dan Ghițescu, etc. Dl Prof.
Mircea Enăchescu a citit cuvântul de salut din partea
Președintelui României, Klauss Johannis, iar dna Ala
Mândâcanu a citit cuvântul de salut din partea Excelenței Sale,
dna Ala Beleavschi, Ambasadoarea Republicii Moldova la
Ottawa. De asemenea semnalăm intenția d-nei Maria Ligor,
Ministrul Românilor de Pretutindeni de a participa la congres.
Din păcate, însă, greva Air France de la Paris a făcut-o să anuleze
zborul către Montreal, unde era așteptată.
Printre participanții la congres s-au numărat Doina Uricariu,
care ani de zile a fost directoarea Institutului Cultural Român din
New-York și soțul ei, Livio Dimitrio, Prof. Jacques Bouchard de
la Universite de Montreal, Profs. Carmen și Isabelle Sabău, Prof.
Ana Guțu, Prof. Mihaela Leonida, Prof. Ioana Ionel, Ana și
Șerban Chelariu, John Starway, Marina Vargău, Laura Beloiu,
Paul Cătanu, Angela și Dorin Stoica, Eva Halus, Veronica Balaj,
Oprea Stela, Alexandru Jderu, etc. De asemenea, au participat și
membrii noi aleși anul acesta, cum sunt Vitorio Stana și Ladislau
Matekovits.
La congres a avut loc o prezentare de suflet a dnei Oprea Stela
din Chișinău despre dl Ion Cepoi, membru fondator ARA,
decedat anul acesta. În cadrul prezentării, a fost luată legătura în
direct pe Skype cu dl Nicolae Dabija de la Chișinău și dna Ileana
Costea aflata la Paris.

Conferințele au prezentat subiecte din diverse domenii ale
științelor exacte, literaturii, medicinei, religiei și artelor, în mare
parte expunând proiecte și rezultatele lor recente, și idei
inovatoare. Un moment aparte l-a constituit prezentarea unui
tablou intitulat Tree of Life (Copacul vieții)- un regal de culoare
și expresie oferit de pictorița și poeta Carmen Doreal Academiei
Româno-Americane pentru coperta culegerii de lucrări ARA
Proceedings, publicația științifică a Congresului, editată anul
acesta de ARA, și pusă în pagină de grafic designerul Iulian
Gherștoagă.
Cu ocazia sărbătoririi a 40 de ani de existență a Academiei
Româno-Americane, dl Dan Fornade a organizat ARA – FORUM
ACADEMIC (privire istorică, 1976-2016), o expoziție de
fotografii istorice și o masă rotundă. La pregătirea expoziției care
a prezentat în imagini 40 de ani de activitate a Academiei
Româno-Americane, au contribuit cu poze mulți membrii ARA, a
căror susținere și participare de-a lungul anilor a dus la
vizibilitatea internațională a Academiei Româno-Americane.
La congres a avut loc și lansarea cărții de interviuri Convorbiri
cu personalități românești din Montreal, scrisă de Veronica
Balaj, jurnalistă și om de cultură din Timișoara și Eva Halus,
jurnalistă și pictoriță din Montreal, carte apărută la editura
Asociației Scriitorilor de Limbă Română din Quebec, în grija dlui
Adrian Erbiceanu. Doina Uricariu a susținut două lansări de
carte într-unul din auditoriile Școlii de Arhitectură a
Universității de Montreal și în sala de conferințe din imobilul
Consulatului General al României din Montreal. Volumul său de
poezii Cartea de sticlă/The Glass Book/Le livre de verre,
publicată de USA Books, la editoarea Doreen Schmid, a cunoscut
un mare succes.
Congresul va rămâne in memoria participanților prin
discursurile inovatoare ale participanților, prin atmosfera
frumoasă de prietenie și colaborare, dar și prin momentele de
relaxare, voie bună și muzică, precum cele de la recepția din
prima seara a congresului, în care Maestrul Nicolae Mărgineanu,
alături de naistul Vitalie Reutky și violonistul Ion Zacon au
încântat asistența cu piese din repertoriul național. Dinner-ul
ARA din seara zilei de, 29 iulie s-a făcut remarcat prin bucatele
alese, servite de familia Scobioală, proprietari ai restaurantului
Ermitage, care au răsfățat oaspeții dragi cu bucate naționale de
cea mai bună calitate. După închiderea lucrărilor Congresului
ARA, la 31 iulie a avut loc Picnicul în Trei Culori din Parcul de la
Promenade, organizat de asociația „Artizana”, condusă de
Marina Stăvilă-Josu, pentru comunitatea locală și pentru
participanții la Congresul ARA. Participanții s-au distrat, au
participat la concursuri diverse și au servit bucate naționale
pregătite de către Liliana Pleșca.
Încă o dată, contribuția și suportul participanților au făcut ca
și cel de-al 40-lea Congres ARA să fie un succes clădit pe
profesionalismul, entuziasmul și dedicația membrilor Academiei
ARA. Vă așteptăm anul viitor la următorul Congres ARA, care se
va ține în România.

august - octombrie

2016

CANDELA DE MONTREAL

pagina 37

POEZII
Marcela STRAUA
CASA PARINTEASCĂ
Te văd măicuță-n curtea casei, la fântână,
Învârtind de roată ,si ciutura bătrână
Cu lanțul ruginit, pe ghizduri pietruite.
Văd cofele din lemn, ici colo scorojite.
Prispa casei cu pridvor unde torceai fuior
Din cânepa, topită în ghiol lâng-un izvor.
Unde-mi coseai altița-n râuri de arnici
Sau răsuceai, cântând, nojițe la opinci.
Te-aștept măicuță bună, eu iarăși am venit
Cum vin în fiecare an de când m-ai părăsit.
Pe prispă nu mai ești ca și- altădată,
Lacrimile-mi curg șiroaie, intru pe poartă..
Căzută într-o rână-i poarta, ruginită
Căzut e gardul, la grădina părăsită
Florile au dispărut, îi iarbă-n grădiniță
Ca-n vis, te văd măicuță zâmbind din portiță.
E primăvară, eu fac gardul, sap gradina,
Te rog să mă ierți maică, a mea-i vina.
De când tu ai plecat, am venit rar pe-acasă,
Dar mă cheamă înapoi lutul, nu mă lasă.
Casa părintească n-o las niciodată,
Aștept aici copiii, ca tine-altădată.
În miros de sulfină și de lămâiță,
Îmi cresc nepoțeii, flori în grădiniță.
Când faru-n port...
Când stelele se risipesc-n noapte,
S-adună-n ghem tristețile de ieri,
Un strigăt ascuțit se stinge-n șoapte,
Și-alungă umbrele-n negre tăceri.
Când valurile ce se sparg în spumă,
Îți scaldă pașii, urmele pe mal,
Dansează un catarg sub clar de lună,
Sclipiri-n ape ,legănări de val.
Când faru-n port își picură lumina,
Se vede lacrima, ce curge în dor
Iar din adânc marea șoptește -ntruna:
"Știu că mă iubești, urcă pe vapor!"
Toamna mea e cam ciudată
Toamna mea e cam ciudată
Țâfnoasă și supărată,
M-a certat că nu-s în stare
S-o aștept, cu masă mare..
Te prefaci sau ai uitat?
Că ani mulți am așteptat?
Răcoarea-n zori să-ți respir
Bruma să-ți sorb, ca elixir.
Vino, toamnă,-s pregătită!
Cu dorința împlinită.
Leacul meu pentru angoasă?
A fost cartea de pe masă.
Eu te cânt, fată cuminte
Pentru vers mi-ai fost sorginte
De inspirație, te-ador

Că mi-ai pus ..argint în par.
Mi-ai croit straie-arămii.
Mi-ai adus rodul din vii,
Toate holdele bogate
Mi le-ai dat, vor fi bucate.
Codru-și plânge frunza, iară
Dar l-așteapt-o primăvară..
Cu verde-l va îmbrăca..
Toamna mea? Nu va pleca...
Dunăre, Dunăre...
Eu ți-am zărit albastrul într-un răsărit
Și în legănat de val, mi-ai spus:" bun venit!"
Aduceai miresme din Munții Pădure,
Ca să mă botezi, în apele-ți pure.
O, Dunăre, Dunăre!
Purtai vraja izvorului peste hotar
Și m-ai stropit în zori de zi c-un nobil har..
Să cânt iubirea, slăvind-o-n poezie
În ritm și-n rimă mă-nveleai pentru vecie.
Dunăre, apa vie!
Tu m-ai învățat, să surâd gândului bun,
Pe tristețe, haina bucuriei să pun.
Pe malul tău am început să visez,
Cu meșteșug de cuvinte m-ai pus să pictez.
Dunăre, albastru-crez!
Dunăre, Dunăre, fluviul meu fermecat
Mi-ai fost ca o mamă, lunca m-a adoptat
În albie m-ai îmbăiat sub clar de lună,
Sub umbra salciilor îmi împleteai cunună,
O, Dunăre stăpână!
Plouă, plouă și mi-e bine....
Frunzele șoptesc a toamnă
Arămiul le trădează,
Ploaia la joc le îndeamnă,
Vântul, pe rând le dansează.
Vara ,bagajul își strânge
Lăsând totul pârjolit
Lacul e uscat si plânge
Fântânile-au clocotit.
A-ntrecut puțin măsura,
RA, infernul, ni-l arată
Ne-a avertizat natura,
S-oprim poluarea-ndată.
De căldura, istoviți,
Trandafirii-si curg petale,
Si plâng crinii ,ofiliți,
Vara lasă-n urmă, jale.
Picăturile de ploaie
Au îngreunat frunzișul,
Nucul crengile-și îndoaie
Și îmbrac-acoperișul.
Un roi ,grăbit de albine
Se așază pe-o tulpină,
Plouă, plouă și mi-e bine,
Toamna, dorul, mi-l alină.

Rugă
Chip de lună visător,
Ce-mi sădești în suflet dor,
Fă-mă fluture in zbor,
Să-mi duc dorul mai ușor.
Fir de vânt mângâietor,
Poartă-mă într-un locșor,
Unde-i soare si câmpie
Fă din mine-o poezie.
Verde, verde fir de pin,
Nu-mi da amar și suspin,
Fă-mă brad ,fă-mă copac,
Să trăiesc și peste veac.
Fir de apa curgător,
Prefă-mă-n rece izvor,
Să sting dor, să sting oftat
Si să uit ce-a fost odat'.
Fir de viață necurmat,
Fă, să nu mor niciodat',
Fă din mine-o rugăciune,
Și aruncă-mă în lume.
Am știut ce e credința..
Am știut ce e credința,
Doar simțind adânc durerea,
Clocotea-n mine căința,
Când mi-ai trimis.. mângâierea.
De atunci Doamne, mă-nchin
Și la cer și la pământ,
Îmbrac sufletu-n suspin,
Caut mirosul de mir sfânt.
Valul, eu l-am întrebat
Unde-s urmele lăsate?
De Iisus ,când l-a călcat?
El șoptea: "Nu te abate !"
"Calea s-o păstrezi spre EL,
Cugetul far' de păcat,
Faptele tale, model
Și urmele, eu ți le-arat!"
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ROCHIȚA BUCLUCAȘĂ
Camelia ARDELEAN
Ce mândră se simțea Călina în
rochița ei cea nouă, de culoare
roz, made în China, primită
cadou de ziua ei! Mânecile
scurte, dantelate, și broderia cu
floricele și inimioare de pe piept,
erau o adevărată încântare! La
cei doar patru anișori, devenise
deja o fetiță atât de cochetă, încât
nu ieșea din casă, Doamne
ferește, până nu se inspecta în
oglindă din toate părțile și până
ce părinții nu o asigurau, cu seriozitate, că e „păpușa lor
frumoasă și cuminte”, „perfecțiunea întruchipată”, nu alta!
Noua rochiță era „piesa de rezistență” a Călinei. Mama i-o
cumpărase cu mare greutate, respectiv cu „pile” sus-puse de
la un depozit, fiindcă, pe vremea „răposatului”, adică a
regimului ceaușist, nu găseai nicăieri nimic mai acătării de
îmbrăcat. Pe deasupra, costase și o grămadă de bani, aproape
jumătate din salariul de vânzătoare al mamei, care, pentru
unicul ei odor, ce nu era în stare să sacrifice? Chiar și banii
strânși cu greutate pentru plata ratelor la apartament. Tatăl
nu fusese anunțat, desigur, de „cheltuiala neprevăzută”,
spunându-i-se că a fost un ”chilipir” neașteptat. Nu de alta,
dar mama Călinei voise să-l scutească de șoc, iar pe sine, de o
discuție interminabilă despre „ordinea priorităților” în
familia Costache.
- Călina, ai grijă, draga mamei, nu cumva să-ți agăți rochița
de ceva sau s-o pătezi! îi reaminti aceasta, înainte să iasă din
casă.
Sfatul părea de prisos, căci, de când se îmbrăcase, fetița
pășea de parcă mergea pe o pernă cu ace. Refuză să se mai
așeze, tot timpul cât își așteptă mama să termine de spălat
ultimele vase, ca nu cumva să se șifoneze, patrulând de colocolo, între cameră și bucătărie, nerăbdătoare să iasă și să-și
etaleze minunăția. Intenționau să meargă în vizită la bunici,
doar trebuiau să vadă și ei frumusețea de rochie, nu?
În sfârșit sosi momentul mult așteptat: ușa fu închisă în
urma lor de tată, după ce își privi, câteva secunde bune, fiica,
plin de încântare, cu un zâmbet jucăuș pe sub mustață, nu
înainte însă de a-i da „verdictul“:
- Fata noastră îi pe vino-ncoa, nu pe du-te-ncolo!
Începură să coboare amândouă scările de la etajul patru,
unde locuiau. Mama o luă înainte, iar Călina, cu grijă, pe
urma-i. Până la etajul întâi, totul fu în regulă. Călina pășea
încet și maiestuos, exact pe mijloc, ca nu cumva să se atingă
de vreun perete. O urmă, cât de mică, de praf sau de
murdărie, ar fi însemnat o catastrofă pentru ea.
Deodată, una dintre ușile de la parter se deschise și vecina
– „tanti Olga” – își făcu apariția cu o găletușă din plastic,
plină cu lapte, în mâini. Mergea, pesemne, să-și ospăteze
pisicile, pe care grija ei neostoită le adunase, într-un număr
îngrijorător, în jurul blocului. Nu de puține ori, unele se
aciuiau peste noapte în scară, sperând, probabil, că vreun
locatar altruist le va lua de suflet. Slabă nădejde însă! În afară
de faptul că zburau după ele coji de pâine sau câte un os

rămas de pe la vreun festin, altă dovadă de milostivire nu
primiseră.
Tanti Olga ar fi luat bucuros măcar vreo două exemplare la
ea acasă, că tot nu avea cu ce să-și umple timpul după ce se
pensionase, dar nea Gogu, bărbatu-său, era alergic la păr de
pisică și nici nu voia să audă. Ea era singura care le răsfăța
mereu cu câte ceva, de obicei cu resturi de pateu sau de la
vreo conservă de pește, în care înmuia pâine, ca să țină de saț.
Astăzi era ziua când își luase laptele pe cartelă și se gândi să
împartă puțin din el cu simpaticele feline.
- Vai, da` ce rochiță frumoasă ai! Ești ca o prințesă! Cine ția cumpărat-o? întrebă ea pisicoasă (probabil se molipsise de
la animalele-i favorite!).
Călina tocmai ajunsese la scările ce legau primul etaj de
parter. Plină de mândrie la auzul unei asemenea laude, care îi
flata ceea ce ea încă nu știa că se cheamă “orgoliu”, ridică
privirea și rosti cu o voce hotărâtă, demnă de posesoarea unei
asemenea piese vestimentare, privind-o pe “tanti” drept în
ochi:
- Mama!
În aceeași secundă, uitând că se află în coborâre, păși în
gol, fără să privească unde calcă. Omise, astfel, a doua treaptă
și puse piciorul direct pe muchia celei de-a treia. O atinse,
însă, doar cu călcâiul, așa că se dezechilibră, da` rău de tot!
Ce urmă fu un coșmar, concentrat în cele mai scurte două
secunde care existaseră vreodată. Se rostogoli de la etajul
întâi la parter, cu o viteză care l-ar fi făcut invidios și pe cel
mai rapid cosmonaut. În cădere, făcu cunoștință cu toate
colțurile treptelor și cu întreaga suprafață a peretelui ce le
străjuia, din toate unghiurile posibile, pe care le-ar fi putut
calcula cu exactitate, dacă ar fi fost la școală și ar fi știut
matematică. Așa, însă, putu doar să le simtă, pe toată
suprafața corpului. Se zdruncinară toate în ea, mai rău decât
maioneza în mixer. Nu știa ce o doare mai tare: locul
viitoarelor cucuie sau cel al viitoarelor vânătăi.
În cădere, rochița i se agăță de o bucată de țeavă tăiată la un
capăt, care susținea balustrada defectă și se sfâșie de jos până
la mijloc cu un scrâșnet, mai dureros pentru Călina, decât
orice lovitură. Noroc că fu oprită de cordon, altfel sfâșierea ar
fi continuat până sus.
Tanti
Olga
rămase
încremenită, privind
scena
neputincioasă. Atât de încremenită, încât uită să se ferească
din calea coborârii vijelioase; se dezechilibră la rându-i și,
fiind situată exact în dreptul scărilor, vărsă găletușa cu lapte
pe Călina, în momentul când aceasta ateriză la picioarele ei.
Nu în întregime! Mai rămaseră în ea vreo doi stropi, care nu
ar fi ajuns însă nici pe-o măsea unei pisici, darmite armatei
de feline leșinate de foame, care aștepta afară.
Călina se ridică, împleticindu-se, cu părul năclăit de lapte și
rochița pătată peste tot… pe unde mai rămăsese întreagă. Se
lupta din greu să-și stăpânească șuvoiul de lacrimi care se
pregătea să erupă, însă mândria, cu toate că era șifonată și ea,
o opri la timp.
- Te-ai lovit? întrebă tanti Olga, îngrijorată.
„- Ce întrebare stupidă!” i-ar fi răspuns Călina, dacă ar fi
fost ceva mai mare și ar fi cunoscut cuvinte atât de elevate.
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Așa, însă, rosti un „Nu” gâtuit și afișă un zâmbet silit pe față,
de gogonea murată doar pe jumătate. Doar nu era să-i dea
satisfacție vecinei curioase! Trebuia să pară vitează, căci așa o
învățase mama ei, să fie „puternică și curajoasă” în orice
situație. Curajul, e drept, i se cam sleise, din cauza durerilor
care o împungeau peste tot. Se îndreptă spășită spre ușa
blocului, chinuindu-se din răsputeri să nu șchiopăteze. Spuse
un „săru`mâna” leșinat și ieși.
- Unde ai stat atâta? își începu interogatoriul mama, care o
aștepta afară de câteva minute bune și pierduse „scena
rostogolirii”. Când o văzu, însă, în ce hal arată, de parcă
trăsese de ea o haită de câini, rămase perplexă.
- Ce Dumnezeu ai făcut? Ai stricat frumusețe de rochie!
Cu părul și haina îmbibate de lichidul alb, de parcă tocmai
fusese în vizită la o fermă de vaci și mulsese una, mai
năbădăioasă, Călina stătea împietrită în fața blocului,
abținându-se cu greu să nu plângă.
- Nu m-am lovit! rosti ea, în cele din urmă, răspunzând,
astfel, celei de-a doua întrebări a mamei, care i se poticnise
acesteia în gât.
- O să ne omoare tată-tu, când o să-ți vadă rochia! o mustră
ea. Acum putem rămâne acasă, că nu mai am cu ce să te
îmbrac, ți-am spălat toate hainele!

Cum se poate lesne înțelege, vizita la bunici se
contramandă. La fel se întâmplă și cu plata ratelor la
apartament, care trebui să aștepte încă o lună și să suporte
penalizările aferente. Rochița buclucașă scăpă totuși de
tomberon, fiind transformată de mama Călinei în „capoțel de
stat prin casă“, ajustat cu peticele de rigoare, desigur, altfel,
acest miracol nu ar fi fost posibil. Mândria ei șifonată avu,
însă, nevoie de mai mult timp să se repare, aproape tot atât
de mult, cât dură până să i se vindece toate vânătăile.
Tatăl nu avu ce face și se consolă cu gândul pierderii,
povestind prietenilor pățania groaznică a nevestei, care fu
jefuită de salariu în autobuz, în timp ce venea de la serviciu
(aceasta era varianta pe care i-o împărtășise mama Călinei, cu
lux de amănunte!). Nu-i trecu însă prin minte s-o întrebe cum
de hoții nu îi luară toți banii din poșetă, ci doar jumătate din
ei! S-o fi gândit, poate, că or fi fost niște hoți cumsecade, cine
știe?...
(din capitolul „Pățaniile Călinei“ – volumul „Destine“, Editura
Armonii Culturale, Adjud, 2016)

NEVOIA DE IUBIRE
Gabriela TÃNASE
Nevoia de Iubire
Poți să ningi așa cum ai văzut că își scutură cerul pleoapele și
să înflorești așa cum zămislește sărutul primăverii în crengile
pomilor?
Poți să simți în coamele teilor toată splendoarea soarelui de
vară și în gamele ploilor târzii, melancolia doinelor toamnei?
Vezi, zăpada se topește înainte de a putea fi privită la
microscop, florile se scutură înainte de a fi sărutate, teii își
pierd parfumul înainte ca tu să le adulmeci însorirea, iar
ploile îți zvâcnesc pe tâmple înainte ca tu să le simți
atingerea.
Dacă nu te oprești, omule drag, școala amintirilor tale va ține
numai cât un suspin.
De ce ai nevoie de colivie, de prizonieratul acesta în care să
gonești cu sufletul la gură? Oprește-te. Ieși din captivitate,
din robie. Fugi din tine! Spre Creatorul tău. Apoi spre mine.
Semenul tău. Ieși «la larg»...
Împreună... Împreună «la larg»...
Nu aștepta ca peste pasul tău să se lase înserarea...
Vino! Vino acum! Ușa coliviei stă deschisă. Doar o bătaie de
aripă ne desparte de stele...
Vino să luăm împreună strălucire din ele!...
«În mijlocul strâmtorării am chemat pe Domnul. Domnul ma ascultat și m-a scos la larg. Domnul este de partea mea, nu
mă tem de nimic.» (Psalmii 118:5-7pp)
Căci «Dumnezeu este IUBIRE.»(Ioan 4:16)
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Candoare

Nerostită

Hora

Sunt un copil,
un copil cu aripi de iubire!
Sîîî…
E un secret pe care-l știu
doar norii,
nu le lua această rostuire!
De-atâta iubire,
de-atâta iubire am vândut soarele.
Pe un nume,
numele Tău…
I-am rotunjit cuib în palmele mele
și-l desfrunzesc ca pe-un poem:
șoaptă de șoaptă,
tăcere de tăcere,
gând,
semn.
In dorul de-a fi cântec
am tresărit
când Te-am auzit.
Și de-atunci,
timpului,
îi spun împlinire.
Am strâns în pumni
toată dulceața verilor mele,
și cele mai frumoase
culori
le-am ales pentru Tine.
Și acolo,
la geamul Tău,
Sufletul meu a-nflorit năvalnic:
alb,
albastru,
alb,
albastru.
Ca neaua,
ca visul.
Ca sfiala dintr-un astru.
Alb,
albastru.
Pleacă-Ți ochii,
ascultă cum cresc iubindu-Te.
S-a înserat
iar aripile mele
s-au prins cu razele de lună
la-ncercare.
În jur miroase-a cer
și stelele-au ieșit să-apună.
De ce 'Iubire' cu 'I' mare doare?
Un râset, de tei înflorit,
își sprijină fruntea de curcubeu.
Pe cerul sufletului meu
Nu mai am
decât
lumina
Numelui Tău.

Doldora de fluturi și flori
Îți ies în întâmpinare ...
Dor de iubire-așteptată
cu pâine și sare.
Hai, să rotunjim șoapte
ca și când ar fi încă noapte!
Să nu vorbim prea tare,
fluturii să nu ne scape
spre zare ...
Să-i strângem cu tot cu vise,
în brațe.
Acum.
Uite, ne vom ascunde după ciuturi
și nu mai este nimeni
pe drum.
Să-i mângâi cu sufletul tău,
căci mâna ta le-ar face rău ...
Atinge-i blând, nu te grăbi,
oricare nerăbdare
i-ar putea răni.
Și pentru că ei cerurile tale
n-au văzut nicicând,
ți-i dăruiesc să-i porți
în cuget,
sub zâmbet,
pe gând

Inima toamnei,
tropotul foamei
mistuitor,
strivind munți de dor .
Hohotul de ploaie
prelins în șiroaie
de lumina lină .
Tropot hohotind,
Hohot tropotind,
în tină horind .
Ochi nevăzător,
oglindă de apă,
pâine aruncată,
Dragoste de TATĂ ...

Mărgăritar
Îmi place să mă gândesc la tine.
Mi se face cald și drag în tot sufletul
de mă potopește cântecul.
Uite,
am ascuns între palmele
împletite la spate,
un dar.
Închide ochii. Deschide-i acum!
Un ... Mărgăritar "Bucuria"!
Apucă-l strâns
și spune asemenea lui Neemia, profetul,
"Veselia în Domnul
îmi va fi tăria și dreptul!"
Așa că
bucură-te întotdeauna,
roagă-te neîncetat,
mulțumește pentru toate lucrurile
îndat'.
Te las cu Tata ...
Mă întorc în mine
să mă bucur,
să continuu ruga,
să mulțumesc pentru toate lucrurile
firesc.
Să te iubesc.

Subterfugiu
Atunci când viața mă doare
sau mă înspăimântă,
mă ascund în altă dimensiune
a sufletului meu;
un fel de mine din care eu lipsesc,
suflet de rezervă,
empireu.
O lume fără teamă, plâns,
ca cea care tocmai stă să vină fără vină...
În împăcarea de acolo
ÎL simt
de jur-împrejur,
deasupra,
dedesubt.
Duios,
nesfârșit de bun
și tăcut.
Nici regrete,
nici doruri,
nimic durut.

Răspântii
Toamna și iarna,
în inima mea
hrănesc cu visări, rândunele.
Și le slobod
la-nceputuri de timp,
topind
primăverile-n ele.
Vara și toamna,
în inima mea
doinesc însoriri peste noapte.
Și le desfăt
în miez dulce de timp,
grăbind
peste veri, mere coapte.
Iarna și vara,
toamna mereu,
pețesc lumii 'ntregi un dalb mire.
Și-l logodesc,
în sfârșituri de timp,
sub primul cuvânt de iubire.
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FAPT DIVERS
Al FRANCISC
Stați ca la deschiderea ultimului număr al ziarului, dorind
să citiți mai întâi rubrica FAPTUL DIVERS?
Nici o șansă fiindcă nu am de gând să vă port pe acolo și de
altfel jurnalul cu pricina a fost ajutat să dispară de bună voie
fiindcă avea un nume care amintea neapărat de CEILALȚI.
Așa că iau publicația din stânga și o pun în dreapta , fiind
sigur că gestul meu nu avea nici o noimă. Și dacă cineva m-ar
fi privit din față și de aproape, ar fi jurat că făcusem totul pe
dos .
Așa că am început să mă gândesc la soția care încă îmi
dormea cu cornul vârât în pernă, visând la cine știe ce.
Înainte de căsnicie ai voie să fi romantic, poate și un pic
zărghit chiar, fără să ai idee de cele care aveau să ți se ivească
în cale și niciodată pe alături.
Adică la început urma să apară pe cer, cred, o lună de miere
care să te anestezieze pentru corvezile care aveau să vină
înăuntru cu dinți lipsă și piele zbârcită.
Urmate de o cumpărătură azi, alta mâine, plus inevitabila
apropiere de marginea prăpastiei care îți purta numele .
Dar chiar și atunci îți era dat să visezi cu ochii deschiși și să
nu îți dai seama de o cădere sigură în adâncurile căsniciei.
Fiindcă nu te gândeai decât la prostioarele pe care vroiai să
le faci în fiecare clipă. Absolut nevinovate. Dumneaei avea să
ajungă tot mai aproape de pământ și să constate că nu îți
ajungea niciodată.
Și dacă tu aveai o mie de dorințe, ea dispunea doar de una
care creștea pe zi ce trece.
Îți căuta bucurie și mulțumire în ochi aproape mereu, fără
să te mai fi lăsat să sufli măcar .
Iar proza se apropia de căminul tău conjugal cu pași mari.
Și nu mai aveai vreme pentru recitaluri de poezie în care să
fii aplaudat la scenă deschisă.
Iar după un an ea avea să constate că începuseși să faci
burtă, una pe care te chinuiai zadarnic să o sugi ca să nu se
mai tot vadă.
Pentru o perioadă, țipetele copilului proaspăt venit pe lume
aveau să acopere orice altă trăire iar tu să te mai ții cu mare
greutate în picioare din cauza nopților nedormite.
Ea susținea că grija micuțului trebuia împărțită în mod egal
dar spinarea ta trebuia să care egalul cel mai mare.
Și parcă începuseși să te îndoiești către podea. Îți scăpase
ceva pe jos din nebăgare de seamă ?
Perechea ta își făcuse datoria așa că putea să zburde prin
milioane de magazine și să își cumpere bluze și alte chestii de
care nu avea să aibă nevoie aproape niciodată.
Dar te întreba și pe tine dacă erai de acord să își ia aia sau
ailaltă. Și mă rog, orice contrazicere ar fi fost deplasată.
Nu aveai timp să îți aduci aminte că nu mai știai ce era aia
rimă.
Omenirea pierduse pe nesimțite încă un poet.
Ști despre cine este vorba? Dar nici măcar nu era nevoie să
o afli.
Copilul terminase cu plânsul și începuse cu
plimbările. Majoritatea le făcea pe acoperișuri .

Ai fi vrut să fie furtună în fiecare zi dar nu erai tu individul
cu un astfel de noroc.
Și uneori ți-ai fi dorit să fi pus capul pe masă doar pentru
câteva minute. Chiar și la cârciumă.
Dar de băut nu aveai voie neam. Doar primiseși certificatul
de căsătorie.
Pe când ceilalți trăgeau pahar după pahar, sub ochii
admirativi ai celor din sală. Adică totul era ca la teatru. Sau ca
după un patru-patru.
În preajma ta nu oprea nimeni dar să nu mă întrebi de ce.
Aveai un aer care le spunea tuturor că accesul în apropierea
ta era interzis. Femeile te miroseau de la o poștă că erai
însurat. Dar ție avea să nu îți mai pese de toate mărunțișurile
astea fiindcă abia îți dispăruse copilul. Și neapărat trebuia să
fie altceva care să dea farmec vieții.
Cei din cârciumă te priveau râzând de alergătura ta în jurul
clădirii, fără să știe că își pierduseși copilul, adică pe cel care
stătea pe un bolovan la intrare, neputând să înțeleagă de ce
nu te mai opreai odată din fugă.
Până la urmă avea să se plictisească și să te strige, moment
în care tu aveai să îi binecuvântezi chemarea de înger pe care
l-ai fi bătut măr. Soiul din Paradis .
Din cauza emoției aveai să bei două păhărele de vinișor alb,
motiv pentru care soția urmă să te facă acasă BEȚIV
ORDINAR, fără să te lămurească în privința adjectivului. Dar
nu mai aveai nevoie de explicații .
Ea terminase cu proza și devenise critic literar.
Așa că trebuia mai tot timpul să treci neobservat, chiar dacă
băiețelul tău te arăta cu degetul, zicând UITE-L PE TATA.
Îmi aruncase în brațe toate muncile lui Augias, individul
care îl iubise aproape nebunește pe Hercule. Iar la aniversări
trebuia să zâmbești cu gura până la urechi sau chiar mai mult
și să declari convingător că de la căsătorie deveniseși cel mai
fericit muritor. Adică se vedea pe tine că nu aveai să o mai
duci multă vreme.
Declarația ta urma să te mențină în viață și să îi confirme
soției că alergatul prin buticuri nu făcea tocmai rău.
Și mai avea o mulțime de vizitat.
Luni în care tu aveai să devii invizibil.
Știința nu putea să explice astfel de fenomene dar
psihologia de familie, da.
Uneori soția ta se uita în jur după tine, fără să te vadă, în
ciuda faptului că erai la un metru de ea, își chema prietena
cea mai bună la telefon, urmând să rămână agățată de
receptor câte o oră întreagă.
Băiatul avea chef să te călărească și zău că nu ar fi fost
pedagogic să îl fi refuzat, chiar dacă oftai de crăpau afară
toate pietrele.
La un moment dat ea avea să devină mai înaltă și să
privească mirată diferența dintre voi.
Dar trebuia să plece repede la o partidă de canastă.
Iar tu să cureți și să speli toată casa.
Nu mai știai prea bine cine erai.
Și nici eu dacă toate cele pe care vi le-am spus au fost
vreodată adevărate sau nu.
Dar are să vină vremea...
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SA REGALĂ LIMBA ROMÂNĂ”
Melania RUSU CARAGIOIU

Marea festivitate din 31 august 2016 la Academia Mănăstirii ,,Constantin Brâncoveanu” de la Sâmbăta de Sus,
la poalele Munților Făgăraș
Ce dulce sună fluierul mioritic
atunci când ne cheamă ademenitor
acasă. Ne cheamă fluxul tainic al
sevei rădăcinii noastre, ne cheamă
ineditul lucrurilor mereu și mereu
noi, în ascunsa lor istorie,
arheologie, datini...
Ne cheamă dragostea de a scrie,
dragoste pe care o ține nestinsă
Doamna Ligya Diaconescu și
mereu, toate ne atrag în mreaja
fermecată a plaiului natal.
Ne întâlnim mereu în larga arie
STARPRESS, unde sufletul de român pulsează a dor de țară,
unde nostalgia de glie ne dă incul de a pomeni Plaiul natalRomânia, în vis, în gândirea trează și în evocările pe care
mereu le găsim fără a le căuta, fiindcă ele sunt în ființa
noastră.
Există pentru anul acesta, 2016, o întâlnire într-un loc, un
loc minunat, sacru, Mănăstirea ,,Constantin Brâncoveanu” de
la Sâmbăta de Sus, unde curge izvorul tămăduitor al
Fericitului Părinte Arsenie Boca și unde ne-a atras chemarea
organizatoarei evenimentului, Doamna Ligya Diaconescu,
spre ozonarea sufletului nostru, prin arta scrisului-balsamul
slovei și forța graiului nostru ,, LIMBA NOASTRĂ CEA
ROMÂNĂ”. Anul acesta omagiem deosebitul eveniment
intitulându-l: ,,Alteța Sa Regală, Limba Română”
Și am venit din Canada, Statele Unite și de peste țări și mări
spre a ne întâlni cu frații noștri din țară invitați mulți, mulți,
la eveniment, atât de mulți, încât aproape nu mai erau locuri..
Lucrările în plen s-au desfășurat într-o înaltă ținută
academică, momentul suscitând sobrietatea necesară a unei
astfel de manifestări.
Și multe gânduri, forță intelectuală, idei, s-au interferat, au
prins viață în planuri noi, depănând afirmările avute,
prezentul prodigios și privirea spre viitor.
Întocmai celor preconizate de Preasfântul Mitropolit
Antonie Plămădeală, al Ardealului, la fondarea acestui lăcaș
de cult și de cultură, s-a cerut
imperios înființarea
Amfiteatrului de Conferințe destinat activităților de
spiritualitate culturală, literară și științifice - Academia, ne-a
primit spre a aduce aici, în anul acesta -2016- omagiul nostru
„Alteței Sale Regale Limba Română”.
În 30 august a.c., prima zi de lucrări- un preambulul
desfășurat la Izvorul Preafericitului Părinte Arsenie Boca,
scriitorii Ligya Diaconescu, Florin T. Roman, Doina Ghițescu
și Gheorghe Cărbunescu, au susținut momentul festiv după
ce, în prealabil, Părintele Constantin Mateescu, Președintele
Ligii Râmnicu Vâlcea a binecuvântat deschiderea lucrărilor.
In 31 august 2016 Academia și-a deschis larg porțile spre a
asculta glasul celor anunțați în programul zilei.

Programul s-a desfășurat întocmai celor cunoscute prin
afișul mediatizat.
Doamna Ligya Diaconescu, Președinta STARPRESS, după
cuvântul de deschidere a trecut la lansarea Antologiei „Limba
noastră cea română”, antologie pregătită cu migală în vederea
acestui eveniment, înglobând poeziile dedicate limbii
noastre ,,cea română”. Doamna profesoară Dr. Anca Serghie
a prezentat expunerea ,,Alteța sa Regală Limba Română”,
enumerând și subliniind rolul tuturor manifestărilor literare
și culturale din comunitatea românilor din U.S.A. și din
Canada, Doamna poetă, inginer Melania Rusu Caragioiu a
adresat Salutul de bun găsit, mandatat,
al Asociației
Canadiene a Scriitorilor Români din Canada și a prezentat în
cinstea acestui marelui eveniment cartea de poeme ,,Glia de
aur” dedicată Plaiului strămoșesc, limbii române
și
memoriei scriitorului Corneliu Leu, inițiatorul curentului
slăvirii graiului nostru. Domnul Profesor Florin T. Roman de
la Biblioteca județeană Arad a vorbit despre cartea sa :
,,Elegii și nostalgii”, Doamna Profesoară Gina Agapie a
lansat cartea sa: ,,Zidul de zăpadă”, iar Doamna Profesoară
Nicoleta Claudia Drăgan Bucșă ne-a delectat cu: ,,Petale de
rouă în dar”, creații pline de patos, și entuziasm. Domnul
avocat George G. Echim, fondator al multor asociații de
cultură și literatură brașovene și redactor la Revistele
,,Ritmuri Brașovene ” și ,,Claviaturi” a citit mesajul - urare de
bun venit la această festivitate închinată Limbii române,
mesaj primit de la Domnul Președinte al Ligilor Naționale
Române, din țară și Diaspora, Domnul Al. Florin Țene,
expunând dezideratul de educare al tineretului nostru în
dragostea către literatura română și a curentului universal de
recunoaștere a geniului ,,Eminescu”.
Domnul Profesor Dr. Ion Topolog, reputatul filolog a
evidențiat și a citit din poeziile românești, mult implicate
ale poetelor Ligya Diaconescu și Mariana Popa, care au
prezentat creații într-o manieră românească, exprimând
sentimente, idei, veleități, într-un limbaj cald românesc, fără
neologisme și influențe moderniste care scad valoarea unei
poezii festive.
Doamna actriță Doina Ghițescu a luat cuvântul omagiind
această manifestare și subliniind importanța și impactul pe
care acest Festival îl are asupra prestigiului renumelui nostru
de român pe terra și imboldul lui asupra generațiilor de
autori români actuali și viitori.
În final Doamna Ligya Diaconescu a înmânat fiecărui
participant o diplomă, specificând aportul personal al celui în
cauză, privind aportul său la ,,creșterea limbii române” și a
spiritualității noastre.
Lucrările din plen fiind încheiate ne-am întâlnit la prânzul
mănăstiresc, un prânz de post, dar sățios prin măiestria de
gospodine a măicuțelor și prin binecuvântarea locului, și
după ce unii dintre noi ne-am atins buzele de apa izvorului
sacru cercetat de Preafericitul Părinte Arsenie Boca.
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În pauza care a precedat agapa de seara oferită de familia
Profesor Popa Mariana și Ovidiu, participanții au vizitat
vestita bibliotecă de documente și carte veche românească a
Mănăstirii Brâncoveanu, au urcat pe muntele din vecinătate,
au vizitat grotele cu puteri miraculoase, sau au parcurs o
porțiune din traseul ,,Transfăgărășan” recunoscut a fi primul
din lume pentru perspectiva sa pe terra.
Seara ne-a adunat la Agapa care ne-a fost oferită de către
familia scriitorilor Mariana și Ovidiu Popa, la reședința
Domniilor lor din localitatea Vistișoara. Acolo s-au sudat și
mai mult cunoștințele, relațiile de prietenie, schimbul de
noutăți literare și culturale foarte importante privind trecutul,
prezentul și perspectivele de viitor ale scrisului românesc,
precum și puterea de a învinge obstacolele de tot felul pe care
le întâmpină un scriitor.
Impresionant a fost momentul în care amfitrionii - gazdele
noastre, Damna Mariana Popa și Domnul Ovidiu Popa ne-au
așteptat la reședința dânșilor purtând costume naționale din
zona Făgăraș și îmbiindu-ne de bun venit cu talgerul de pâine
și sare.
Așezându-ne la o masă întinsă ca în povești, am gustat, pot
spune, am servit copios, apoi, din bucatele alese oferite cu
multă ospitalitate, gustoase și pline de savoare ale casei, care
a primit peste treizeci de comeseni. Bucatele au fost
subliniate cu toastări.
Ca o carte de vizită a neuitării Doamnele Ligya Diaconescu
și Mariana Popa ne-au înmânat fiecăruia câte un poem
aniversar al evenimentului împletit cu gingășia sentimentelor
proprii adresate poetic unei lumi întregi
Dar cum românul cântă mereu la toate ocaziile vieții sale,
toți cei care s-au simțit ,,în voce” ne-au delectat prin cântece
de înălțare a neamului, cântece de pahar și romanțe pe
versuri ale scriitorilor români.
Am beneficiat de asistența plăcută, mobilizatoare, inspirată
a doamnei actrițe Doina Ghițescu de la Teatrul Național din
București, care a subliniat prin talentul său frumusețea
acestui lung și încântător moment stropit din belșug.
Au cântat scriitorul, avocatul George Echim, cântărețul
George Cărbunescu, profesorul Ion Topolog și gazda noastră
Ovidiu Popa.
Alternând momentele de frumos au citit la această serată
din creațiile proprii scriitorii Olimpia Sava, Nadia Urian,
Florin T. Roman, Victoria Fătu Nalațiu, Mariana Popa, Ligya
Diaconescu, Melania Rusu Caragioiu, Rodica P. Calotă,
George Echim, Sorin Radu Chiorean-Alămoreanu și toți cei
prezenți. S-au citit și s-au recitat poezii, s-a citit proză scurtă
și umoristică.
Intervențiile pline de patos, de savoare, în cântec românesc
de voie bună s-au desfășurat ca la o serată mioritică,
reamintind lucrările din 30, 31 august 2016, în parcul înflorit,
în jurul unui brad falnic de la vila-conac a scriitorilor Mariana
și Ovidiu Popa din Vistișoara.
S-a făcut schimb de cărți, de suflet curat, de simțire caldă
pentru limba noastră. tradițiile noastre, graiul neaoș și
costumul popular.
Venind eu din Canada, cu multe vise la această mare și
amplă manifestare anuală de activitate dedicată ,,Limbii
Române”, organizată de Doamna Ligya Diaconescu,
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Directoarea STARPRESS și prețiosul său colectiv, deși
aflasem multe înainte, am fost uimită de multitudinea
preocupărilor de a scrie a literaților de la noi și din Diaspora
grupați sub acest for.
Internetul ne ajută să cunoaștem nume, opere, dar să
întâlnești persoana respectivă în plenul Festivalului produce
o emoție în plus. Fiecare dintre noi am plecat cu amintiri de
neuitat și cu suveniruri de vase din renumita industrie
casnică, vestită în lume, vase de Horezu și obiecte artizanale
românești dăruite de Doamna Ligya Diaconescu, în amintirea
momentului festiv ,,Alteța Sa Regală Limba Română”,
Sâmbăta de Sus, 2016.
Unii părinți și-au adus și copiii și zic: ,,fericiți acei copii
care au fost martori la această manifestare omagială a
cultului nostru pentru limba noastră- drag tezaur, care ne
leagă atât de strâns în mrejele sale pe întreg globul
pământesc”.
S-au împărțit cărți, adrese, cuvinte de bucurie și totul s-a
întrerupt pentru că...
Un pădurar a alcătuit un eșafodaj de ramuri de cireș,
smicele de brad și alte lemne după arta lui, pentru un foc de
tabără. Rezultatul a fost impresionant. Parcă din pământ
zvâcnea un adevărat foc de artificii, de scântei care izbucneau
cu pocnet de lemn printr-o jerbă scânteietoare, ca un foc
sacru înalt de cinci metri.
Scânteile, precum cuvintele inspirate, s-au ridicat spre
cerul siniliu, înstelat și el. Ochii poeților priveau vrăjiți de
imaginile văzute acuma și de cele proprii știute despre
fascinația focului asupra omului. Focul acesta aproape sacru,
cunoscut ritualic, din bătrâni pe aceste meleaguri, foc care
anunța multe evenimente, din viața omului, acest foc
cunoscut prin a transmite un mesaj altor pământeni, era aci
un con de flăcări arzătoare ce se înălța spre cer. Aerul îi
absorbea jerba de scântei, care urcau și se stingeau în aer, în
întunericul nopții. Curios este faptul că flăcările nu atingeau
prin căldura lor nici pomii din apropiere, nici pe noi , așezați
în fascinarea noastră, în roată, în jurul lui, și nici pe Domnul
Ovidiu, singurul care era mereu atent, mânuind o furcățapină spre a da mereu rotunjime și echilibru, vieții de scântei
echilibrului flăcărilor vrăjite. Uimitor
era faptul cum
Domnul Ovidiu Popa a condus în mod măiestrit acea
ceremonie de tip ancestral, până când cenușa a acoperit așa
zisa vatră sacră.
Am plecat cu sufletul plin de recunoștință și frumos,
mulțumind excepționalilor noștri amfitrioni cu speranța de a
ne revedea curând, în scris, și cu brațele deschise spre a-i
primi la noi.
Festivalul anual al ,,Limbii noastre cea Română” prin
activitatea sa de comunicări a subliniat încă odată aportul
organizațiilor, organismelor, Asociațiilor de Scriitori din
Canada, USA, din întreaga Diaspora și a zidului mass-media
din țară. De asemenea și importanța promovării a tot ce este
românesc, așa cum ne zicea și regretatul scriitor Corneliu Leu
în îndârjirea sa de a șterge până la albirea completă și cea
mai mică pată pe care forțele răufăcătoare au încercat să ne-o
adauge, dar fără succes, în existența îndelungată a vieții
noastre de români pe plaiul carpatin și pe terra.
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COLACUL ȘI PUPAZA
Fragment din romanul memorialistic „ File îngălbenite ” de Ortansa TUDOR
La noi, în Bugeacul Basarabiei,
nunţile aveau loc mai ales toamna,
când se potoleau muncile agricole.
După înțelegerea dintre părinții
mirilor, de unde nu lipseau pețitorii,
pregătirile pentru acest eveniment
împortant începeau cam cu o
săptămână înainte, printr-o serie de
ritualuri moștenite din moși-strămoși.
Fiind o sărbătoare a întregii
comunități, tot satul trebuia să
participe într-un fel sau altul, măcar la
unul din ritualurile traditionale care se desfăsurau în acest
răstimp, de la răspânditul veștii până la comentatul desfășurării
ceremoniei care dura ca noutate chiar mai mult de o săptămână.
Astfel nunta își lărgea treptat cercul de participanţi, devenind
în cele din urmă, prilej de petrecere a întregului sat.
(Țin minte multe amănunte ale acestui eveniment important
din viata satului, căci în copilărie, fiind băiet de altar cu stihar
împodobit cu fir, mama mă lua la toate nunțile la care ea era
poftită… știa bine mama - ca dealtfel tot satul, că o să ajung popă
și mă pregătea de timpuriu. „Trebuie, omule, să cunoască băietul
toate rânduielile locului” - îi explica ea tatii… Mai apoi, ajungând
cântăreț de strană și dascăl, la biserica din sat, invitatul eram
anume eu. Sper, dragi cititori, că nu l-ați uitat pe Ionel Vanilie
din episodul anterior.- n.n)
Pe la mijlocul săptămânii, comuna începea să se agite.
Joi dimineaţa după prânzişor, acasă la mireasă, se mai mătura
şi se mai stropea încă o dată ograda, mai ales sub umbrarul abia
împodobit cu mlădiţe de salcie, unde erau improvizate, pe ţăruşi
înfipţi în pământ, canapele şi mese lungi, acum acoperite cu feţe
din pânză ţesută în război cu alesături pe margine, ghilite în
timpul verii la ghiol. Nu departe de umbrar, se pregătea locul
rezervat muzicanţilor şi el la adăpost de soare, care în Bugeac
chiar toamna, devenea deseori arzător.
Muzicanţii angajaţi de socrul mic, tocmiţi dinainte, se adunară
la ora fixată, sosind primii de prin satele vecine. Din formaţie nu
lipseau: toba, fluierul, vioara, clarinetul şi cimpoiul. Până la
sosirea druştelor - prietenele miresei, ei repetau repertoriul, de
altminteri ştiut, în bubuitul asurzitor al tobei. Toboşarul la nuntă
este şi dirijorul orchestrei, cel mai solicitat dintre toţi
instrumentiştii. Dă indicaţii numai prin semne: privire, mişcatul
buzelor, din felul cum loveşte cu beţisorul pielea întinsa a tobei.
Deşi pare cel mai simplu de bătut darabana, reuşita cântecului
depinde de priceperea lui, iar muzicanţii nu-l pierd din ochi, cu
atenţia încordată. O anume scădere din intensitate a ritmului
tobei, face loc sunetului duios al viorii şi fluierului, care trec pe
primul loc, ridicarea într-un anumit fel a beţişorului din mâna
dreaptă atenţionează clarinetistul că va începe victorios partea sa
solistică. Cimpoiul, ca fundal muzical, acompaniază mai tare sau
mai încet cu gâfâitul şi sughiţul lui continuu, fără a ieşi în
evidenţă în mod special.
Curând după prânz, sosiră druştele împreună cu mamele lor,
care nu-şi scăpau din ochi odraslele, şusotind între ele. Mai
târziu vor sosi flăcăii şi vor începe jocul în ograda răscoaptă de
soare în timpul verii, lucind acum precum asfaltul.
La un semn al toboşarului, melodia se schimbă, se fac tot mai
auzite instrumentele cu viers gingaş, toba şi cimpoiul își potolesc

cascada de sunete, clarinetul se asociază cu fluierul şi vioara, ca
apoi, din nou bub-bumul sacadat să-ţi ia auzul. Au recunoscut cu
toţii melodia pupezei.
- Vine mătuşa Varvara! Vine mătuşa Varvara! - se auzea prin
jur.
Fetele din preajma miresei se împrăştiară; mamele se grabiră
să întâmpine noul oaspete şi, fără ca nimeni sa supravegheze
ordinea, se croi o cărare de la poarta până aproape de umbrar pe
care îşi făcu apariţia, ţanţosă, cu zâmbetu-i şiret pe buze,
specialista satului în coacerea de pupeze şi colaci rituali pentru
diferite evenimente din viaţa satului.
Mătuşa Varvara are vreo șatezeci de ani, dar e atât de
sprintenă şi iute în mişcări, că slujeşte drept model de agerime
chiar şi pentru cei în floarea vârstei : « ce tot trebăluieşti, femeie,
în zi de sărbătoare, ca mătuşa Varvara?»… ori comentariul din
căruţa ce mergea la ţăcăneală pe şleau: « Ia cată, a pornit-o şi
aista la târg pe jos, ca mătuşa Varvara! »…
Mătuşa Varvara e îmbracată în straie de sărbatoare ce
strălucesc de curăţenie, poarta pe sub basmaua neagră cu mici
gherghine roşii un tulpan lung de culoarea paiului, înfăşurat
înalt de două ori pe cap, lăsând să-i cadă pe frunte doar colţişorii
dantelei albe - lucrată chiar de mâna ei -, ca şi aceea care-i
împodobeşte şortul din pânză mai grosuță, ce-i acoperă partea
din faţa a fustei creţe lungi, pâna aproape de glezne. Lipa-lipa,
grăbită spre umbrar, cu papucii noi de piele cumpăraţi din târg,
i-a şi căzut pe umeri basmaua neagră cu gherghine; avea şi ce
arata : dantela în colţi, ce-i împodobea tulpanul, înnodat înadins
pe-o ureche. Duce la subsuoara scândura lungă de doi coţi căreia noi toţi îi ziceam pupăză -, lucind aurie în bătaia soarelui,
de lustrul atâtor frământări, împletituri de colaci si colăcei
modelaţi de îndemânarea ei, de vreo cincizeci de ani.
Mătuşa Varvara aşeză pupăza pe masă sub umbrar, la adăpost
de curent, iar fetele şi nevestele se aşezară împrejurul ei, în
bubuitul solemn al tobei. Soacra mică, cu pas vioi, aduse covata
cu aluatul plămădit de cu seară, miercuri de ziua cernutului
făinii, frământat şi bine crescut acum şi o puse pe masă, alături
de pupăză. Mătușa Varvara își clăti mâinile într-un castron cu
apă și le șterse cu un prosop pregătit dinainte; dădu la o parte
ştergarul ce acoperea covata, afundă pentru o clipă degetul
arătator în coca pufoasă, care reveni cât ai clipi la forma
dinainte. Dădu mulţumită din cap. Scoase din buzunarul adânc
al şorţului o foarfecă cu vârfurile tocite şi-o aşeză pe masă.
Foarfeca avea culoarea oţelului vechi, iar la îmbucătura celor
două cuţite forma în gol o cruce, prin care acum se vedea faţa
albă de masă. Părea un obiect sacru, menit sa croiască drum de
viaţa nouă.
Mătuşa presără făina albă ca zăpada pe scândură, apucă cu
degetele mâinii stângi o bucată din coca pufoasă şi-o desprinse
cu câteva ţăcănituri de foarfecă. Incepu cu o îndemânare şi-o
iuţeală, greu de descris, să ruleze uşor coca cu palmele, înainte şi
înapoi, apropiindu-le şi depărtându-le, lungind ruloul. Degetele
ei păreau două aripi de pescăruş pe suprafaţa lucie a apei - ai fi
zis ca nici nu ating sulul pufos care se lungea si se subţia văzând
cu ochii. Când acesta avu lungimea şi grosimea dorită, îl înnodă
la mijloc, înconjură nodul şi nu ştiu cum scoase cele două capete
ale sulului, tragând de ele : unul în sus, din care modelă capul
pupezei şi altul în jos; lăţit cu palma; - era coada păsării pe care o
crestă cu ţăcănituri iuţi de foarfecă. La cap, zăbovi mai mult, ca
un copil care se joacă cu plastilină. Creasta îi luă mai mult timp;
se auzea în permanenţă ţăcănitul foarfecii, care făcu minuni şi la
crestatul aripilor… Lua colacul în formă de pasare moţată cu cele
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doua palme şi-l aseză cu grijă pe o tavă rotundă presărată cu
faină.
Apoi, din trei suluri mai lungi şi mai subțiri ca cel al pupezei,
împletite şi unite ca un covrig, apăru colacul mirelui, Aici atenţia
celor care o urmareau se concentră asupra migalei trandafirilor
ce împodobeau colacul, gol la mijloc. Mătuşa Varvara îi făcu din
panglici subţiri de aluat, crestate cu foarfeca pe o latură,
rulându-le cu îndemânare şi îi infipse într-un loc anume, în
împletitura colacului. Trandafiri - doi. « Sa fie cu noroc! » Și
colacul mirelui îl puse într-o tavă rotundă. Apoi împleti alţi
colaci ceva mai mici cu câte alţi doi trandafiri - fiecare, crestaţi
cu foarfeca pe margini care se puneau pe ştergarele peţitorilor,
colăcarilor, vătăşeilor …și ei în număr cu soț , ca la nuntă!
Urma , în sfârșit, bucuria copiilor din familie și vecini - nelipsiți
la această petrecere - porumbeii, un stol întreg - oferit țâncilor
din jur imediat după coacere, pâlcului de gură-cască, acum de
faţă, din care, deşi măricel, eu eram nelipsit. Ii număram pe cei
ce aşteptau (să fie tot cu soţ, ca la nuntă)…caci altfel
…rămâneam eu, fiind mai mare, fără porumbel …
Iată! Toţi colacii stăteu pe scândura lucie a mătuşii Varvara,
acoperiţi cu un ştergar alb ușor, pentru a mai creşte o ţâră pâna
la băgatul în cuptior. I
Flăcăii care începură să sosească ajutau, lângă cuptorul mare
din curte, la întreţinerea focului cu lujeni de păp’şoi, sub
supravegherea socrului mic.
Matuşa Varvara se duse să controleze vatra - curaţată de
jăratic cu vătraiul, apoi de cenuşă cu pămătuful - aruncă pe
vatră un praf de făină să încerce cât era de încinsă. Se ardea prea
repede, deci porunci să o mai lase o lecuţâcă să se răcorească.
Intre timp, i se aduseră tăvile şi scândura cu colaci şi colăcuti, şi
o cană cu un sirop slab de zahar. Cu latul unei pene albe de la
aripa gâştii, unse colacii cu siropul din cană, insistând asupra
crestăturilor din foarfecă, ce vor înflori la coacere, căpătând o
culoare maroniu-lucitoare. Mai aruncă o mână de făină în cuptor
şi mulţumită de cum se rumenea, i se aduse lopata de lemn. Băga
întâi tava rotundă cu pupăza, apoi colacul mirelui și, direct pe
vatră - colacii şi, la sfârsit, stolul de porumbei; puse capacul din
tablă groasă la gura cuptiorului, îl sprijini cu vătraiul şi trase
spuza la baza lui. Asistenţa se împrăştie prin curte, atrasă de
noile melodii ale muzicanţilor, în timp ce câţiva copii mai
pofticioşi păzeau cuptiorul să urmărească cu mirosul coacerea
porumbeilor, ştiind ca mătuşa nu i-a uitat. Ei. Primii, vor fi scoși
și împărțiți celor nerăbdători și pofticioși.
La nuntă se juca tot ca la horă. Un clarinetist (clanaretist - îi
ziceam noi) venit de peste munţi adusese fedeleşul, în care se
prindeau numai flăcăi dibaci, şi asta mai mult pe la nunţi, dar la
noi în sat, din moşi-stramoşi, se pomenise chindia şi oleandra,
ca să nu mai zic de hora în pași vioi, în care se prindeau toți - de
la mic la mare.
Sub umbrar, nevestele, rude ale miresei, aşezau gustările,
plăcintele, dulceţurile, confeturile, coferele cu apa şi vin. In
pauza dintre jocuri, îmbiau oaspeţii :
– Ia mai poftiţi câte ceva de la praznicul pupezei !
Dupa coacere și răcire, colacul mirelui şi pupăza naşilor erau
duse, separat, în panerele galbui din nuele, în casa mare. Pupăza
şi colacul nu se puneau în acelaşi paner, căci, Doamne fereşte! să nu se nimerească, din nebăgare de seamă, colacul mirelui
peste pupăză naşilor, că ar fi fost semn de mare ghinion
şi….tocmai la nuntă… cine ştie ce se putea întâmpla! (de aici
expresia „colac peste pupăză” care însemna – încurcătură,
ghinion neaşteptat ( căci se mai întâmplau și de-astea…)
In casa mare, pe înserate, panerele erau aşezate în locuri mai
înalte, unde vor sta la răcoare, acoperite cu ştergare pâna
duminică. Tot în casa mare, se aşezau pe masă, pe pat şi laviţe,
darurile pentru naşi, pentru colăcarii cu oraţia, vornicei,
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peţitori ori rude…Daruri musai insoţite de câte un ştergar ţesut
în casă cu alesături din urzeală, specifice regiunii, peste care va fi
pus un colac rumen-lucitor, pregătit tot de mătuşa Varvara!
Unii colaci erau transferati la casa mirelui pentru darurile de
la praznicul cel mare.
Când se întorcea, duminică, alaiul de la biserică acasă la mire,
era întâmpinat cu două căldări pline cu apă, seminţe de cereale
sau legume, boabe și chiar caramele în hârtie lucitoare care se
aruncau pe jos, în calea mirilor – semn al prosperităţii, al
familiei împlinite prin urmași …Pupăza și colacul erau alături,
pe o tavă acoperită cu un ştergar, împodobit la capete din
lucrătură. Nunul lua colacul de pe tavă şi, când mirele se apleca
să treacă prin poarta împodobită cu o cununa din mlădiţe de
salcie şi flori, îi frângeau colacul deasupra capului, apoi bucăţi
mici le împărţeau fetelor și flăcăilor dornici să se căsătorească.
Rămasă singură, ridicată la vedere, gătită „ca o pupăza” cu niscai
fundițe roșii și verzi, pe tava acoperită cu prosopul cu marginile
dantelate, era privită cu admiraţie de nuntași : « Ia cată fa, ce
mai pupăză a copt mătuşa Varvara! » (si expresia „gătită ca o
pupăză”, era folosită des în sat la noi, dar cu o conotație ușor
ironică, adică gătită strident, ca o nașă, căreia muzicanții îi
rezervaseră și cele cântece…mai fără perdea dinspre spartul
praznicului .
Ștergarele noastre nu se terminau în franjuri la capete sau
ajurate ca în alte părți ale țării, ci în colţi mari de dantelă, lucrată
de fete şi neveste la clacă, iarna sau vara pe înserat, pe marginea
sanţului, la umbră … Motivul preferat al alesăturilor noastre erau
trandafirii. Chiar şi în colţii dantelei era câte un trandafir. …
Pentru praznic, pupăza va fi aşezată, făra grijă, peste darul
pregătit pentru nuni, din care nu vor lipsi: un șergar lung, pe
care nașul îl va lega în diagonală și o maramă din borangic
pentru nașă. Era primul dar de nuntă la ospăţul cel mare, ce se
aducea de către miri naşilor, iar în vârful pachetului se punea
pupăza și se arăta mesenilor în aplauzele tuturor… Doar atunci
vor fi liniştiţi cu toţii că, în învălmaşeala pregătirior, nu s-a
întâmplat nicio încurcătură …„ colac peste pupază”
Lăutul miresei
(Dupa pupăza de joi, urma lăutul miresei de vineri.)
Prin tradiție, acest ritual al nunții - nu întâmplător era plasat
în ziua de post, vinerea. Începea, ca în orice familie, vineri de
dimineață, cu pregătirea candelei și rugăciunea Sfintei
Parascheva, ocrotitoarea femeilor și a familiei în Moldova. Nu se
mânca nimic până la prânz și se interziceau treburile
gospodărești obositoare. Dereticând usor prin casa sau adunând
uscăturile din gradina cu flori, gândurile femeilor colindau prin
tinerețe, scormoneau prin amintiri, dând zilei o semnificație
nostalgică, ce provenea dintru-un tâlc străvechi neștiut. Căci și
tinerii au necazurile lor : despărtirea de copilăria fericită, de
casa părintească, înstrăinarea de familie, o dragoste
neîmplinită. Aceste momente au fost prinse în doine și cantece
de jele, pe care le murmurau toate în timp ce lucrau.
În bătătura Casandrei era ceva mai mult de făcut, după pupăza
de ieri, căci urma lăutul miresei -, o altă sărbătoare dinaintea
nunţii, dar puțin mai altfel …
În curtea răcorită din nou cu stropitoarea, muzicanții repetau
în surdină cântece triste, cărora eu - copil ori adolescent - nu le
dădeam importanță și nu le pătrunsesem sensul (îmi amintesc
doar de unul pe care-l cânta și mama acasă, când lucra singură în
atelier : „Din calea robilor mai cade-o stea… ”)
După prânz, o agitație ușoară anunța sosirea druștelor,
însoțite de mamele lor. Fetele înconjurară mireasa, iar mamele
dădeau o mînă de ajutor la aranjearea mesei cu dulciuri de post :
dulceță și șerbet, rahat și turtă dulce, fondante, acadele …
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Sub același umbrar, într-o albie nouă din lemn de tei (pe care o
va lua fata ca zestre de acasă „să fie bună și pentru pâne, și
pentru lăutul pruncului”), se turna un cofer mare de apă călduță,
unde mama îşi spăla fiica pentru ultima oară pe cap, în mod
simbolic, căci de fapt, mai mult îi umezea părul, iar druștele din
jur - prietenele miresei - ştergeau cu prosoape părul umezit şi o
pieptănau, răsfirând vițele lungi și mătăsoase, pâna ce acesta se
zvântau bine. Apoi, cea mai pricepută dintre ele îi împletea
codițe, stângându-le într-o pieptănătură măiastră, împodobită cu
panglici colorate și flori de grădină.**
In acest timp, muzicanţii din locul lor amenajat special, cântau
cântece de jele. Ei aveau în repertoriu doine de înstrăinare,
cărora solistul le modifica textul după caz : despărțire de
copilărie, de casa părintească, de iubitul ei dacă fata era măritată
cu forța și dusă în casa străină, fiind robustă și bună de muncă...
Suspinau vioara şi fluierul, cimpoiul ofta prelung, abia auzit,
clarinetul îţi sfâşia inima cu sunetu-i duios, venind parcă dintr-o
altă lume şi armonia lor părea fără inceput şi fără sfârşit. Ce
altceva ar fi putut da mai bine glas dorului din noi, ce împleteşte
amintirea copilăriei cu visurile adolescenței și speranţa, dar și
tristețea despărțirii de casa părintescă, dorul după ce a fost şi
după ce ar fi putut să fie. Mireasa plângea, plângeau cei cărora
muzica le pătrunsese în suflet, ştergându-şi pe furiş câte o
lacrimă… Toboşarul îşi părăsi instrumentul, şi cu voce caldă, pe
care nu i-ai fi putut-o bănui, îi zicea pe melodia unei doine,
adresându-se sărbătoritei :
Ia-ţi mireasa ziua bună,
De la tată de la mumă,
De la fraţi de la surori,
De la casa ta cu flori.
Și plângea mireasa vinerea la lăut, că aşa plângeau de sute de
ani miresele, că nu ştiau ce viaţă le aşteaptă în casa socrilor, că o
alegeau de noră fiindcă era harnică şi aveau nevoie de ajutor în
gospodărie, că uneori nici nu-şi cunoştea mirele înainte de
cununie, că alteori iubea şi ea vreun flăcău căruia părinţii
acestuia îi găsiseră o altă mireasă… Și plângea mireasa la lăut
înconjurată de druşte, chiar când o cerea de acasă flăcăul cel
îndrăgit de ea, ca acum Casandra, căci prea cântau muzicanții
iştea cu dor şi jele:
Ia-ţi mireasa ziua bună,
De la tată de la mumă,
…………………………
Azi tu eşti cu fetele,
Mâine cu nevestele.
Apoi toba începea din nou să bubuie, tristeţea se risipea,
lacrimile se zvântau, flăcăii apăruţi ca prin minune, după o
scurtă trataţie veselă a socrului mic : omorâtul unei măsline cu
scobitoarea sau aruncarea ei, cu mâna, de la distanță direct în
gura deschisă larg și-apoi… două păhărele mici de rachiu, nu
prea tare, ca pentru tineri și toboșarul pofti invitații la hora
lăutului, care se întindea treptat, cuprinzând toată bătătura, în
care se prindeau toţi cei de faţă - tineri, batrâni şi chiar copii
îndemnați de cei mari.
Numai mireasa nu juca, ea îşi purta cu mândrie pieptănătura
împodobită în centrul horei. Se gândea că pentru ultima oară îşi
purta capul descoperit, căci, devenind nevasta, va trebui să-şi
ascundă cosiţele sub tulpan, ori… poate era cu gândul la mire
care, acasă la el, trebăluia prins în pregătitul ospăţului cel mare
de după cununie.
Urmau sârbele şi învârtitele ce purtau în iureşul lor la început
pe cei mai sprinteni şi iscusiţi dintre jucatori. Ei trasau cu iuţeala
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vântului semicercuri ce se lărgeau ca o spirală vie. Privitorii de
pe margini se retrăgeau cu câte un pas-doi, pe măsură ce spirala
se lărgea şi alţi bărbaţi tineri se prindeau în joc. Ba şi câte o
nevestică mai sprinţară. Privind de la distanţă, parcă nici nu
atingeau pământul, iar când îl atingeau cu vârful opincii,
mişcarea era atât de iute, incât ai fi zis că o forţă îi respinge, dând
avânt de zbor întregii lor fiinţe.
Toba: bum! bum! bum! Unul: Fata mamii jucăuşă, / Cu gunoiu
după uşă…
Toba: bum! bum! bum! Altul: Pune boii la tânjală / Ca să scoţi
gunoiu-afară !...
Fetele nu se arătau mai prejos : Flăcăule nătăfleț / Ce te ții așa
măreț? Numai ghiolul de l-oi trece / Oi găsi ca tine zece…
Râsete printre cei de pe margine, numai ochi şi urechi… Un
bărbat cam fudul - către cei din jur : « Ia cată, tare mi-s meşteri
la danţ și glume, da să-i văz colo, la muncă …».
Un altul, împăciuitor: « Lasă-i, măi Gheorghi, să se
veselească cât mi-s fragezi, că-s buni şi la muncă, nu numa’ la
joacă! Altul, gânditor : « Hei! Tinereţe! Tinereţe! - vorba lui
Moş Dore: « Câne să fii, da’ tânăr sa fii ! »
Sunetul lung şi strident al clarinetului anunţă sfârşitul
dansului. Toba scoase o cascadă de bubuituri sacadate, din ce în
ce mai scurte; o lovitură puternica, în chiar mijlocul darabanei,
sparse aerul. Se anunţa sfârşitul dansului. Muzicanţii începură
să-şi strânga instrumentele… Se îndreptară sub umbrar la o
masă consistentă, binemeritată, pregătită anume pentru ei.
Fetele înconjurară mireasa. Două prietene o luară de braţ şi,
urmate de un scurt cortegiu, o porniră la pas de plimbare printre
oaspeţi. Mireasa îşi lua rămas bun de la oaspeţi. Un grup de
neveste tinere, legate cochet la cap cu baticuri înflorate, începură
să cânte tărăgănat şi trist :
Scumpa mea şi-a noastră fată,
Mai uită-te-n jur o dată :
Uită-te şi stai pe loc
Ia-ţi ramas bun dela joc.
Că de-amu când vei veni,
De departe vei pândi.
Iese luna dintre stele,
Si Casandra dintre fete.
Azi tu eşti cu fetele,
Mâine cu nevestele…
…………………………………………………………………………
Și în timp ce soarele coborât la chindie ţesea de zor cu razele-i
de borangic marama înserării, mireasa intră singură în casa
mare şi, din prag, făcea cu mâna semn de adio oaspeţilor care se
retrăgeau. Unii veseli, alţii gânditori…
Liniştea se aşternu în curtea care cu doar puţin înainte vuise
de cântec şi joc, iar ţăcănitul vaselor şi trebăluiala rudelor, ce
dădeau o mână de ajutor, păreau cu totul anemice.
Pâlcurile pestriţe de tineri, sporăvaind veseli, se îndreptau spre
casele lor, învaluiţi în răcoarea înserării şi a vânticelului ce
începuse a adia dinspre coada cea mare a ghiolului…
Pe o stradă lăturalnică, Moş Dore cu chef își mormăia în barba
refrenul preferat:
Nu sunt trist, n-am niciun of,
Că am casa lângă pod
Și nevastă mândră foc …

(va urma
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COMUNITĂȚII

Grupaj realizat de Victor Roșca
NOTĂ: Toate activitățile care se desfășoară la Sala Parohială „Pr. Petre Popescu” sunt suportate
financiar de Catedrala Ortodoxă Română „Buna Vestire” din Montreal, proprietara imobilului
Biblioteca „Mihai Eminescu” a
Bisericii „Buna Vestire”
Biblioteca este deschisă:
 marțea și joia între orele 11:00 – 13:00, de
pr. Liviu Alexandrescu, și
 duminica între orele 11:30- 13:00.
Biblioteca dispune de 20.000 de volume
dintre care circa 5.000 în limba română și
circa 15.000 în limbile franceză și engleză.
Școala duminicală
pentru copii
a Bisericii Buna Vestire

Să ne cunoaștem
profesioniștii din comunitate

Programul
Slujbelor religioase
În fiecare duminică și în zilele de
sărbătoare marcate cu roșu în calendarul
creștin:
o Orele 9:30 – Utrenia;
o Orele 10:30 – Sfânta Liturghie.
În fiecare vineri la orele 18:00 se oficiază
Slujba Acatistului și Taina Spovedaniei.
Sărbători religioase și
programul liturgic

Scopul școlii duminicale este formarea
micului creștin. Se transmit copiilor iubirea de
semeni, generozitatea, respectul față de
părinți. Copiii sunt pregătiți să devină oameni
de caracter, integri, harnici spre bucuria
părinților.
Pe lângă religie, copiii învață obiceiurile
creștine ale sărbătorilor românești.
Rugăm părinții să aducă copiii la școală.

-

Abonamente
Vă rugăm să vă abonați pentru susținerea
revistei. Costul anual este de 25$.
1. Dreptul de a reproduce și de a difuza
din revista „Candela de Montreal” este
rezervat numai redacției.

Marți, 8 noiembrie, Sf Arhangheli
Mihail și Gavril;
Duminică, 13 noiembrie, Sf. Ioan Gură
de Aur;
Miercuri 21 noiembrie, Intrarea în
Biserică a Maicii Domnului;
Miercuri, 30 noiembrie, Sf. Apostol
Andrei.

S erv ic ii r e lig io as e
Anul

Botezuri

Cununii

Înmormân-

2009

113

19

9

2010

124

17

4

* Candela pe internet:
bunavestire.ca/revista-candela
sau contactați-ne pe web la
http://pages.videotron.com/romanblt/

2011

128

19

4

2012

101

15

4

2013

121

25

10

2014

129

18

4

2015

89

12

7

Total

805

125

42

Prof. Univ. Antoine Soare
Wladimir Paskievici
Elena Buica
Milena Munteanu Lițoiu
Viorica Tarcău
Cristache Zorzor
Total

300$
200$
100$
65$
50$
50$
765$

Montréal (Québec) H3W 2P9
Tel. : 514-341-5330, Fax: 514-341-8626
– Imigrație
– Drept matrimonial (separări, divorțuri, garda
copiilor, pensii alimentare, litigii testamentare,
omologări testamentare etc.)
– Drept imobiliar (defecte ascunse de
construcție ori vicii de sol; recuperarea comisioanelor datorate agenților imobiliari)
– Régie du logement

VIOLETA PÎRVU
Courtière immobilier agrée
333 Champagne, St-Eustache J7P 2H4
Cell: (514) 567-4619
Courriel: info@violeta.ca
Cele mai bune condiții pentru clienții
români la www.violeta.ca
ANUNȚURI FRC

tări

2. De conținutul articolelor din revistă este
răspunzător autorul.
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Me CEZAR CATALIN MIHAI
Avocat
5497A, Ave Victoria, Bureau 104,

Joia culturală română, 10 nov. (FRC)
Următoarea întrunire a pasionaților de
cultură va avea loc joi, 10 noiembrie 2016,
la Casa Română de lângă Catedrala Buna
Vestire, între orele 16.30 și 19.30.
Spicuiri din bogatul program:
În
debutul
Cenaclului
„Păstorel
Teodoreanu”, memorialistul Ion Anton
Datcu va face o scurtă prezentare a
epigramiștilor și scriitorilor născuți în luna
noiembrie.
În partea a doua a întâlnirii, pe parcursul
lecției de istorie, din cadrul cenaclului „Mihai
Viteazul”, scriitorul Marius Fincă va aduce
detalii referitoare la Sfinții Arhangheli Mihail
și Gavril (8.11) și Sfântul Apostol Andrei
(30.11)

Festivalul-concurs „Maria Tănase”
pentru America de Nord, ediția I.
Detalii și bilete Marius Fincă, directorul
festivalului la telefon 514-887-8956, email
fondation.roumaine.canada@gmail.com.
Sâmbătă 19 noiembrie, sala Le National,
1220 Sainte-Catherine Est, Montréal, H2L
2G9, orele 12:30. Invitat special din
România, îndrăgitul interpret Petrică Mîțu
Stoian.
Să sărbătorim împreună Ziua României:
FRC în asociație cu Teatrul Ridendo,
DJ Cata, FIMQ - Fédération d’intégration
multiculturelle Québec.
Local: la Salle de réception Paragon
1833 Boulevard Curé-Labelle, Laval, H7T1L1
Meniu: Salata, supa, plat principal, desert,
ceai, cafea, băuturi răcoritoare și 2 sticle de
vin la masa.
Pret: 55$ adult si 25$ copii 5-14 ani.
În program: Ansamblul Datina, Trio Plus,
DJ Cata, Teatrul Ridendo, tombolă, surprize,
concursuri.
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PROGRAMUL FESTIVITĂȚILOR „CANDELA 20 ANI”
(6 noiembrie 2016 ora 14:00 - 18:00)
14:00-14:30 DESCHIDEREA ȘI VIZITAREA EXPOZIȚIILOR DE
CARTE, DE PICTURĂ ȘI DE ICOANE; MOMENT MUZICAL:
RECITAL - LA HARPĂ D-NA STANA BUNEA
14:30 A 20-A ANIVERSARE A REVISTEI :
 Binecuvântarea Părintelui Liviu Alexandrescu –
Catedrala Ortodoxă Română Bunavestire;
 Discurs: D-l Victor Roșca, fondator și redactor-șef al
revistei Candela;
 Discursurile oficialităților:
 Reprezentantul Ambasadei României în Canada
sau al Consulatului General al României;
 Reprezentantul arondismentului Côte-des-Neiges – Notre–Dame-de Grâce și al
primăriei din Montreal ;
 Reprezentantul Ministerului Culturii și Comunicațiilor din Quebec;
 Istoria revistei Candela: D-l Victor Roșca;
 Candela de Montréal: 20 ans déjà! : Prof. Dr. Antoine Soare
 Aniversarea fondatorului, redactor șef, D-l Victor Roșca :
 D-na Corina Luca
 Dl. Ionut Leonard Voicu
PAUZĂ-CAFEA ȘI VIZITAREA EXPOZIȚIILOR
RECITAL – LA HARPA D-NA STANA BUNEA
15:30 PROGRAM ARTISTIC :
 Ansamblul „Dorulețul” al Școlii „Junimea Română” din Montreal;
 Muzică populară românească - soliștii: D-na Paula Alecu și D-na Mariana Iluțiu;
acompaniament muzical la pianină: Lidia Costantinesco.
 Corul „La Muse”– Dirijor D-na Ioana German;
 Recital de poezie: Dl George Filip și Mircea Gheorghescu, caval, fluier, ocarină...
 Tombola – tragere la sorti a 20 de premii (numerele anuale ale revistei „Candela de
Montreal”) – 10$ biletul
 DISCURS DE ÎNCHEIERE: DL VICTOR ROȘCA;
BUFET CU GUSTĂRI ȘI VIN. VIZITAREA EXPOZIȚIILOR.
CONTRIBUȚIE BENEVOLĂ.

