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Secolul ciomagului – Dorina Șișu (Irlanda) 

 

 

 

 

În secolul al XIX-lea, parvenitismul, avariția și 

imoralitatea, constituiau teme în romanele realiste. Motivele 

principale erau, desigur, parvenitul și avarul. Ce ciudat, în secolul al XXI-lea, motivele principale s-

au acutizat pe realismul manifestat în secolul al XIX-lea! Teme alese din realitate, cuprinzând aceleași 

conflicte politice, culturale, sociale, psihologice. Rezolvarea problemelor? Se utilizează tehnica 

detaliului, atât în literatură și pictură, cât și în politică sau mediul social. După tehnica detaliului se 

aplică tehnica ciomagului, care, de fapt, a existat încă de pe la anul 397 î.Hr., atunci când Socrate 

spunea: ”În momentul în care se află pe picior de egalitate cu bărbatul, o femeie devine şeful 

acestuia ”, prin urmare instituia aplicarea unui picior distanță între bărbat și femeie. Pe de altă parte, 

Galileo Galilei învață de la oricine (”Nu am întâlnit niciodată un om atât de ignorant încât să nu am 

ce să învăţ de la el.”), că poți căpăta echilibru și dincolo de prostia evidentă a unora. 

 

În fiecare secol s-a accentuat relația dintre mediu și personaj. În politică lucrurile sunt identice 

și mereu perpetue. Dornici de parvenire, politicieni, scriitori, pictori, cântăreți, regi și președinți, Papi 

ori Preacuvioși, recurg la șantaj, pentru a obține scaunul de pe cea mai înaltă treaptă a societății. 

Interesele se încâlcesc oricum, iar balanța justiției pare într-o rână (cea a fabulosului, judecând după 

judecățile lor!) și realitatea parcă se distorsionează împreună cu mentalitatea, căpătând valențe 

comice, cu un gust perfid de pelin. E-he, ce vremuri, vor spune bătrânii încă în viață (vai de pensia 

lor!), atunci când le mai sunt tăiate din drepturi, cu scopuri social – umanitare! 

 

Și începem să credem în realitatea superioară. Studiem și creștem. Învățăm să ne depărtăm, 

asimilând capacități prea dure și greu de suportat pentru condiția umană, așa că dăm pe-afară spuma 

certitudinilor, adică depărtarea de vise și accentuarea pe concret. Ei bine, de aici putem vorbi de 

dispreț. Măști umane defilând pe ulița omului de rând. Ce vină are el? Cum explică familiei că 

suprarealismul devine o voce intenațională? Că niște scriitori și artiști vor schimba mentalitatea 

societății lor rigide și sufocate? Secolul XX continuă, sub alt chip, imoralitatea, parvenitismul, 

avariția, teme ce se vor găsi mereu pe masa de lucru a Făuritorului, indiferent de secol. 

 

Metoda debarasării absurdului de confruntările zilnice se face cu ajutorul cuvântului. Acesta 

descătușează starea autorului în forme lirice, trăgând după el mirări și semne de întrebare. Lectorul 

se regăsește ori stârnește în el fantasme, furii, neliniști și chiar acceptări ale unor situații inexistente. 

Orice ușă deschisă cuprinde o cameră cu amintiri din trecut. Încercarea de nou sustrage, prin esență 

diferită, aceleași forme imorale și sufocante. Mersul înainte este, de fapt, un pas bătut pe loc cu aceeași 

monedă. Acest timp separator cu două uși, trecut și viitor, nu este unul avansat, ci în naiva închipuire 

copilărească a celor care prea-cuvântă în strări filosofale, este doar o altă transpunere a acelorași fapte 

Editorial 
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într-un spațiu numit evoluție. Evoluția? O repetare într-o altă eră. Similitudini cu iz de aburi și 

concesii cu parfum de trecut. 

 

Individul monostatic nu există. Pierderile nu sunt singulare, iar această tendință de evadare spre 

lucruri pe care stăpânirea nu pune preț, nu este altceva decât o emancipare a vechilor mituri. 

 

Se pune preț pe cultura generală a supraomului, dar prea puțini se întreabă de calitate. Calitatea 

de Om, în primul rând. Iată că evoluția a pierdut înțelepciune tocmai cu lucrurile mărunte, dar care 

valorează mai mult decât un gram de aur. Echilibrul nu se caută. El se găsește în fiecare om. Piatra 

care-l lovește peste picioare, praful care-i intră în gură, ploaia care-i roade obrazul ori lacrima care-i 

desenează riduri, vin în contact cu abisul și-l îndeasă mai mult în pământ. Vina că reușește să meargă 

mai departe îl face, totuși, mai sărac. Tehnica ciomagului, în secolul XXI, capătă aceleași forme cum 

temele realismului căpătau în secolul al XIX-lea. Parvenitul și avarul sunt actorii principali pe scena 

acestei lumi. O lume paradoxală, grăbită, cinematografică, cu poftă de viață la mese gata pregătite, o 

lume caragialescă, pretinzând, sub îndemnul iubirii, că frumusețea se află în lucruri mari. Sisifi cu 

ciomege sadice sunt pe drumuri cu sens unic. Rămâne doar să privim la aceste două uși, trecut și 

viitor și, în naivitatea noastră, să visăm preț de câteva clipite la omul monostatic. 

 

 

 

”Allegory” Constanțiu Mara 
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Hora quota est - Gabriela Căluţiu Sonnenberg 

(Spania) 

 

 

 Ne place să ne localizăm în timp şi în spaţiu. Când ştim 

anul, luna, săptămâna, ora, minutul şi, eventual, secunda, 

ne credem instalaţi confortabil, în siguranţă. Aparent. Să 

pretinzi că, atunci când ştii cu exactitate ceva, ai şi înţeles 

despre ce este vorba, este aberant. 

 Acum două mii de ani, romanii cultivau o nuanţare de 

ordin gramatical, cuprinsă în însăşi întrebarea „Cât e ceasul?“. „Hora quota est?“, obişnuiau să se 

întrebe în latină, adică a câta oră avem, cât a trecut şi cât ne-a mai rămas din timpul pe care îl avem 

la dispoziţie. Aşa se raportau la etapa din ziua în care se aflau, păstrând imaginea de ansamblu. 

 Pe ei îi interesa în a câta din orele alocate unei zile vieţuiau; de parcă ar fi participat zi de zi 

la un nou maraton, o întrecere cu timpul. În plus, pe vremea aceea, orele aveau lungimi diferite, în 

funcţie de anotimp. Complicat, nu-i aşa? 

 Azi, lucrurile sunt mai simple. Ceasul ca accesoriu portabil nu mai este apanajul celor înstăriţi. 

Timpul însă, da. Degeaba a atins omenirea stadiul în care îşi poate permite să calculeze cu exactitate 

unităţile de timp, unificând sistemul la nivel global şi egalând lungimea orelor! Câtă vreme nouă tot 

diferite ni se par, în funcţie de „încărcătura“ cu care vin, nu putem trata cu indiferenţă nici orele, nici 

anii. 

 Cum bine zicea Einstein, mai scurtă e o oră petrecută în compania unei fete nostime, decât 

cinci minute, şezând pe o plită încinsă. Extrapolând, sunt ani care trec ca un fulger, în timp ce alţii se 

târăsc cu viteza melcului, făcându-ne să ne dorim apropierea grabnică a Anului Nou. 

 Nu pot vorbi decât pentru mine, dar 2013 şi-a confirmat în cazul meu vocaţia ghinionistă, pe 

care-o poartă-n extensie ca pe-o biciuşcă, pocnind voiniceşte. Înţelepţii spun că un an nereuşit poate 

servi drept exemplu – negativ, fireşte – indiferent de momentul din viaţa unui om când se întâmplă 

să apară. Să tragem învăţături din experienţele neplăcute, zic ei, aşa că mă străduiesc... 

 Ce bine că, iată, până şi 2013 trece! Cumpăna Anului Nou îmbie cu promisiuni, dar şi sperie 

niţel. Chiar dacă ştim că biet calendarul nostru gregorian e doar o invenţie, acolo, concepută de mintea 

imperfectă a oamenilor, e plăcut să te repezi entuziast la întocmirea bilanţului, pretizând că scapi de-

o pacoste, sub pretextul schimbării cifrei din coadă. 

 Chinezii reflectează la trecerea timpului în februarie, noi sărbătorim Anul Nou la sfârşit de 

decembrie. Găselniţă teoretică încolo şi-ncoace, nimic nu e mai practic decât o teorie solidă! 

Indiferent cum şi ce a dispus Papa Grigorie al XIII-lea nu demult, la 1582, cu calendarul său, ne-a 

furnizat o metodă practică de... omorât timpul. 

 Anul astronomic mediu are o durată de 365,24219 zile, adică este mai scurt decât anul 

prevăzut de diferitele calendare (islamic, iulian etc.). Cu alte cuvinte, dacă nici durata calculată 

ştiinţific nu este constantă, ce să mai vorbim de percepţia noastră proprie? Ne consolăm cu faptul că 

o corecţie a calendarului gregorian nu va fi necesară mai devreme decât anul 4.000. Atunci ce şansă 

de ajustare ulterioară să mai avem noi, ca indivizi infimi, pe lângă un an pe care l-am trăit, poate nu 

tocmai la parametri optimi, dar cât de cât întreg şi, mai ales, cu toată fiinţa noastră? Expresia „toate 

la timpul lor“ se poate interpreta şi ca ”fiecare în ritmul său”.  

 Avem obiceiuri şi preferinţe proprii, simţim instinctiv cu ce viteză ne deplasăm mai comod. 

Când interacţionăm cu alţi oameni, ne adaptăm ritmului lor, alegem din paleta de orizonturi temporale 

Eseu 
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acele secvenţe care sunt adecvate omului şi momentului. De la secundele de trăire intensă, până la 

experienţele stocate în adâncime, pe parcursul mai multor luni şi ani, colecţionăm timp. 

 Calendarul astronomic se bazează pe observarea unor fapte clare şi recunoscute, se grefează 

pe „cadrul” stabil al firmamentului. Deşi e o invenţie destul de seacă, la o privire mai atentă, el se 

transformă în sursă de inspiraţie aproape poetică; ne relevă parcă un dans al planetelor, care se 

deplasează cu viteze diferite, în raport cu atotprezentele constelaţii fixe. Printre stelele „fixe” 

orbitează planetele plimbătoare. Într-o lume potenţial veşnică, ne trecem şi noi, performând o 

pendulare continuă între statornic şi schimbător. Sunt banalităţi, truisme, dar şi obsesii sâcâitoare, pe 

care, vrem ori nu vrem, le avem uneori, îndeosebi de Revelion - derivat din francezul se reveiller (a 

se trezi), termenul sugerează că e vremea la care ne deşteptăm puţin la realitate. „Timpul când se 

schimbă anotimpul” sau „ora când se plimbă Eleonora”, maimuţăresc glumeţii şi mai învârt o periniţă. 

 Chiar dacă timpul se scurge egal şi indiferent pe tot parcursul anului, n-avem ocazia să-l 

disecăm în amănunt decât la momente cruciale. Finalul de an este unul dintre ele. Abia la ora 

bilanţului de Anul Nou ne permitem luxul unei clipite fugare, zărind cu coada ochiului zbaterea, 

căutând calea de mijloc, distincţia dintre ce e important şi ce e secundar. Farmecul efemerului, 

întruchipat de anul care trece, se ia la trântă sub ochii noştri cu aparenta veşnicie. Liniştea ei ni se 

aşterne la picioare sub forma unui nou ciclu de douăsprezece luni, promiţător, dar incert. Calendarul 

e o invenţie abstractă, menită să ne inducă senzaţia de durabil, să pună ordine în trecerea noastră 

haotică prin lume. 

 La pragul dintre ani, ni se pare că vieţile ar prinde brusc viteză, antrenându-ne într-un vârtej 

care provoacă teamă. În cartea sa Parfumul timpului, filosoful Byung-Chul Han susţine că motivul 

stresului nostru generalizat nu este acela că lumea s-ar învârti mai repede, ci că nu ne mai permitem 

luxul de a adăsta fără un scop anume. În era opţiunilor, din dorinţa de a nu rata pe cât posibil nimic, 

încercarea de a performa viaţa ca pe un act de întrecere sportivă ne privează de sentimentul 

continuităţii, al durabilităţii. Ambiţia de a duce o „vita activa”, de a fi mereu ocupaţi, ne obligă să 

renunţăm la binefacerile unei „vita contemplativa”, dezumanizându-ne. „Schnellebig” spun germanii 

când vorbesc despre ceva vetust, depăşit. Traducerea mot a mot este „repede trăit”. 

 Să urmăm îndemnul lui Pascal, zice autorul sud-coreean, observând că numai dintr-o poziţie 

de repaos putem înregistra corect mişcarea celorlalţi, detaliile lumii înconjurătoare şi ceea ce este 

înmagazinat în ea. Şi Tommaso d’Aquino era de părere că lipsa momentelor contemplative sărăceşte 

viaţa. Am uitat oare cum este când ne odihnim? Byung-Chul Han concluzionează că, în absenţa 

senzaţiei de durabil, orice deplasare ni se pare o accelerare. 

 Cadranul ceasului duce cu gândul la analogii. Ne simţim fixaţi ca acele lui, dar concomitent 

şi în mişcare. Din păcate, orbita noastră are neplăcutul obicei de a ne trece mereu prin aceleaşi 

obsedante puncte, în cerc. De parcă am mai avea ceva de învăţat, cu fiecare rotaţie. Dar ce? Iarăşi s-

au aşezat în poziţie verticală, indicând spre cer, de parcă ar vrea să ne prevină asupra pericolului care 

ne pândeşte din sferele înalte. Şi iarăşi nu mai ştim ce vrea de la noi, Anul Nou... 

 Vibrăm între două extreme pe care le evităm din reflex, dar ne place să ne apropiem de ele 

periculos, până la atingere. Numele lor: graba şi plictisul. Din cauza profesiei sau a stresului pe care 

ni-l producem chiar noi în timpul liber, ne simţim din ce în ce mai hăituiţi, lipsiţi de timp. Prea multă 

grabă! Dar, la o privire mai atentă, n-am şti ce să facem cu timpul, dacă l-am avea. Nu degeaba se 

spune că lumea e plină de indivizi frustraţi de faptul că timpul le fuge printre degete, dar aceleaşi 

persoane n-ar şti cu ce să-şi omoare timpul într-o duminică liberă, ploiasă, ivită spontan. 

 La cealaltă extremă a fricilor noastre rânjeşte ameninţător plictisul, lipsa de sens, teama că am 

putea risipi resursa valoroasă care nu se mai întoarce, timpul. Balansăm pe linia de demarcaţie dintre 

presiunea termenelor şi repausul complet, exitus, cum spuneau latinii. Graba şi plictisul, doi poli care 

mărginesc timpul nostru extrem de personal. Ştim însă că modul în care ne gestionăm timpul -  fie el 

sub formă de grabă, ori din contră, ca visare, sau chiar plictiseală - reflectă opţiunea noastră strict 

personală, atitudinea de viaţă, niciodată geamănă celei adoptate de altcineva. Concluzia logică ar fi 
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aceea că este la latitudinea fiecăruia dintre noi ce stare de spirit ne cade bine când „rumegăm” câte 

un episod de viaţă. Fals, căci mai trebuie să ne lase şi ceilalţi! 

 Putem fi veseli sau îngânduraţi, trişti sau exuberanţi, fără a fi neapărat şi nefericiţi. O mamă 

îndură la naştere suferinţe de neimaginat, dar trăieşte în acelaşi moment un sentiment de fericire 

incredibil de intens. De ce atunci suntem priviţi drept „cazuri problemă” când ne opunem curentului 

general al optimismului forţat, atât de răspândit la ora actuală? De ce să nu-ţi poţi gusta în linişte o 

veritabilă stare de indispoziţie? 

 Pentru că, nechemaţi, binevoitorii „bine dispuşi”, ne sar în ajutor cu zâmbetul pe buze, 

îndemnându-ne să gândim pozitiv. 

 „Nu se cade să faci o mutră plouată, mai bine citeşte o carte cu coperta în culori calde, care te 

învaţă cum să nu-ţi pese de nimic! 

 „Ai avut un an greu? Zâmbeşte!” 

 „Te doare măseaua? Zâmbeşte!” 

 „Îţi arde casa? Zâmbeşte! Putea fi mai rău!” 

 De parcă atitudinea optimistă ar fi devenit o obligaţie civică, aşa hămesit cum eşti, te mai simţi 

şi obligat să-ţi aduni ultimele rezerve pentru a-ţi masca dezamăgirea, ca să nu răneşti cumva ochiul 

limpede al observatorilor veseli, care te înconjoară cu exagerată atenţie. În viziunea lor, dacă nu eşti 

fericit, nu înseamnă doar că eşti neferict, ci mai eşti şi vinovat pentru asta, aşa că fă bine şi schimbă-

te! 

 Mă adaptez la timpul universal coordonat, dictat de la observatorul astronomic Royal 

Greenwich. Ştiu că există un timp civil, care ţine cont de timpul solar mediu şi se calculează pe baza 

timpului atomic, cu corecţii aplicate pentru păstrarea sincronismului cu rotaţia Pământului. Sunt 

lucruri mai presus de voinţa mea, drept pentru care le accept, dar nu mă-mpac cu starea de zâmbet 

universal coordonată. Prefer să-mi umplu timpul cu trăire liber aleasă, nu prefabricată, testată de alţii. 

 Şi nu sunt singura. Psihologi moderni se opun modei optimismului indus de alţii. „A gândi 

pozitiv în permanenţă, ne poate deteriora starea de spirit pe termen lung”, susţine doctorul german 

Arnold Retzer în cartea sa „Proastă dispoziţie. O polemică la adresa gândirii pozitive” („Miese 

Stimmung. Eine Streitschrift gegen positives Denken”). ”Trăim într-o cultură a zero-greşelii, extrem 

de problematică, în care frica este discriminată, iar obligaţia de a fi bine dispuşi ne provoacă 

indispoziţie.” 

 Greşim, aşadar, dacă gândim optimist? Nu, câtă vreme avem motive. A ne face însă că nu 

vedem laturile negative este, în schimb, contraproductiv. Din ce să mai învăţăm atunci? Problema 

majoră a depresivilor este dorinţa lor de a reinstala situaţia de dinainte de criză. Unde rămâne atunci 

progresul? Chiar dacă le reuşeşte mişcarea, înseamnă că n-au învăţat nimic. 

 O, ce veste minunată! E voie, aşadar, să fim şi morocănoşi. S-a dat liber la tot spectrul 

emoţiilor; nu mai trebuie să ne prefacem că ne simţim întotdeauna bine. Şi nici nu mai e nevoie să ne 

ruşinăm dacă, uneori, ne este frică. 

 Umbrele au şi ele un rost, funcţionează pe post de semne şi indicatoare, pe care le putem 

interpreta corect, fără să le ignorăm, fără să le zugrăvim în culori pastelate. Mi se pare mie sau parcă 

mă simt deja mai bine, de când am aflat vestea aceasta? 

 Daţi-l încolo de ceas, haideţi să ne valorificăm cu adevărat timpul! Anno quod est? 

 

Benissa, 2013 
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Traian Vasilcău (Republica Moldova) 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Castelele luminii irump în asfinţit. 

Efendi, vine toamna şi eu tot n-am murit. 

 

Talazurile mării în mine s-au oprit. 

Efendi, vine iarna şi tot n-am înflorit. 

 

De dincolo de însumi răsun în infinit. 

Efendi,-i primăvară şi tot n-am răsărit. 

 

Acum e clipa, Doamne, să-ţi faci în ochii-mi 

schit. 

Efendi,-i pururi vară şi mori nezămislit, 

 

Da’-n cer e sărbătoare, o fi şi pe pământ? 

Efendi, cin-se stinge acum rămâne cânt. 

 

*** 

 

Sub acest câmp cu maci doarme Iubirea. 

De dorul ei în deznădejde zac. 

Ce spun, risipă e de veşnicie, 

Înţelepciune este tot ce tac. 

 

Dacă-mi lăsa doar umbra-i - eram sire 

Şi-n geamul din privirea lui Iisus 

C-un crâng de psalmodii, ce-aveau să-l mire, 

Aş fi bătut alene, de nespus 

 

Şi El, redându-mi-o pentru vecie, 

Să-mi ceară cu izvoare s-o pot scrie. 

 

*** 

 

Veacul nostru a fost doar un ceas. 

Ai plecat, şi plecând, m-ai rămas. 

Veacul meu moştenire nu-l las. 

Am plecat, şi plecând, te-am rămas. 

 

Veacul tău cu-al meu veac se împlină. 

Te-ai rămas, m-am rămas. Boltă lină! 

 

 

Aripi de rezervă 

 

Ţi s-au frânt aripile: să zburăm 

Cu aripile mele de mătase. 

De-asupra mării, vraja să-i cântăm 

Şi ea din lumea ei să nu ne lase. 

 

În mine mierlele oficiază 

Apusul tainelor din orice om. 

În limba ta tăcerea guvernează. 

 

Cuvintele-şi dau foc de gelozie 

Şi noi, de sine scuturaţi, solie 

Spre-altarul cerului zbura-ne-vom

. 

 

 

 

 

Poezie 
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Emanuel Stoica (Suedia) 

Constanţiu Mara, un  discurs despre 

cetăţenia destinului artistic 
  

Capul lui Lenin costă 350 de coroane 

suedeze (aproximativ 35 Euro), în piaţa 

duminicală de antichităţi din centrul oraşului 

Stockholm. Am aflat acest detaliu de la  un 

târgoveţ, care îl avea pe tarabă. O miniatură 

din bronz  în care personajul principal al 

experimentului social cu efecte teribile, scăpat de sub control în spaţiul imperiului rus al începutului 

de secol XX, nu avea celebra şapcă de revoluţionar bolşevic. Pare-se, însă, că faimosul accesoriu pe 

care Lenin îl purta la revoluţia comunistă era achiziţionat din capitala Suediei, pe unde, în drum spre 

Petrograd, trecuse un Vladimir Ulianov care purta pălărie de intelectual burghez, poate chiar şi joben, 

la vremea aceea. Aşadar, şapca lui Lenin era suedeză, un model care încă nu a fost condamnat la 

uitare de canoanele vestimentare, la Stockholm,  până astăzi. 

Nu aş fi acordat atenţie acestui detaliu dacă umorul artistului plastic Constanţiu Mara nu mi-ar 

fi atras atenţia asupra lui. Amănuntul la care tocmai am făcut referire (dincolo de comoditatea 

construirii unui „captatio benevolentiae” având ca ţintă cititorul) mi se pare util  pentru a argumenta 

punctul de vedere al bucuriei prilejuite de dialogul cu un artist care poate să-ţi dezvăluie detalii ale 

realităţilor unei capitale  în care trebuie să locuieşti zeci de ani pentru a-i pătrunde tainele. Aceasta, 

mai ales atunci când vii din alt spaţiu spiritual, lingvistic, iar interesul îţi este canalizat spre anumite 

aspecte mai puţin facile ale vieţii culturale. Din punctul de vedere arătat, oricine se poate considera 

norocos atunci când domnul Constanţiu Mara dezleagă tolba cu amintiri interesante, frumoase, uneori 

aproape incredibile,  care dacă nu ar fi, nu s-ar povesti. Iată, un privilegiu pe care mult mai tânărul 

Constanţiu Mara nu ştiu dacă l-a avut în urmă cu mai bine de 30 de ani, când a venit în Scandinavia, 

renunţând la o carieră universitară în România, unde era asistent la catedra Institutului de Arte „N. 

Grigorescu”, Bucureşti. 

 

  

CV-ul artistului român stabilit în capitala Suediei este 

impresionant. Aşadar: 

- născut la data de 20 noiembrie 1937, la Ineu, judeţul Arad, 

România.  

- studii secundare la liceul „Moise Nicoară” din Arad.  

- studii de desen şi pictură la Arad, cu Stefan Soos, N. Kirilovici, 

Valentin Stache. 

- absolvent al Institutului de Arte „N. Grigorescu” din Bucureşti, 

promoţia 1964, secţia pictură monumentală, cu o întrerupere 

forţată de doi ani. Trimis la „muncă de reabilitare” pe şantier. Reprimit la cursuri, datorită intervenţiei 

profesorilor P. Dumitrescu, A. Szobotca şi Ghe. Labin. Studiază în continuare, până la absolvire, cu 

Evidențiații Centrului de excelență 
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maeştrii Paul Miracovici, Ghe. Popescu, Catul Bogdan. Asistent al prof. Costin Ioanid la catedra de 

pictură monumentală. 

- a predat cursurile de „Decorativa generală” după Arh. Dâmboianu, „Reprezentarea spaţiului 

în artele vizuale”, „Restaurarea picturii murale”. Frecventează şi apoi predă cursuri practice de 

specializare în vitralii şi mozaic la şcoli particulare, la Roma şi Florenţa. Susţine conferinţe la 

Institutul Francez din Stockholm şi la asociaţii româneşti din Stockholm. 

- bursier al Academiei Române între 1972 - 1974, prin concursul naţional „N. Grigorescu” în 

Italia şi Franţa. 

 - se stabileşte în Suedia în 1980, unde lucrează şi locuieşte în prezent. Cetăţenie suedeză, din 

1986. 

 

  

Expoziţii personale: 

1973 - Academia di Romania - Roma 

Între 1980 - 2002 are peste 30 de expoziţii personale, printre care 

cele mai importante sunt: 

Suedia - Luleå, Stockholm, Strängnes, Norköping, Umeå. 

Norvegia - Oslo, Halden. 

Italia - Roma, Florenţa 

Elveţia - Lausanne. 

Portugalia - Tondela, Mertola. 

2006 - Expoziţie de pictură la Institutul Italian din Stockholm 

2007 - Expoziţie de pictură la Institutul Cultural Român din Stockholm 

2009 şi 2011- Expoziţii de pictură la Asociaţia muzicală „Connacento” din Stockholm 

2013 - Expoziţie la Institutul Cultural Român din Stockholm 

  

Lucrări în arhitectură 

 Frescă: Biserica Italiană, Bucureşti, Catedrala Catolică Sf. Erik Stockholm. 

În 2004, proiectarea Capelei Sf. Erik, în interiorul catedralei şi tabloul de cult. 

Mozaic: Institutul Meteorologic Bucureşti (grup), Institutul Politehnic Braşov (grup), San 

Nicandro Garganico, Italia. 

Vitralii: Biserica Sf. Andrei, Biserica Sf. Nicolae Rahova, Biserica Italiană Bucureşti, Casa 

Tineretului Târgovişte, Biserica Catolică, cripta, Stockholm, Biserica Catolică Luleå, Biserica din 

Kräcklinge Örebro, Castelul Heringe Suedia, Biserica din Civitella del Lago Italia, vile în Lariano 

Italia, Ambasada Română şi Reşedinţa Episcopiei Române din Stockholm, case particulare Suedia. 

Lucrări în metal: Conservatorul „C. Porumbescu” Bucureşti, vile în Lariano, Italia. În 2006, 

relief în Bronz „S. Celibidache” la Berwaldhallen, sala Orchestrei Simfonice Radio - Stockholm. 

Restaurări: Templul Coral Bucureşti - vitralii, Palatul Ghica-Tei Bucureşti - vitralii, Biblioteca 

Universitară Bucureşti - vitralii, Biserica Italiană Bucureşti - pictură murală, Sankt Erikskyrkan 

Stockholm - decoraţie murală şi sculpturi, Biserica Santa Croce in Flaminio Roma – vitralii. 

  

Prezenţe bibliografice: 

- Dicţionarul artiştilor români contemporani, de Octavian Barbosa, 1973. 

- Quaderni monografici, Editura Candelaio Firenze, de Gianni Olivetti, 1983. 
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- Konstnärer i Stockholm, editura Gunnel&Kjell Swärd, 1984 

- Romanian artists in the West, de Ionel Jianu, 1986 

- Dictionaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs, Benezit, 1999 

  

A publicat: 

- Poezie, proză, eseuri în revista „ASTRA” Braşov, revista de arhitectură „Octogon” Bucureşti, 

„Viaţa Transilvaniei” Cluj, „Arca” Arad, „Foaia românească” şi „Candela Nordului” Stockholm. 

- Poezii în volum, ”Quaderno Italiano”,  Firenze şi, nu în ultimul rând, în limba 

suedeză,  ”Quaderno Italiano - Anteckningar från Italien”, volum cu o postfaţă semnată de  Tomas 

Tranströmer. 

 - Proză în antologie suedeză.  

Recent, TVR Internaţional a difuzat  un interviu realizat în luna august, 2013,  la Stockholm, 

cu artistul. 

Există de foarte multe ori detalii interesante ce nu apar în CV-urile personalităţilor din lumea 

artei. Un amănunt puţin cunoscut, dar cu o încărcătură simbolică importantă, este existenţa unor 

lucrări (pictură şi vitralii) semnate Constanţiu Mara, în posesia membrilor familiilor regale ale Suediei 

şi României.   

Am pus sub semnul încercării de a spune mai multe despre creatorul Constanţiu Mara, două 

întâlniri cu artistul, în capitala Suediei. Gestul unui interviu mi s-ar fi părut banal.  Recunosc, am 

uneori reţineri vizavi de relevanţa demersurilor de tip jurnalistic în dialogul cu oamenii dedicaţi artei, 

culturii, în general. I-am mărturisit acest lucru domnului Mara. Mi s-a părut că a privit cu înţelegere 

opţiunea. Aş vrea mai degrabă să descriu o stare de spirit, i-am spus, într-o zi în care, pornind din 

Odenplan, de la Akademibokhandeln, am ajuns în grădina Observatorului Astronomic, unde mi s-a 

răcit cafeaua sub coroana unui copac, în timpul conversaţiei. 

Nimic nu e întâmplător. Într-o duminică în care ne-am văzut pentru a doua oară,  plimbarea prin 

oraş a început în faţa Konserthuset, clădirea sălii de concerte a Filarmonicii regale, terminându-se 

spre înserat la cafeneaua de la parterul Kulturhuset. Ca să te întâlneşti cu artistul ai nevoie, aşadar, de 

o minimă cunoaştere a reperelor culturale din Stockholm. Am insistat puţin asupra acestui detaliu cu 

gândul la simbolismul gestului cotidian, voluntar ori chiar (mai ales) reflex, raportat la  acea 

recuperare veritabilă a demnităţii omului de cultură, la nobleţea asumată a mimicii sociale, derivată 

din autenticitatea trăirii disciplinei artistice, creatoare. 

Ceea ce cred că mai pot dezvălui este legătura sufletească deosebită a domnului  Mara cu Italia, 

dragostea sa pentru ceea ce înseamnă valorile latinităţii.  

Acum,  mi se pare aproape o acţiune de tip tabloid  a mai vorbi despre o parte din starea de 

spirit pe care intenţionam să o descriu. Ar intra în contrast cu arta de a gestiona energiile, a 

personalităţii lui Constanţiu Mara. O artă a administrării dialogului pe teme culturale în care acel 

echilibru interior, desemnat uneori  prin cuvântul  modestie, nu este doar o virtute ci, mai ales,  un 

însemn al autorităţii obţinute prin experimentarea cunoaşterii, într-un demers presupunând locuirea 

permanentă  a universului spiritului, al artei.  

Acest tip de cetăţenie intelectuală, alăturat evidenţei faptului că dincolo de pictură, sculptură, 

vitralii,  semnătura Constanţiu Mara este acasă şi pe teritoriul literaturii, prin proză şi poezie, în cel 

mai serios sens al acestora, subliniază portretul personalităţii complexe care s-a dedicat  total şi cu 

maximă luciditate destinului creator. 
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Emanuel Stoica (Suedia) 13, 4/5 august 

 

 

Pantofii îmi înnebuniseră, de câteva 

zile. În dimineaţa aceea, îi scosesem la 

plimbare, cu gândul să le arăt Dublinul pe 

îndelete, fără grabă, ardeleneşte. Hotărât 

lucru, nu era momentul să plătesc tribut unui detaliu care acum părea nesemnificativ, pe lângă 

entuziasmul căruia mă abandonasem. Aveam motive serioase. Tocmai coborâsem din tramvai, în 

staţia de lângă gara Heuston, când am văzut că şireturile o luaseră razna şi ele. Bine, remediez situaţia, 

îmi spun. Simplă declaraţie de intenţii, rostită în gând. Ce să  mai remediez?  Soarele desena umbre 

interesante pe clădirile din jur, un fenomen de care dacă nu profiţi pe loc, în capitala Irlandei, vei fi 

la mila capriciilor Sfântului Ilie. În această perioadă a anului aşa era şi nu altfel, din câte îmi dădeam 

seama. Iată de ce, în secundele următoare, aparatul de fotografiat mă trăgea de gât. Ca şi cum în acel 

loc ar fi fost sediul atenţiei, mintea mea luase o direcţie diferită. Direcţia bună, urma să vină o 

concluzie pe la finalul zilei.  

 

Planurile erau poate prea ambiţioase pentru ziua de august în care mă aflam. Fac eforturi să nu 

devin antipatic oferind prea multe detalii cu toate că argumente - cu toptanul! Trebuie să spun, totuşi, 

sunt adeptul ideii că, pentru persoanele bine intenţionate, o simplă plimbare prin orice capitală 

europeană este un act cu profunde conotaţii culturale. Martori îmi sunt cele două umbrele, una roşie, 

cealaltă albastră, pe care mi le imaginasem plângând în burta avionului, între celelalte bagaje de cală, 

de-a lungul zborului între Suedia şi Irlanda. Tot ele mă incomodează, cu sârg şi cu acordul meu 

prealabil, în timp ce încerc să devin un burete care să acumuleze acele detalii care îţi aduc o înţelegere 

mai apropiată de realitate a spiritului unui oraş, a sintezei unei lumi, a acestui experiment social care 

se numeşte Irlanda. Privind astfel lucrurile, pornesc de la ideea că, în mod natural, inevitabil, fiecare 

ţară este un experiment social aparte. Aşadar, cu cât călătoresc mai mult, cu atât mai mult mă apropii 

de o înţelegere mai bună a anumitor realităţi. 

Să fi creat oare minunatele poduri din Dublin, în subconştientul locuitorilor acestui oraş, ceva 

care să-i predispună la prezumţia deschiderii, naturaleţii dialogului spontan? Habar nu am! Mi s-a 

părut că e la fel şi în restul ţării. O lejeritate şi - aş îndrăzni să spun, în unele cazuri - bucurie de tip 

aproape latin a comunicării, pe care mi-ar plăcea să am dreptate când nu le asociez în mod necesar 

tradiţiei frecventării cu religiozitate a celebrului „Pub” irlandez. Acestea fiind constatate, mirarea mea 

vizavi de gradul de dificultate redus pe care îl măsor la interacţiunea prin dialog cu dublinezii se 

diminuează drastic. Mai harnici decât mine, arătând dovezi de iniţiativă menită a înlătura timiditatea 

musafirului din capitala Irlandei, localnicii au tradiţie şi antrenament în dialogul cu turistul. Desigur, 

şi temperament. Irlandez! 

Pe o stradă, un nene foarte interesant, parcă abia ieşit din schimbul unu, mă provoacă la un 

mini-duel despre abordări metaforice în materie de imagine. Într-un magazin specializat în produse 

din cânepă, pornind de la presupuneri legate de marca intenţionat camuflată a aparatului meu foto, 

Proză 
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doi tineri iniţiază o conversaţie care ajunge la abordări despre natural şi artificial în fotografia 

modernă. Nu în cele din urmă, un poet din această ţară îmi oferă unul dintre cele mai interesante 

dialoguri pe care le-am purtat vreodată pe stradă. Colac peste pupăză, mai ştie şi câteva cuvinte 

româneşti!   

În mod natural, e greu să nu iei în serios toate semnalele pe care ţi le oferă o zi simplă. Ar fi 

prea multe, totuşi, ca să le iei pe toate prea în serios. Nişte bruiaje care îţi sugestionează percepţia, 

spui gândindu-te la micile amabilităţi pe care toată lumea se grăbeşte să le ofere - chiar dacă uneori 

din pur reflex - la fel ca în orice altă societate civilizată - începând de la personalul magazinelor, al 

restaurantelor, până la scuzele formale pe care şi le adresează unul celuilalt utilizatorii transportului 

în comun. Practic, semne lejere ale normalităţii.  

Un singur detaliu mă pune pe gânduri, nu pot să explic de ce, am sentimentul că o parte din 

felul de a fi al acestor oameni descrie (desigur, doar parţial) felul în care îmi imaginez că ar fi putut 

evolua societatea românească dacă viaţa o scutea de experimentele ideologice, totalitare, din secolul 

XX.  

Ajuns fără să-mi dau seama pe aceste lungimi de undă, reuşesc totuşi să remarc, instinctiv, o 

anumită polarizare, un magnetism diferit al realităţilor, străzilor oraşului, de-a lungul şi de-a latul 

celor două maluri ale râului Liffey.    

Ha’penny Bridge nu va fi pentru a treia oară un reper care să traseze un hotar zonal invizibil 

peregrinărilor mele prin Dublin. Luând această decizie, la o cafea, pe terasa din vecinătatea celebrului 

pod,  îl felicit pe indianul care-şi face de lucru cu aranjatul meselor pentru locul frumos în care a ales 

să desfăşoare populara îndeletnicire profitabilă. Amabil, omul îmi explică zâmbind că nu e afacerea 

lui. Asta nu mă împiedică să notez că, totuşi, se umflă în pene, precum orice oriental căruia i se acordă 

prezumţia de bun neguţător. Detaliul acesta îmi temperează jena, printr-un mecanism pseudojustiţiar 

despre care îmi imaginez că este subconştient, nejustificat şi subordonat axiologiei vest-europene 

căreia am început să îi plătesc tribut. Necunoscându-i statutul, molipsit cu năravuri suedeze, nu am  

catadicsit să-i las ceva în plus pentru cafea. Aş mai sta, dar mă tem că voi cădea în tentaţia unui nou 

experiment. Iată cum iese la lumină şi est-europeanul pe care credeam că l-am abandonat, adaptându-

mă la altă lume! Între fereastra mea de la nord şi fereastra mea de la sud e o distanţă la fel de mare ca 

aceea dintre cer şi pământ, mă sâcâie un gând care ţipă rebel în raport cu eul personal, cel de toate 

zilele. Îmi trece prin minte să pun pariu cu mine, dacă-i mai arunc peste umăr două-trei aprecieri bine 

ambalate, pot să fac rost de o cafea gratis. Ar fi nedrept. Ori, poate, chiar imposibil. Preocupări inutile, 

lipsite de finalitate! Privind în urmă, am motive să cred că decizia de a renunţa să mai bat câmpii în 

legătură cu tema aceasta a fost bună, luată la timp. Poate că, altfel, aş fi ratat un moment important, 

chiar miezul istorioarei de astăzi.  

Personalitatea podului Ha’penny se întinde până hăt departe, astfel încât, deşi i-am depăşit 

graniţa, mă urmăreşte ca o umbră, pas cu pas, când deodată, pe Westmoreland Street, îi ia locul 

altceva. Înainte de a ajunge aici, sunt întâmpinat de un alt pod marcat cu o inscripţie dedicându-l  

memoriei unui prelat care a murit în condiţii suspecte, Pat Noise. Trebuie să fi fost un semn 

prevestitor. Un alt Pat, fascinant pentru mine prin ceea ce urmează să povestesc, avea să joace un rol 

important chiar în următoarele momente. 

Uite, îmi spun rărind paşii, dincolo de bancomatul acesta de la umbra coloanelor sub care s-a 

format o coadă, într-un colţ, veghează un Indiana Jones venerabil. Postura lui îmi sugerează în 

imaginar o sintagmă biblică, pescar de oameni. Pană de cocoş la pălărie şi un inel cu piatră de  jad 

verde, ca Irlanda. Câteva accesorii multicolore întregesc imaginea care te duce cu gândul la un veteran 
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al mişcării hippy. O aură de tinereţe spirituală şi nobleţe înconjoară perimetrul în care, alături de 

cărţile aşezate pentru a se oferi trecătorilor, Pat Ingoldsby stă răbdător, privind cu iscusinţă poetică 

lumea. Este nevoie, nu-i aşa, de o anume iscusinţă şi de curaj pentru a lăsa lumea să ştie că o vezi din 

perspectiva asumată a celui care stă de-a stânga vrafului propriilor volume de poezie. Mă apropii, 

sfios. Cred că înţeleg scenariul din faţa mea. Mi se pare chiar că fac parte din categoria destinatarilor. 

 

„Cumpără-mi o carte, înainte să mor şi să devin celebru”,  

citesc cu coada ochiului un îndemn afişat pe un zid care se prefăcea 

că nu e acolo.  

Din toată această scenografie, alunecă spre mine ideea unui 

parteneriat cu cititorul. Esenţele ei mi se pare că le întrezăresc în 

absenţa din povestea recentă a lumii căreia îi sunt musafir, a unui 

cuţit al convenţiilor delirului social, ideologic, instituţional, aşezat 

la beregata creatorului.  

Parcă aş vrea să fiu nebăgat în seamă, cel puţin pentru o 

vreme, până când hotărăsc ce voi face. Zadarnic! Popasul meu în 

faţa bucoavnelor nu trece neremarcat.  

- Eşti interesat de vreuna dintre cărţile mele? 

- Teoretic, da. 

Nu ştiu de ce răspund aşa. Poate pentru că sunt surprins, poate 

pentru că trebuie să mă jenez în secunda următoare de răspuns, poate pentru că această jenă mă aduce 

cu picioarele pe pământ ori mă desprinde puţin de el. Poate pentru că altfel nu se putea.  

- Foarte mulţi oameni trec fugind pe lângă ele... Tu te-ai oprit.  

Poetul a deschis o uşă. O văd. Decid. Păşesc.    

- Oamenii sunt timizi, se tem de poeţi, uneori.  

- De ce să le fie teamă? Sunt oare poeţii nişte dictatori? 

- Nu, sigur că nu sunt dictatori, în majoritatea cazurilor. Aş spune însă, instinctiv, este 

recunoscut faptul că, într-un anume fel,  poeţii sunt chiar mai puternici decât dictatorii. Un poet poate 

schimba lumea, prin cuvânt, prin idei. La început a fost Cuvântul. Iată, instrumentul tău de lucru stă 

la baza realităţii, a percepţiei ei. Teama de schimbare e uneori mai mare decât teama de dictatori. 

- Vezi, pot să îţi spun că atunci când am văzut Turnurile Gemene din America prăbuşindu-se, 

am fost atât de înspăimântat încât mi-am spus că trebuie să fac ceva pentru a schimba lumea. Simţeam 

nevoia să fac ceva, orice, pentru ca lumea să fie mai bună. M-am gândit mult. Am încercat să găsesc 

o cale, întrebându-mă ce ar trebui să fac, ce pot să fac. Într-un târziu, am ajuns la concluzia că singurul 

lucru care trebuie şi poate fi făcut este să mă schimb pe mine însumi. Schimbarea trebuie să înceapă 

cu mine. Dacă vreau ca lumea să fie mai bună, eu trebuie să fiu mai bun. Dacă vreau să schimb lumea, 

trebuie să mă schimb mai întâi pe mine însumi.  

- Desigur! Aceasta este, mi se pare mie, şi înţelepciunea celor din vechime. Ei vorbeau, în felul 

lor, despre secretul acestei schimbări. Suntem de o asemenea complexitate  încât, dacă ne 

transformăm pe noi înşine, se transformă şi realitatea din jurul nostru. Nu e nevoie să încerc să intervin 

în ordinea lucrurilor din jurul meu înainte să încep să mă schimb pe mine însumi. De fapt, acesta este 

secretul, este suficient să mă transform pe mine însumi pentru ca să fie transformată realitatea. Pentru 

a schimba lumea este nevoie să începi  cu tine însuţi. Nimic nu poate înlocui asta.  
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- Într-adevăr! Zâmbind, scriitorul îmi întinde mâna.  Fermitate şi sinceritate. În priviri, la fel ca 

şi în salutul bărbătesc. Precum în cer, aşa şi pe pământ.  

Dintre zecile de cărţi pe care le veghează, îmi face cu ochiul una cu o voce aparte. Are coperta 

neagră, elegantă, cu scris auriu, singura de felul ei. „See Liz she spins” este titlul. Îmi plac, frunzărite, 

câteva idei. Citesc preţul. O scot din „stingheritate”. Discret, pregătesc zece euro şi revin la dialog.  

- Mă bucur mult că ai ales tocmai cartea aceasta. Este ultima de felul ei. După cum vezi, celelalte 

arată foarte diferit. Majoritatea cumpărătorilor preferă coperţile colorate. 

- Probabil şi pentru că pe unele apare chipul autorului, îmi dau cu părerea. 

- Poate, dar sunt şi cele în care pe copertă apare pisica mea. I-am făcut poza în timp ce era 

căţărată într-un copac.   

Privirea de sfinx răsfăţat a felinei iese din imagine într-un fel care, am impresia,  îl avertizează 

pe observator că peste un milion de ani părerile despre ea nu vor avea vreo importanţă. Reuşesc doar 

să zâmbesc. Nu e nimic de adăugat.  

Autorul e generos, îmi propune o scurtă incursiune în unul dintre poemele din cartea pe care 

tocmai am ales-o, „Open season”. Este unul dintre textele la care ţin, îmi spune atrăgându-mi atenţia 

asupra ultimului vers: „Now!”, said teacher. „Find out what the poet really meant.” Aveam să înţeleg 

mai târziu la ce făcea aluzie. Lui Pat Ingoldsby îi displace ideea că poezia i-ar putea fi răstălmăcită în 

termenii procedeelor „didactice”. Din acest motiv, stârnind nedumeriri, îşi protejează poemele de 

includerea în manualele şcolare, de „teribilele lucruri care le-ar putea fi făcute în numele educaţiei”. 

Cunoscând tardiv acest detaliu, mi se pare că răspunsul meu a debutat aproape ridicol... 

- Acesta este exact lucrul la care mă gândesc de fiecare dată când discut cu poeţii. Nu poţi fi 

sigur că ai înţeles întotdeauna ce vor să spună, chiar când discuţi banalităţi. Mi se pare că realităţile, 

universurile pe care ei le construiesc prin cuvânt sunt foarte puternic personalizate şi, din acest motiv, 

uneori, dificil de accesat. Poate că felul în care folosim limba ne face să percepem realitatea în mod 

diferit. Cred că, sub anumite aspecte, chiar aşa se întâmplă, iar realitatea chiar este modelată prin 

limbă, prin felul în care sunt folosite cuvintele. Poate că de aceea, uneori, oamenii se tem de poeţi. Ei 

au acest antrenament teribil al cuvântului şi puterea magică de a transforma realitatea prin cuvânt. 

Limba, cuvântul, sunt instrumente extrem de complexe, sofisticate şi puternice. Mă gândesc chiar la 

faptul că atunci când folosim limbi diferite avem acces la realităţi diferite, percepem diferit, deşi 

privim aceeaşi realitate. Există lucruri care nu pot fi traduse. Faptul că folosesc o limbă mă face să 

accesez realităţi, nuanţe care ar fi imposibil de înţeles dacă aş folosi o alta. 

- Este adevărat. De aceea pot să îţi spun că unul dintre motivele pentru care sunt trist este acela 

că noi, irlandezii, nu ne mai cunoaştem limba. Foarte mulţi dintre noi au uitat-o. Chiar dacă o mai 

ştiu, unii  nu o mai folosesc. Eu, chiar dacă vorbesc acum cu tine în engleză, gândesc în limba 

părinţilor mei. Cineva spunea că un popor care îşi pierde limba îşi pierde sufletul...   

Mărturisirea poetului mă înfioară. Realizez că, fără să vreau,  am intrat pe teritoriul unui subiect 

sensibil. În filmul din privirea lui, realitatea aceasta apare pentru câteva clipe ca un basorelief  în care 

lumea este o vale a plângerii. 

- Înţeleg faptul că eşti îngrijorat. Nu cunosc foarte bine realităţile de aici însă, în câteva zile, am 

văzut lucruri care mă fac să cred că există motive de optimism pentru viitorul limbii. Am remarcat că 

peste tot, inclusiv în transportul public, mesajele în limba engleză sunt dublate de limba irlandeză. 

Copiii studiază limba, la şcoală. Mi se pare un fapt foarte important. Chiar dacă problema este mare, 

s-a reacţionat la timp. Limba irlandeză a fost salvată.    

- De unde eşti? 
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- România. 

- Eşti de la Cluj?  

Conştientizez, în mine se citeşte surpriza. Nu încerc să-mi ascund trăirile. Este al doilea irlandez 

care mă întreabă acest lucru, în ultimele două zile. Primul - probabil om de litere - şef de sală ori 

poate chiar proprietar la un restaurant în  sudul ţării, îşi aducea aminte cu un entuziasm care m-a 

surprins plăcut, despre atmosfera extraordinară gustată în Cluj, cu prilejul unui eveniment cultural 

legat de numele scriitorului James Joyce.  

Ce-or fi având irlandezii cu Clujul? Nu cred că oricui altcuiva, în primă instanţă, i-ar fi trecut 

altceva prin minte. Primesc o injecţie cu detalii clarificatoare:  

- Am un prieten român, Mircea. Este de la Cluj. El şi soţia lui. Sunt persoane foarte speciale. 

Privindu-i, îmi amintesc cum eram şi noi, irlandezii, în vremurile din trecut. Această nebunie a 

timpurilor moderne ne-a transformat, nu întotdeauna în bine. Ceva important, din noi, s-a pierdut.  

- Împreună cu prietenii de aici, în ultimele trei zile, am avut ocazia să călătoresc prin Irlanda. 

Am văzut multe locuri. Sunt extrem de plăcut impresionat. Părerea mea este că ţara ta a salvat ceea 

ce era mai important. În curând, aceste lucruri se vor dezvolta, aşa cum îţi doreşti. Sunt convins că 

Irlanda are un viitor frumos, mai ales în ceea ce priveşte creativitatea. Aţi făcut sacrificii, dar aveţi 

acum, aici, toate condiţiile să se întâmple ceva frumos.    

Nu ştiu dacă reuşesc, dar încerc să ascund faptul că sunt surprins de efectul propriilor cuvinte, 

sincere de altfel. Mi se pare că empatia mă ajută să înţeleg aceleaşi sentimente pe care le are un român, 

într-un dialog similar, cu un musafir de peste hotare. Chipul i se luminează într-un fel special, în timp 

ce ascultă. Totul durează o secundă, poate două. Pentru mine, suficient să-mi dau seama că realităţile 

despre care i-am vorbit fac parte din vitrina cu porţelanuri a sufletului artistului. Cu alte cuvinte, îşi 

iubeşte ţara cu intensitate. 

Uneori avem nevoie şi de părerile altora. Indiferent cărui spaţiu aparţinem, experimentăm 

frecvent şi inevitabil cecitatea izolării în propriile experienţe, subiectivismul excesiv vizavi de 

prezentul şi viitorul locului în care ne-am născut. Gândul acesta mă face să fiu recunoscător pentru 

întâmplarea care m-a ajutat să meditez într-o direcţie interesantă. De astă dată,  în plus, am avut mare 

noroc. Pat Ingoldsby mă răsplăteşte regeşte: 

- Cum se spune româneşte? „Ce mai faci? Bine!”  Am învăţat asta de la prietenul meu, Mircea. 

Privesc în jur. Nu, nu am divorţat de realitate, accentul acela ardelenesc vine de la omul din faţa 

mea. Un „bine”,  coborât de undeva din sufletul românului transilvănean. Un „bine” care sună  

fantastic! Un „bine”, rostit de Florin Piersic în rolul lui Marius Chicoş Rostogan! Un „binne”, de la 

Cluj!  

Descoperirea e primită cu plăcere:  

- Îi voi spune prietenului meu, Mircea, că vorbesc româneşte cu accent de Cluj! El mi-a povestit 

cum aţi supravieţuit voi, românii, de-a lungul istoriei. Mâna poetului imită mişcarea firului ierbii peste 

care trece vântul. Sunt mulţi români, acum, la Dublin, adaugă zâmbind.  

În direcţia din care vin, spre care se îndreaptă zâmbetul interlocutorului, se află o intersecţie şi 

un pod. Ştiu ce fel de români se remarcă, adesea, în astfel de locuri. Urmărit de obsesii mai vechi, am 

impresia că discuţia se apropie de imperiul adevărurilor nespuse. Cred că din acest motiv marşez pe 

o direcţie care, sunt convins, va fi înţeleasă corect. Remarca mea, înţepenită pe tărâmul unor viziuni 

personale, defensive, pe care speram că le-am depăşit. Constatarea spontană mă face să simt cum îmi 

scârţăie cuvintele, pe teritoriul unui timp încarcerat într-un butoi aruncat pe fundul oceanului. 

Formulez acceptabil pentru o discuţie decentă, însă insuficient pentru mine însumi. Simt că este 
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imposibil să explic situaţii atât de complexe în câteva cuvinte. Nu am când.  Dimensiunile cu deveniri 

continentale ale unor realităţi triste, de acasă, se revarsă ca o găleată cu apă rece peste creştetul 

trăirilor mele turistice. Situaţia m-a luat prin surprindere. Credeam că mi-am clarificat aceste 

probleme la Stockholm, credeam că sunt pregătit să împărtăşesc concluzii. Nu sunt. Îmi fac, totuşi, 

prea multe griji. Frământarea mea nu are cum să fie un mister pentru ochelarii lui Pat Ingoldsby...  

- Îţi voi povesti ceva din trecutul meu, ca să vezi că eu înţeleg foarte bine ce se întâmplă cu 

românii. Când eram foarte tânăr, am lucrat la Londra. Atunci, acolo, erau locuri unde intrarea 

irlandezilor era interzisă. Existau anunţuri care spuneau clar că nu este permis accesul pentru negri, 

câini şi irlandezi. Noi, irlandezii, eram ultimii pe listă. Ultimii, în urma câinilor... Vezi, aşadar, eu 

înţeleg destul de bine ceea ce li se întâmplă românilor, acum. 

Din acest punct, discuţia ar putea deveni foarte lungă. Sunt nevoit să aleg. Am puţine variante.  

Prima - sunt de acord cu interlocutorul. A doua - nu sunt de acord şi în acest caz trebuie să-mi 

argumentez poziţia. Aleg ceva mai comod, apelez la subconştient să-mi ofere soluţia cea mai 

potrivită. Astăzi, imaginaţia îmi propune un arbitru sub formă de „slot machine”. Trag neîntârziat de 

mâner. Dacă pe cadran se aliniază trei prune, intru în detalii ale discuţiei. Mecanismul se dă peste cap 

cu viteză. Stop! Bing! Rezultatul îmi convine. Două prune şi o cireaşă. Astăzi, nu. De după cireaşa 

asupra căreia mi s-a pironit atenţia, apare mâna lui Pat Ingoldsby cu un carneţel. Sunt îndemnat să-i 

las un mesaj. Mă aflu pentru prima dată într-o astfel de situaţie. Ideea mă emoţionează puţin. Nu cred 

că mai pot să reproduc exact ce spun acolo. Ceva despre cât de specială mi se pare această întâmplare. 

- Nu vreau să ştiu acum ce ai scris. Îmi place să aflu singur, mai târziu, după ce îmi traduce 

cineva. 

Mă conformez... 

- Ce zi este astăzi?  

- Nu ştiu. Are vreo importanţă? 

- Să fie oare 13 sau 14 august,  mormăi îngrijorat. 

- Nu contează! Poate să fie 13, poate să fie 14 august. 

- Nu se poate, ar fi trist pentru mine, în 14 august am bilet la avion, trebuie să mă întorc la 

Stockholm. 

- Hai să zicem atunci că este 13, 4/5 august! 

 

Poetul glumeşte, 

zâmbesc bifând data care 

mie mi-a purtat noroc. Îl 

asigur că scrisul meu de 

mână va fi inteligibil pentru 

românul care-i va traduce. 

Sentimente neobişnuite mă 

încearcă privind autograful 

pe care îl primesc, la rându-

mi. Scriitorul din Dublin îşi 

aşază semnătura pe cartea 

care ne-a făcut cunoştinţă.  

Gândurile care o însoţesc, în 

limba irlandeză (Gaeilge). 
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Îmi imaginez că e un semn misterios, care face din privitor un călător în timp. Nu are importanţă în 

ce an, în ce epocă ajunge. Obligatoriu, e vorba despre saltul într-o zi de 13,4/5 august. Un parametru 

stabilit, negru pe alb, de către Pat Ingoldsby, preambulul unei îmbrăţişări amicale de rămas bun.  

- Sunt onorat că v-am cunoscut, domnule!  

O scurtă reverenţă, privirea îmi alunecă spre pantofi. De acolo, şireturile obraznice scot limba 

spre mine. Las drumul să mă poarte câţiva metri mai departe şi le aplic o corecţie zdravănă. Ridicând 

ochii, constat că mă aflu în faţa unei clădiri impunătoare, Banca Naţională a Irlandei. Trecuseră doar 

câteva clipe de când vorbisem cu una dintre comorile naţionale din această ţară. O legendă vie. Aşa - 

aveam să aflu mai târziu - se discută despre Pat Ingoldsby, pe Internet.  

 

P.S. 

 

Această întâmplare nu era posibilă fără existenţa unor scriitori români extraordinari, frumoşi, 

eroic de „trimbulinzi”, care au constituit motivul prezenţei mele în Irlanda. Trebuia să-i întâlnesc. 

Voi pronunţa aici numele prietenilor la care mă gândesc mereu cu drag, Viorel Ploeşteanu, Dorina 

Şişu, Emanuel Pope. Cu bucurie mă gândesc şi la amfitrionii noştri de la Killorglin, actriţa  Simona 

Bercu Bîrsan şi Ciprian Bîrsan. Acesta din urmă, un clujean formidabil.  

 

 

”The artist” Constanțiu Mara 
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That Afternoon 

I must learn to live without you, 

avoid old haunts for fear 

that turning a corner I might find you 

standing there – What would I say? – 

or open the wardrobe door and sense 

a stray musk of you 

in a discarded shoe or blouse. 

 

I remember that afternoon 

before you left when we thought 

to get away from it all and drove 

out past the suburbs to the mountains. 

How, approaching a bridge somewhere, 

you laughed at something I’d said. 

It was as though a current moved 

in my blood; that everything could 
be forgotten and we could begin again. 

 

That was before you told me 

about him. That night we lay 

silently in bed, our anger spent, 

till the morning light gathered 

in the curtains and you got up 

and dressed. The day you left. 

 

I must learn to live without you, 

learn to smile or frown or laugh 

as though I meant it, put out 

the bins and trim the hedges, talk 

to the neighbours about their children 

and work as though by doing this 

I could pretend 

that you were never really here at all 

and I could be whole again. 

 

 

 

 

Special Irish poet guest 
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Alter egoism sau Când fluturii nu mai pot să zboare 

– Viorel Ploeșteanu (Irlanda) 

 

 

Se simțea așa de răvășit, ca pletele unui poet ce nu-și 

înțelege muza. Mai rău era că nu pricepea de unde-i 

venea răvășirea asta care-i dăduse viața peste cap, și nu 

o dată, ci executase, parcă, un triplu salt fără plasă de protecție. 

 

Sunt multe lucruri petrecute în viața de zi cu zi, care fiecare în parte este capabil să răvășească o 

existență obișnuită. Problema este că oamenii nu mai sunt deloc obișnuiți. Sunt antrenați mai dihai 

decât luptătorii de comando să facă față și profil oricărui atac ne sau prevăzut, venit din partea 

instituțiilor, de stat ori nu, mass-media, persoane cunoscute sau ne. Oamenii neobișnuiți sunt obișnuiți 

să nu-și pună întrebări. Păi, când zicea autorul Moromeților că timpul nu mai avea răbdare, știa el ce-

o să trăim noi acum, la mai bine de juma de secol de la ieșirea în decor a acelor timpuri? Nu știa, că 

n-avea cum și nici de ce, dar ce e mai ciudat e că nici ăștia de acum nu știu. Timpul și-a cam pierdut 

substanța. Dacă altădată era așa, oarecum personificat, că puteai să vorbești cu el, despre el, ba chiar 

să te raportezi la el și să ți-l apropii ca pe un prieten, să-l iei pe după umeri și să-l inviți la o plimbare, 

la o poveste, pentru că simțeai că îți aparține și îi aparții, acum lucrurile s-au cam schimbat. Prea te-

apucă toate din toate părțile și te sorb din interior, nelăsându-ți nici o respirație care să-ți aparțină, să-

ți umple plămânii cu putere și mulțumire, cu conștiința că îți respiri propriul aer, să-ți dea certitudinea 

și siguranța că exiști. Nu, respirăm în fugă, mecanic, la fel cum le facem pe toate, cu o frică nebună, 

care parcă ne împinge de la spate, să nu cumva să lăsăm ceva nefăcut. Și totuși, mai mereu lăsăm un 

lucru nefăcut, și anume, viața. Nu trăim, domnule, asta e! 

Goana după bani, servicii mai bune, informații, cumpărături, lux, nu înseamnă viață. Înseamnă risipire 

a vieții, iar cel care începe să-și pună astfel de întrebări devine omul neobișnuit din marea masă a 

obișnuiților în neobișnuință. Devine răvășitul care ar vrea să trăiască și înțelege că nu mai poate, 

pentru că este prins într-un carusel ce nu mai poate fi oprit. Toți suntem prinși în acest carusel și 

suntem mințiți că este un privilegiu să fim în el, iar noi credem, pentru că vedem lumea de sus, vedem 

culori stridente și lumini care-i fac pe ceilalți să pară fericiți. Nu vedem, însă, trăsături, expresii, trăiri. 

Nu vedem viața, care este undeva jos, prea jos, sub noi, rămasă netrăită. 

Nici cărțile parcă nu se mai scriu spre a bucura cititorul, ci, mai degrabă, spre a-l încurca. Literatura, 

bunăoară, este pe punctul de a trece la secțiunea lucrărilor de specialitate. De oricare specialitate. Nu 

zic, că nici cititorul nu se mai dă în vânt după scrieri “ușoare”, pentru că timpul dedicat lecturii nu 

mai este de mult un timp de plăcere, ci o sfântă socială obligație. 

Aud tot mai des cum că românul nu are, domnule, mentalitate de luptător, nici atât de învingător! Cu 

cine să lupte? Pe cine să învingă? Ăsta o fi rostul vieții, să te lupți în permanență cu cel de lângă tine, 

să-i iei ce-i al lui sau ceva ce ar putea fi mai degrabă al lui și care ție poate că nici măcar nu îți face 

trebuință? Și de ce trebuie tot timpul să învingi pe câte cineva? Crezi că astfel devii mai om decât erai 

Proză 
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înainte? Că pâinea are alt gust? Că aerul? Apa? Ori, poate, că soarele îl luminează mai mult pe 

învingător decât pe învins? 

Cum și când s-au schimbat prioritățile omului? Ce nebunie a făcut, nu numai să ne smulgem din 

natură, dar parcă ne-a împins să ne-o facem și dușmancă, s-o sleim de tot ce ne oferă, să nu care 

cumva să rămână după noi ceva de folosit? 

Uite-așa ajunge omul, amăgit de transformarea în realitate a SF-urilor de acum douăzeci-treizeci de 

ani, să se creadă buricul de la degetul mic al Tatălui Univers și să dezvolte un egoism atroce, care, 

înainte de toate, trebuie să dărâme mituri, tradiții, credințe și istorii, pentru a se pune pe el într-o 

poziție în care să nu mai poată fi atacat, nemaiavând la ce să se raporteze. Egoismul și autosuficiența, 

devenind noua ordine mondială, se aplică atât de bine la nivel de individ, încât putem spune că, în 

ciuda spectaculoaselor dezvoltări științifice, intrăm într-o nemaiîntâlnită epocă oarbă a spiritualității. 

Cu vântul care răvășește vine liniștea pământului să ne arate viața. În lumina zorilor vezi fluturi care 

nu mai știu sau nu mai pot să zboare și atunci înțelegi că soarele nu va mai răsări niciodată. Sau, 

oricum, nu ar mai avea niciun rost s-o facă. 

 

 

”Roman ruins” Constanțiu Mara 
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Dumitru Ichim (Canada) 

 

 

 

 

 

Icoană de Crăciun 

Înainte de seară 

se aduceau perdelele de afară, 

ale sărbătorilor. 

De sus până jos - 

pânza de cer 

cu răsărituri rare. 

Miroseau a tămâie și ger 

la ferestre. 

 

Bunica scotea din scrinul de zestre 

sfânta icoană a Nașterii 

cu Pruncul și Sfânta Fecioară. 

Îi aranja ștergarul de in, 

de o parte și de alta 

ca poveste în jur de mireasă 

reîntrupată din crin. 

 

Candelei  

îi aprindea litera ei 

pioasă 

ca minunea în licăr de tei. 

Apoi cu magii împreună 

îngenunchea și ea. 

Pe urmă toți ai casei 

intram în icoană 

prin ușa deschisă de stea. 

 

Mirosea 

a tămâie și-n nenuntite tăceri - 

frământul rotund din cuptorul de ieri. 

 

Poveste de Crăciun 

Întreb melodul 

care știe 

pe unde basmului 

se poate trece podul 
''Unde sunt porțile? 

Unde e satul? 

Unde-s ștrengarii din copilărie 

din Valea Uzului cu drum de fier?'' 

El tace 

și-mi arată-n sus, 

apoi printre tăceri ningând 

''S-au dus 

cu colindatul, 

ca melcii'ncet urcând în cer 

cu casele în spate, cu tot satul...'' 

Apoi dispare printre fulgi și el 

și-nchide poarta de tropar. 

Numai de sus, 

colindul lor 

cu vocile curate 

ajuns acum la Dumnezeu, pe prispă, 

se-aude-ncet, dar tot mai rar, 

până-nfloritul 

abia se mai distinge. 

 

În peștera icoanei  

s-a ascuns melodul. 

Închisă-i poarta și a tras și podul. 

 

...și ninge, ninge, ninge 

și peste-a fost și peste drum 

și peste seară, 

până ce satul de demult coboară 

întreg, 

cu fiecare casă 

legată, 

ca-n pomul de Crăciun, 

cu sfoara hornului, de fum, 

de creanga lui a fost odată... 

 

Poezie 
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Maica Domnului 

 

Maica Domnului, 

precum luna plină înflorind, 

zâmbește deasupra Lui, 

cum numai o mamă 

poate să fie colind. 

 

Oare ce o fi visând 

de s-a întors spre ea, 

cu mânuța 

agățându-se de-un canaf? 

 

Boul suflă deasupra Lui 

mireasma de flori 

din neamul celor ce se aduc 

în Vinerea Mare pe epitaf. 

 

Steaua a purces să se culce 

în poala lui Dumnezeu. 

''Dormi, Puișorul meu, 

primăvară dulce...'' 

 

Maica Domnului 

veghind, 

precum luna îngândurându-și crinii, 

îi acoperă piciorușul dezgolit 

cu-n sărut, 

cum numai o mamă poate fi 

nu numai colind, 

dar chiar născătoarea Luminii. 

 

Rose Window ”The Birth of the Virgin Mary” Stained glass - La Chiesa di Civitella del Lago, Umbria, 

Italy, Constanțiu Mara 
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Datko – Pavel Nedelcu (Italia) 

 

 

Pe moșul ăsta l-am filat de mult timp, nu pare să reprezinte un pericol. 

În general nu te aștepți să fie periculos un bătrân care se mișcă cu 

greutate și poartă două perechi de ochelari: una pe ochi, cu ramă 

maronie, cu lentile ce adeveresc acea clasică glumă cu fundulrile de 

borcan, iar cealaltă atârnată de gât ca un mare pietroi de moară, ce pare 

să tragă cu sine, în acord cu legile gravitației, ceafa șubredă și capul 

abandonat. Perechile de ochelari și le schimbă în funcție de exigențe, cu alte cuvinte omul meu nu 

vede mai deloc, nici de la distanță, nici din apropiere. Bătrânul ăsta se numește Datko și are un 

magazin pe strada unde locuiesc de câteva luni. M-am mutat în acest orășel din Piemont de curând 

pentru a scăpa de carabinierii din Milano, ce mi se păreau mai bine organizați decât în alte regiuni. 

Acest magazin este echivalentul a ceea ce noi românii numim tutungerie. De fapt, e mai mult decât 

atât: e un loc în care se vând, pe lângă țigări, gume sau rechizite școlare. Ce paradox, nu? Oare italienii 

știu că școala se îmbină cu țigara? Îmi amintesc că la școală m-am apucat de fumat.  

Într-un colț mai ferit, trei aparate de păcănele sunt bombardate cu pumni și palme de aprigi jucători 

de aceeași vârstă cu Datko. Să vă spun, eu sunt un răufăcător, hoț profesionist, spuneți-mi cum vreți, 

însă niciodată nu am jucat la aparate! Poate veți crede că e imposibil, dat fiind faptul că la noi în țară 

toți golanii își petrec timpul prin baruri la bere, țigări și păcănele. Haideți să nu le spunem golani, să 

le spunem făcători de nimic, dacă folosim o traducere la literă a cuvântului italian nullafacenti, ce 

exprimă foarte bine ideea de a nu fi ocupat sau de a nu vrea să fii ocupat cu nimic. Ei sunt mai mereu 

prezenți în oricare dintre barurile de cartier, mai nou intitulate atât de pompos puburi. În aceste 

puburi, fiind nevoit la debut să intru pe felie cu anumite persoane, am observat cât e de prostesc jocul 

de păcănele, cât de puțin trebuie să gândești și cât de mult poți pierde în același timp. Pare un joc de 

cine loveşte mai tare maşinăria? Dă-i tu una, îi mai dau eu una, ca la box. Nici măcar n-am fost curios 

să ating aceste delicii ale vulgarității. Sper doar să nu mă dau de gol şi să mă integrez perfect în peisaj. 

Să vă explic mai bine. Sunt hoţ profesionist de mai bine de zece ani, acum am treizeci și mă îndrept 

spre al unspezecelea an de carieră. De zece ani, ba poliția română, ba carabinierii încearcă să-mi calce 

pe urme. Nu au reușit să mă prindă, nu au reușit nici măcar să mă identifice.  Asta pentru că mă 

deghizez mereu și mereu îmi schimb locul și spectrul de acțiune. Acum sunt deghizat în bătrânel, 

penibil, însă, jur că e cea mai bună deghizare pe care o pot interpreta. Abia dacă mă mișc și folosesc 

o voce cu adevărat bătrână, răgușită, stinsă, fructul studiilor mele pe oamenii în vârstă. Am studiat 

orice tip de personaj când m-am apucat de meserie. Pot interpreta inclusiv femei de tipul celor bine 

dospite și fumătoare. Privit din anumite unghiuri, chiar am contururi fine.  

Datko mă salute. De mult timp intru în magazinul său, pariez pe fotbal și nu pot spune că sunt un 

jucător prost. Mai câștig, mai pierd, trasând o linie conclusive, venitul investit este egal cu cel câștigat. 

În aceste condiții, în ceea ce numesc eu filare, adică observarea subiectului ce urmează a fi prădat, nu 

am investit la fel ca în alte dăți. Filarea pentru mine este ca prima mână la poker. Nu intri cu miză 

mare, ci aștepți prima, a doua și uneori chiar a treia mână, observi care este cel mai puternic jucător, 

dacă se joacă sau nu la cacealma. După ce ai înțeles cum se fac jocurile, începi să îți pui în aplicare o 

tactică în funcție de jucătorii adverși. Investești o sumă în primele trei mâini pentru a câștiga de “n” 

Proză 
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ori mai mult în următoarele. Desigur, în speranța că nu îți va lipsi norocul. La fel ca la poker, se 

desfășoară filarea: investești sume modice, la început, până când păgubitul prinde încredere, pentru 

ca, mai apoi, când se așteaptă mai puțin, să-l lovești în moalele capului și să i-o trădezi. Cu Datko am 

investit în filare, însă jocul de pariu are o frumusețe aparte: te poate surprinde în mod plăcut, 

restituindu-ți banii. Destul de rentabil!  

Ceea ce am observat este că Datko face inventarul sâmbăta, așadar atunci și doar atunci poți retrage 

un ban care să merite cu adevărat efortul. Nu vorbesc de sume enorme, de fapt nu mă aștept la mai 

mult de două mii de euro de la bătrânelul ăsta, însă atunci când ai nevoie cauți și prin mărunțiș. 

Sâmbăta, Datko închide cu două ore mai devreme și, de după fundurile de borcan, își trece în revistă 

profitul. Pune deoparte ce-i al lui, restul îl leagă în teancuri și îl marchează pentru a nu se încurca mai 

târziu, când îl va fi distribuit. Întreaga operațiune se desfășoară cu gratiile mobile trase pe ambele 

vitrine. Doar ușa de la intrare are gratiile trase pe jumătate. Apoi mai există o ușă în spate, ce dă într-

o străduță strâmtă, deseori pustie. Pe acolo voi ieși.  

Sunt destul de perspicace să fi observat de dinainte totul, adevărat? În realitate am fost favorizat de 

poziția apartamentului în care locuiesc. Are balconul la etajul întâi și dă înspre stradă. E ca și cum ai 

sta în fața ușii magazinului doar că ceva mai sus, peste stradă. De acolo am filat timp de două 

săptămâni pentru a nota obișnuințele lui Datko și eventualele surprize care ar putea apărea în 

programul său. De asta e ușor cu boșorogii, sunt extrem de previzibili și se scaldă într-o baltă de 

monotonie. Domnul Datko, respectabilul domn a cărui gușă atârnă nostim sub mandibulă, nu avea 

programul altfel decât m-aș fi așteptat. În plus constituia o pradă extrem de ușoară, în condițiile în 

care nimeni nu îl ajuta cu întreținerea magazinului. Nimeni nu a apărut timp de două săptămâni. Odată 

ținta luată în cătare, am început să-mi construiesc personajul al cărui nume nu mi-a prea venit în minte 

de la început. Mă gândisem la unul cât mai generic, Luigi sau Marco, însă până la urmă din cauza 

accentului meu, nu tocmai italian, mi-am construit o altfel de identitate. Sunt Cruz. Dela Cruz Juan, 

spaniol emigrat în Italia la începutul anilor nouăzeci. Spun caramba de câteva ori și observ că toată 

lumea e ferm convinsă de originea mea. Nimeni nu este curios să-mi asculte povestea, deși mi-am 

pregătit-o cu mare atenție. Am băgat divorț de nevastă, deoarece am prins-o înșelându-mă cu un 

senor. După douăzeci de ani de căsnicie să îți prinzi nevasta cu altul? Te determină să faci niște 

schimbări radicale. Așa că am plecat pe la cincincizeci și cinci de ani fără să mă uit în urmă, înarmat 

cu scârba trădării și cu câteva sute de mii de euro, partea mea din mariajul nefericit. Ei, iată-mă, un 

bătrân nefericit și senil în căutare de câștiguri modice la pariuri sportive. Viața mea trebuie să fie o 

ruină, m-ar compătimi toți cei care mi-ar ascultat povestea. Soția m-a ruinat complet. Acea persoană 

păcătoasă nedemnă de un asemenea senor. Câteodată mă amuz de situația protagonistului pe care îl 

creez. Ai nevoie de imaginație. 

Datko  a tresărit de cum am intrat pe ușă, de parcă ar fi fost recepționer la un hotel, în tură de noapte. 

Mă întâmpină cu un zâmbet larg. Probabil se așteaptă să cumpăr, ca de obicei, ziarul și, în timp ce îl 

răsfoiesc, să completez un bilet la pariuri. Astăzi însă îi voi prezenta elementul surpriză, munca mea 

necontenită, filmul filmelor, scena scenelor pe care, probabil, o va povesti până la sfârșitul vieții 

tuturor celor care vor dori să îl asculte. Asta, desigur, dacă nu va muri de infarct azi. Nu am de gând 

să-l sperii foarte tare, nici să fiu extrem de violent. Dacă va fi docil, așa cum îmi reiese din caracterul 

și apatia mișcărilor sale, nu va avea prea mult de suferit. 

- Datko, amico mio, îmi dreg eu vocea să îmbătrânească. Halal amic, îmi spun, te recomandă cei peste 

două mii de euro din tejghea, dacă mi-i dai de bună voie. De la amic la inamic nu este decât un prefix 

și un moment de nesăbuință. Ziarul ”La Stampa”, ca de obicei. 
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Între timp îmi arunc ochii tineri de deasupra mustăților bătrâne către acel colț al magazinului care 

adăpostește trei slot machine. Acolo domnește un bătrân, îl știu din vedere, Mario se numește și e un 

munte de om. Ai spune că poartă un costum uriaș de mascotă sumo dacă nu i-ai observa pielea rozalie, 

cusută cu păr, ce-i dă afară din curea și se revarsă peste bust ca spuma poliuretanică aplicată la 

îmbinarea unui geam nou cu tocul tencuit. Gorila asta ar putea constitui un obstacol, însă, de obicei, 

se plictisește înaintea orei de închidere. Să plece cu zece minute înainte de ora douăzeci ar fi ideal, 

însă e de ajuns să stea acolo pentru încă două ore. Să mă integreze în peisaj. De altfel, îmi poate fi de 

folos în mânuirea mașinăriilor, neștiind eu cum să le folosesc. 

Îmi iau stampa și mă urnesc pe un taburet ce scârțâie pentru a-mi confirma etatea oficială. Am 

șaptezeci și șapte de ani, oasele ar trebui să-mi scârțâie în acord cu scaunul, nu știu dacă lui Datko i 

se pare că-mi scârțâie, ar fi bine să creadă așa. Vreau să par cât mai ramolit în această deghizare. Să 

adaug o tuse, pentru credibilitate. Datko mi-ar da în jur de șaptezeci, dar gorila? Eu gorilei, în jur de 

șaizeci și nouă. Pasiv. Ca între persoane vârstnice, respectabile, fiecare își ține gura și își vede de 

treabă. Eu scriu codurile meciurilor de fotbal pe o pagină a ziarului ocupată în totalitate de o reclamă 

la un sos de paste, gorila bate cu pumnii în aparat, Datko privește micul televizor din spatele tejghelei 

prin lentilele groase cu ramă maronie. La ora asta e telejurnalul, sportul cotidian al vârstnicilor italieni. 

Când urmăresc știrile intră în transă, nu răspund la niciun apelativ, nu rostesc niciun cuvânt. Profit de 

neatenția lui Datko pentru a-mi aranja mustața falsă. Aveam senzația că s-a desprins, ar trebui să 

folosesc alt adeziv. Adezivul trebuie ales cu atenție pentru că mă poate irita. Cel care mă irită are și 

un miros înțepător ce mă face să strănut. M-aș putea compromite astfel.  

Mai tușesc o dată pentru a-l atenționa pe Datko că trebuie să tasteze codurile meciurilor pe care i le-

am întins scrise pe reclama la sos, alături de pronosticuri. E atât de ramolit că o dată la trei încercări 

greșește. O dată a greșit și am câștigat, de aceea nu îi mai atrag atenția când văd că scrie ceva ce nu 

se potrivește cu pronosticul meu. Cred că, totuși, i-ar trebui mărite fundurile de borcan în mod direct 

proporțional cu vârsta. Îi dictez totul cu voce răgușită și mă îndrept înspre ieșire. Până aici obișnuitul 

protocol. Datko mă salută în timp ce eu nu-i răspund și cotesc brusc la nouăzeci de grade spre stânga. 

Mă așez lângă gorila ce nu se sinchisește să-mi ureze bun venit și scot din buzunarul de la piept o 

pungă de plastic, transparentă, plină cu monezi. Așa își păstrează moșnegii mărunțișul.  

Am introdus o piesă de teatru, un film, eu sunt regizorul și protagonistul. Ceilalți actori vor acționa 

în conformitate cu regulile impuse de regizor. Ascultați dacă vreți să rămâneți în trupă, ascultați dacă 

vreți să rămâneți în viață, ascultați precum călugării iezuiți. Momentan imit o gorilă care apasă pe 

butoanele vulgarității. 

Stăm în fața aparatelor până la ora șapte, am deprins mișcările, urmăresc linii orizontale 

necâștigătoare, fructe, fructe, fructe. Pierd, pierd, pierd. Totul face parte din filare, tot ce am pierdut 

acum voi câștiga înapoi, ba chiar de cel puțin douăzeci de ori mai mult în mai puțin o oră. Gorila se 

ridică deodată și se îndepărtează nefericită, nu a câștigat nici măcar o banană. Și totuși e prea devreme, 

îmi zic, m-a lăsat descoperit, singur deasupra butoanelor vulgarității. Încă trei sferturi de oră să mai 

fi stat, m-aș fi simțit mai puțin solitar, mai puțin analizat de fiecare client ce intră. Mă mut la ultimul 

aparat, cel de lângă perete. Simt scaunul rece, neprimitor. Continui să joc cu mânușile. Am făcut totul 

cu mânușile ce arată exact ca o mână goală, dezosată, am completat biletul și am plătit fără să mi le 

dau jos.  

Atmosfera crepusculară se infiltrează prin cele două vitrine ale magazinului, lăsând razele 

transparente ale soarelui să lumineze tejgheaua prăfuită din spatele căreia Datko încă mai privește 

mini-televizorul. Telejurnalul de seară! Și-l va aminti pentru tot restul vieții, asta dacă nu va face 

infarct acum. Nici nu termin bine de rostit în minte ”acum”, că mă și ridic de pe scaun, vioi. Game 
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over! Profit de neatenția lui Datko și mă strecor în vârful degetelor până la ușă. Apuc grilajul de fier 

de sus și-l trag până la jumătate. Datko tresare și se uită la mine preț de câteva secunde. 

- Ce faci, hei, cosa fai? 

Scot arma de la brâu și o îndrept înspre el. În filmele de prost gust răufăcătorul spune: ”Mâinile sus! 

Acesta este un jaf armat.” Tind totuși să cred că Datko a înțeles despre ce e vorba. Stă înmărmurit în 

spatele ochelarilor. 

- Ridică mâinile! răcnesc eu moșnegește, iar actorul se conformează, pentru a rămâne în trupă. 

Perinde ac cadaver, la asta mă aștept din partea lui Datko. Trag perdelele pe vitrine, retezând 

parcursul razelor crepusculare, în timp ce îl fixez cu țeava pistolului. Înainte, cu pași lâncezi înspre 

statuie! 

- Hai să facem inventarul, caro amico, îi spun când ajung în spatele tejghelei. El se aruncă deodată 

asupra sertarelor prăfuite cu disperarea unui câine ce își apără ciolanul. Îl iau de gulerul puloverului 

de lână de după ceafă și-l trântesc pe scaunul ce l-a ținut captiv în fața televizorului. E ca și cum ai 

arunca o minge de basket, nu prea tare, cu elanul potrivit, flexând atent genunchii pentru a nimeri 

coșul. Îl pocnesc peste față cu putere, ochelarii i se desprind de cap și îi sar la o distanță considerabilă. 

Îmi vine să râd de neputința sa, mai ales când văd că pantalonii încep să i se ude. Îi apăs pistolul pe 

tâmplă pentru a-l anestezia complet. Acum chiar și nelegat tot nu s-ar mișca de pe scaun. Nu risc 

nimic, însă și scot bucăți de sfoară din buzunarele paltonului. Îl leg de scaun fedeleș, în timp ce el 

tace mâlc respirând din ce în ce mai greu. Scot o bandă scotch din alt buzunar și-i acopăr gura 

înfășurându-i-o în jurul capului de câteva ori. Toate acestea le execut cu nonșalanță, fără să distrug 

deghizarea. E foarte important ca Datko să rețină că a fost jefuit de un moș spaniol nefericit și senil. 

Acum să aruncăm o privire la tezaur, îmi spun, în timp ce lacrimi apar pe obrajii bătrânului actor, ce 

miroase din ce în ce mai mult a urină. Deschid sertarele de lemn și încep să adun teancurile în 

buzunarul enorm croit în interiorul paltonului. Din estimările ce le fac la prima vedere sunt în jur de 

trei mii, o pradă bună la doar două sute cheltuite pe filare. Îmi iau adio în stil mare, pălmuindu-l pe 

Datko peste față, pe partea cealaltă, conform sintagmei biblice. Ies pe ușa din spate cu paltonul pe 

brat. Mașina mă așteaptă de dimineață pe străduța îngustă, pustie. Arunc paltonul pe banchetă, îmi 

dau jos mănușile, le arunc în torpedo, alături de mustață, perucă și cămașă. Trag un tricou pe mine cu 

”I love house music”: I, o inimă, o casă, o optime muzicală. Din asta se compune viața mea. Eu, 

inima, adică viața mea, casa, pe care o schimb mereu, muzica, fără de care viața mea ar fi searbădă.  

Conduc în gol vreo jumătate de oră de-a lungul străduțelor înguste ale orașului și mă opresc în fața 

blocului în parcare. Toate hainele și rechizitele le-am băgat într-o pungă de plastic, arma am înfășurat-

o într-o revistă și am pitit-o bine între ele. Intrat în apartament, arunc punga pe canapeaua din 

bucătărie și dau drumul la duș. Apa îmi va spăla nevoia de bani. Cu trei mii de euro mai pot trăi încă 

trei luni, însă sunt nevoit să caut o bancă, am timp nouăzeci de zile să filez noua țintă. Apa e călduță. 

Mă cufund în vană cu totul, în timp ce în living răsună Ten seconds before sunrise. Cam atâtea ore 

mai are Datko până să-l scoată cineva din hainele îmbâcsite de urină, până să-i smulgă banda scotch 

odată cu părul. Atunci va povesti întâmplarea vieții sale, atunci poate că va fi mai precaut. Sau poate 

doar mai fricos. Poate că nu va mai fi în stare să vorbească, oamenii reacționează atât de diferit la 

șocuri. Cu siguranță, nu se va mai lăsa absorbit de televizor. Zâmbesc cu capul în bărbie, îmi țin 

respirația și mă cufund în cadă. Apa îmi inundă nările, mi le înțeapă, ca înaintea unui strănut. Apa 

îmi va spăla nevoia de bani până la urmă, apa rece de sub dușul care te imploră să nu scapi din mână 

săpunul. 
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Poems by Valery Oișteanu (SUA) 

 

 

Ripened Life Goes On 

 

It only gets worse 

Water gets saltier 

Noises grow bigger and louder 

Breathing, heavier and faster 

Understanding, less and less clear 

Foreign accents more Arabic, more Asian 

I remember the time when I used to loose my mind 

Without a care or control 

I remember free feelings without guilt or fear 

When politics did not affect me so internally 

When every woman had a smell and a taste 

I am concluding that nature is not natural anymore 

The white teeth have turned yellow 

The skin not so elastic, not so smooth 

The smile not so wide 

Sex not so exciting 

Death stares at me from the open casket 

Of my cousin in law, Mihai 

His wife faints and death waves at me 

From the back of the Romanian chapel 

My mother is hit by a car in Bucharest 

I imagine her tiny body 

flying through the air 

“All’s well that ends well” 

Writes my philosopher 

brother 

I ask myself: What end? 

What’s well? 

 

 
”Icarus”, Constanțiu Mara 

 

 

Sari Dienes, our sad weather queen! 

 

The ghost of Sari Dienes 

Wrapped in bones of assemblage  

Covered in remains of her collage 

 Light and white, wrapped together 

 Floating fiercely down the Hudson 

Sari Dienes! Oh! Sari Dienes  

 How did you ever survive Irene?  

 Just barely, your poor soul ravaged 

Contravene with a prayer machine 

The hurricane that gave us a taste of hell 

27 works lost, a lifetime washed away 

Where are you Sari Dienes? 

Winds blowing tourmaline 

Walls crumbling like gelatin 

Rain falling onto the ravine 

Wind whistled through your prints 

Trapped under debris and parts unseen 

A sheetrock slab saved some lithographs 

A wooden stick impaled your drawing 

Dada is bleeding blue blood 

Sky is bleeding raging waters 

Gods of dream drowned unforeseen 

Assemblage lost in a garage  

Woman-artist of the future 

Spirit rising from the subterrene 

Sari Dienes, Oh! Sari Dienes  

How did you survive Irene? 

 

English corner 
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Sir John of Ursuline Ducks 

to John Evans (1932-2012) 

  

I met the master artist in ’74 in New York 

Ronald Feldman Gallery on 74th street 

At the late Ray Johnson’s Paloma Picasso Fun Club  

John scouted the apartment for my wife and me 

Got married to Margaret on our wedding anniversary 

Don’t shoot the ducks! They are quacking the art!   

Collage after collage, mail art for the rusty lions 

Every day a stamp, a rubberstamp, a coffee stain 

John loved sending postcards to the world 

Anthropology of the East Village streets 

Ave B School of Art with me as a sole student 

Writing about his collages in art-papers  

Life slipped quietly away among the greats 

Ray Johnson, May Wilson, Ed Plunkett, Tom Wirth 

Twins India and Honor, married with children  

The mating hawks dodging the bullets 

Fishing in my memory, wondering where it’s all gone 

John lives on my walls, in my poetry, in my letters 

The life of an artist and of a special friend 

John opened what was shut, no disguise for talent 

A life worth living and remembering. 

 

 

”Numbers”, Constanțiu Mara 
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Bogdan-Nicolae Groza (Irlanda) 

Paiul și bârna 

 

Nu ştiu ce-mi veni ca, într-o seară, să mă hotărăsc brusc că trebuie să 

scot neapărat paiul din ochiul meu pentru a vedea desluşit bârna din 

ochii altora. Zis şi făcut, fără prea multă analiză prealabilă, fără prea 

multă gândire. După o muncă asiduă, care a necesitat o operaţie 

complexă şi dureroasă, constând în focalizarea exclusivă a atenţiei în 

direcţia dorită, după incizia din inimă, unde stăteau pitite toate relele 

latente, după ce mi-am scormonit şi tulburat închistatul suflet în interminabile şi obositoare interogaţii 

interioare, am strigat, satisfăcut, VICTORIE! Acum vedeam limpede, cu un fel de aer de superioritate 

zeiască, toate beteşugurile şi defectele celorlalţi. Ba îl vedeam pe unul super egoist, ba altul era ticălos 

până-n măduva oaselor, ba altul îşi înşela de 6 ori pe săptămână nevasta, ba altul avea patima beţiei, 

ba altul era sluga banului, ba altul era aşa şi pe dincolo etc. etc. La toţi le găseam cel puţin câte un 

defect. Numai eu eram curat ca lacrima… Nu-mi găseam nici o vină, nici o pată, nici un cusur. Mă 

credeam, vorba aia, sfinţenia întruchipată, uşă de biserică. Şi, mândru, ca un heruvim, m-am ridicat 

în slăvi. Ştiţi cum? Ca-n proverbul acela “Laudă-mă gură, că-ţi voi da friptură”. Aşa am făcut, 

ticălosul de mine. Până când, obosit de atâtea autoelogii am aţipit. Un minut, zece, douăzeci, n-are 

nici o importanţă. Însă, când m-am trezit, am constatat cu surprindere că totul în jurul meu era ceţos, 

de abia mai desluşeam feţele oamenilor şi în aer mirosea puternic a răşină. Atunci am înţeles totul. 

Pe nesimţite, în locul minusculului pai din ochi, mi-a crescut o bârnă cât roata carului de mare. Ştiti 

voi ce bârnă grea era asta şi de unde provenea? Era bârna infatuării, orgoliului nemăsurat şi mândriei 

pe care am afişat-o cu ostentaţie, lăudându-mă cât de virtuos sunt. 

  

Eu și celălalt 

Cataclisme de amintiri subliminale, percepute într-o altă dimensiune crepusculară a cosmosului din 

mine. Eterogene, memoriile despre celălalt sunt puternic percepute în haosul halucinant al 
gândurilor… La fiecare solstiţiu de iarnă şi după o eclipsă scandaloasă de soare, mă preling fremătător 

între două clepsidre. Mă aflu când în perioada post modernistă a vieţii, când în situaţia ingrată a 

începutului de epocă romantică… În gând rememorez rolurile trăite de-a lungul anilor excesiv de 

incisivi. Când maestru al stărilor variate ale euforiei şi disforiei, când anonim fără ambiţii şi fără 

veleităţi de a da din coate pentru a ieşi din borborosul cotidian. Dacă "eu" a fost răsfăţatul proniei 

divine, inevitabil "celălalt" îşi făcea siesta fără neruşinare în păcate. Când "celălalt"-ul devenea erou, 

"eu" se dădea la fund, fricos. Mereu o competiţie acerbă, inutilă şi prostească între două entităţi 

diametral opuse. De fiecare dată când "eu" era politicos, delicat, cuminte, "celălalt" devenea bădăran, 

vulgar, obraznic. O alternanţă ciudată a stărilor care se subminau una pe alta. Dar, paradoxal, ca într-

o simbioză greu de înţeles, se şi completau reciproc. Niciodată n-am izbutit să fac o delimitare clară 

a preferinţelor. Nu ştiam cărei entităţi să mă dedic în totalitate. Excursul prin măruntaiele psihice ale 

celor doi competitori mai mult m-au nedumerit decât să aflu răspunsuri. 

Actor şi spectator, deopotrivă, călău şi victimă, în acelaşi timp, martor şi făptuitor, totodată, re-

memorez, re-vitalizez, re-constitui, re-cosmetizez întruna, agonic, eul-celălalt actual cu influenţe de 

conivenţă din eul vechi şi ex-celălalt. Desfac şi descriu inconştient, incontinent, incongruent, 

mişcarea oscilatorie a bidimensionalităţii mele atipice de înger şi drac. Trăirile-mi multiple reflectate 

amorf şi polimorf în miile de stări, senzaţii, refulări, frustrări, revin toate buluc, într-o dezorganizare 

colosală în interiorul meu. 

 

Mereu controversaţi eu şi celălalt se vor completa şi detesta reciproc în mine până la un nou cataclism 

cosmic al conştiinţei. 

Proză 
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Traducere de Adrian Grauenfels (Israel) 

 

 

Mult praf pentru nimic… 
 

TRISTAN TZARA - XXXV 

 

Camera era plină cu mobile disperate. 

Într-o zi, în care am ieşit după amiază, m-am emoţionat, cineva mă 

aştepta de 2-3 minute la poartă. 

Domnul Aa aşezat pe o ladă! M-a rugat râzând... fără îmbrăţişări. 

Lada era plină cu obiecte preţioase. Ea mi-a spus că nu a auzit ciocăniturile mele. Judecătorul de 

instrucţie îşi făcu intrarea. Ah doamne, notez, tu plângi dragă Aa, eşti mâhnit şi nu îmi spui de durerile 

tale? Persoanele care urmau judecătorului păzeau intrarea. Acest gând m-a inspirat pe deplin. 

Judecătorul era tânăr. Nu puteam ghici dacă este dragoste sau compasiune, mi se părea că un 

sentiment delicat şi galeş se plimba pe faţa lui ca un vierme de foc.  

Judecătorul atingea obiectele, cercetându-le stabilitatea. M-am aşezat pe masă cu un aer vesel, dar la 

lumina unei lumânări aflate între el şi mine, cred că am zărit tristeţe pe faţa sa şi în ochii dragului 

meu amic, judecătorul de instrucţie. Se înclina des, fără să vorbească. Însemna teritoriul cu o pudră 

tăcută, încercuind astfel pericolul. Judecătorul lansa în aer porunci.  

Aceste porunci păreau lugubre ca nişte licăriri ale unei galanterii sezonier inverse. 

Mi-a povestit că după ce a aflat că l-am înşelat, plecând cu domnul Aa, s-a urcat pe cal voind să mă 

urmărească, a ajuns la Saint-Denis jumătate de oră după plecarea mea, fiind sigur că m-am oprit în 

Paris, a risipit 6 săptămâni ca să mă caute inutil până în ziua în care, în fine, l-a recunoscut pe Aa la 

Comedia Pompată, mascat atât de exploziv că şi-a închipuit că îşi datorează norocul unui ciorchine 

de fiare vechi stinse de extrasul ce umpluse la plin coşul de răchită paliativ. 

Trăgea corzile. În fiece poimâine. Eu formam prin dedesubturi un sistem vita, portativ şi pasibil. Se 

ştie că judecătorul este un tip sever. Biet cavaler, vei pierde iarăşi tot ce iubeşti! 

De trei ori pe zi. Scuză-mă că am realizat cu puţine cuvinte un monolog care mă omoară. O pisică 

uitată de compania de mutări a ţâşnit din vaza de porţelan, justiţia... ea a ieşit cu solemnitate. Scuză-

mă încă o dată că am realizat cu puţine cuvinte un monolog care mă omoară. Dar acvariul pancreatic 

al reginelor şi al vocalelor traversează deşertul cu barca cu pânze; cine va mulţumi atunci sticlele cu 

salutări comprimate, conservatoarele, distileriile gustului gastric şi buzunarele deschise, presărate în 

lungul, în tot lungul Misouriului în flăcări?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Equilibrium”, Constanțiu Mara 

 

 

Traduceri 
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Traducere de Adrian Grauenfels (Israel) 

 

TRISTAN  TZARA - XXIX 

 

Norii contrabandişti 
 

Coafura abundentă a imaginaţiei întoarce magnific capul,  

sub greutatea şi ameninţarea gândurilor căruţe, aşezate în şir. 

Norocul este ingenios, lingura îl toarnă neobosită în ceaşcă. 

Cuierul evanghelit şi capul său minuscul lasă barba să îşi croiască 

drumul printre fermentul de crocodil uitat: memoria. 

Turnuleţe şi dispoziţia lor calcaroasă. Iarba ochilor de ploaie. 

Deschise prea des, corul şi toba se supun crizei necunoaşterii. Trenul 

care pleacă are ciorapi de mătase, în schimb eşafodul este filigranat. Înainte de înainte era disponibil 

combinezonul memoriei. Traversează transvers, doliul buzelor, El. 

Următoarea oprire este un frumos mariaj. Menajul a tamponat dragostea,  

dragostea a deraiat cu uşurinţă, iată! Sufletul este necesar, ca un accent pe cap, când opinia 

impermeabilă se joacă cu naţiunile. Neobosit, mângâind plantaţiile sinuoase ale palmei. 

"Nu ştiu să citesc, nu ştiu să scriu, nu ştiu să gândesc. Pe scaun ochiul calcanului. Nu ştiu să fac 

dragoste, nu ştiu să respir. Dar eu, eu. Eu ştiu eu. Cât despre gânguritul crispat al nervozităţii 

verbale. Eu nu ştiu să spun adevărul. Nu ştiu să diger. Dorită, tu pari fără frică, cămaşa figurii tale, 

miopie proaspătă, descusută extrafin. Dans peste grădini. 

Eu nu ştiu să dansez peste grădini. Eu nu cunosc grandoarea. Proiectaţi pe umbra feţei aruncăm 

umbre păsărilor".  Cine nu ar înnebuni mâncând umbră de pasăre? 

 

 

”Lady in Hat”, Constanțiu Mara 
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Dorina Șișu (Irlanda) 

 

La réplique blottie 

  

la belote est restée 

obscure derrière tes 

traces 

Tu n’es pas vieux 

devant les couleurs 

Sans vigueur est resté le lacet de ta chaussure 

Tu t’es penché pour le nouer 

Et tu as laissé échapper l’asphalte entre les 

doigts 

T’es absurde, je te contredis 

je sais que tu te fâches et tu lèves le son de la 

musique fort 

tu reconnais Schubert 

dans le passage d’une minute à côté d’une 

pensée distraite 

car demain il pleut ou il va pleuvoir 

que demain je vais te contredire à nouveau 

que le lacet se dénoue au bout du pont sous la 

lumière rouge 

que le fil d’herbe traverse ta tempe 

et juste à ce moment - là tu te rappelles de moi 

morose et absent 

et à peine tu te rappelles de moi 

morose et absent 

tu te retires dans le délire du temps présent 

essayant d’étrangler le temps présent 

n’est-ce pas ? 

  

 replică ghemuită 

nelămurit a rămas ghemul în spatele urmelor 

tale 

nu ești bătrân în fața culorilor 

fără vlagă a rămas șiretul de la pantoful tău 

te-ai aplecat să-l legi 

și ai scăpat asfaltul să-ți treacă printre degete 

ești absurd și te contrazic 

știu că te superi și ai să dai muzica tare 

îl recunoști pe Schubert 

în trecerea unui minut pe lângă un gând aiurit 

că mâine iar o să plouă 

că mâine iar o să te contrazic 

că șiretul se dezleagă la capătul podului cu 

lumina roșie 

că firul de iarbă îți trece prin tâmplă 

și abia atunci îți aduci aminte de mine 

posomorât și absent 

te retragi în delirul timpului prezent 

încercând să sugrumi trecutul 

nu e așa? 

 

Oublier pourquoi je ne meurs pas 

Le silence m’a fatiguée 

Mais je vais me taire 

Guerre dans le cercle auquel j’ai échappé 

Je descends en limitant le regard du nouvel 

homme pauvre 

Dans quelle geôle est mon visage qui dort dans 

la vase 

Pauvres assiduités 

Tentations jugées? 

Ah, dans quelle pâleur la lumière est sur le point 

de tomber 

Une salamandre dans la nuit mesure son repos 

Auprès d’un rêve et d’une vieille pensée 

« reste encore avec moi » lui dis-je ,que je 

mesure tes yeux 

Si froids comme si la neige est sur le point de 

brûler 

Et me noie dans des splendeurs un infini 

jaillissant fugace 

je me murmure sans cesse d’oublier pourquoi je 

ne meurs pas 

pourquoi l’amour veut des péchés attendris 

să uit de ce nu mor 

m-a ostenit tăcerea 

dar am să tac 

război în cercul din care am scăpat 

scad limitind privirea din omul nou sărac 

în ce arest mi-e chipul ce-și doarme în nămol 

sărmane străruințe 

ispite judecate? 

ah, în ce paloare lumina stă să pice 

o salamandră-n noapte odihna și-o măsoară 

alături de un vis și-un gând îmbătrânit 

”mai stai cu mine” zic și ochii ți-i măsor 

atât de reci de parcă zăpada dă să frigă 

mă scaldă în splendori un hău venit fugar 

și îmi șoptesc continuu să uit de ce nu mor 

de ce iubirea vrea păcate 'nduplecate. 

Traducere în franceză de Angela Mamier-Nache 

En écrivant français 
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 en bref, une histoire 

 

Tu me parles de la mort et de bonnes manières 

C’est une blague cousue de fil blanc 

La mort n’arrive pas chaussée 

Et tu dis que tu ne triches pas devant la vie 

Au-dessus des épaules peureuses et du crépuscule pluvieux 

Le secret du testament a pris la forme d’une légende 

Mendiant de la nourriture et un habit épais 

La femme blonde assise sur le boulevard souriante 

Une pensée l’assèche dans l’hostilité du sort 

D’un sou pour un jour pour vivre 

Sarcastiques regards de révolte 

Les gens repus la jugent 

Une vérité si douce qu’elle oublie sa faim 

Or la peur pend lourde à son cou 

Observe-toi dans le sang 

Ce n’est pas toi 

Dans les égarements apparait le fil de la vie 

Mais à quoi bon quand je ne suis plus 

Oh, des ténèbres dans ma journée 

Tu troubles mon nom 

C’est celle-ci l’histoire, bref, c’est vrai 

  

o poveste pe scurt 

  

îmi povestești despre moarte și bunele ei 

maniere 

e o glumă într-un fir de ață 

moartea nu vine încălțată 

și tu spui că nu trișezi în fața vieții 

peste umerii fricoși și peste amurgul acesta 

ploios 

secretul testamentului a luat forma de legendă 

cerșind mâncare și o haină groasă 

femeia blondă șade-n bulevard zâmbind 

un gând o seacă-n vitregirea sorții 

de-un ban pentru o zi pentru-a trăi 

sarcastice priviri revoltătoare 

o judecă toți oamenii sătui 

un adevăr prea blând să-și uite foamea 

or frica ce-i atârnă greu la gât 

observă-te-n sânge 

nu ești tu 

în rătăciri apare firul vieții 

dar ce folos să-ți fiu când eu nu-mi sunt 

ah, beznă-n ziua mea 

tu numele mi-l tulburi 

aceasta e povestea, pe scurt, e-adevărat 
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Domnul Francesco Sisi – Ștefan Serseniuc (Canada) 

 

 

Domnul Sisi Francesco lucra de la 18 ani la Regionala Căilor 

ferate. Acum avea 68 de ani, socotiți și voi și o să vă dea 50 de 

ani. 50 de ani bătuți pe muchie. Lucra de luni pînă luni, duminică 

și sâmbătă incluse. Şapte zile din șapte. La început i-au zis că locul 

de muncă e ăsta, vrei nu vrei, așa se lucrează. Dacă ar fi trebuit să 

angajeze o a doua persoană, ar fi trebuit să împartă și salariul în 

doi. Salariul era mic, nu convenea să-l împarți cu nimeni. A acceptat. După vreo doi ani, a cerut și el 

o zi de concediu, că-i murise soacra. "A, dar dacă pleci tu, cine rezolvă lucrările tale, ar trebui să 

angajăm pe altcineva și, știi doar... salariul se împarte", fu răspunsul. De 50 de ani nu a avut o zi 

liberă, de cinzeci de ani nu s-a îmbolnăvit, nimic. Nu-l mai deranjau nici anii bisextili, când lucra o 

zi în plus. Oricum, ce mai contează! Domnul Sisi Francesco ar fi vrut să schimbe serviciul, ca să 

poată să stea și el cu nevasta măcar o zi. Nu l-a schimbat, pentru că-i trebuiau bani. Întâi un fiu și 

după asta o fată și banii nu ajungeau niciodată. Bani la grădiniță, bani la școală, bani că se însoară, 

bani, bani, bani! Acum nici nu ar mai vrea să schimbe. Nici cererea de pensie nu a făcut-o. Oricum 

după 50 de ani de lucru, unde te mai duci, ce să faci? Mergi înainte, așa, ca măgarul cu morcovul 

agățat în fața nasului. Munca lui Sisi Francesco nu era grea, dar nici simplă. Trebuia mereu să fii 

atent. În fiecare dimineață, cînd începea programul, îl așteptau 231 dări de seamă, de la fiecare gară 

din subordine. 231 de hârtii, fiecare cu problemele întâlnite în ziua precedentă, în gara respectivă. El 

o citea cu atenție și, dacă problemele erau rezolvate corect, semna și punea hârtia în vraful din stânga, 

dacă nu, în dreapta. În fiecare zi 231 gări cu tot atâtea probleme. În fiecare zi. În fiecare zi. Alea bune 

le semna Sisi f. , sau cum îl chemau colegii, Sisif.  

Azi, de dimineață, șeful său a intrat în birou și i-a zis că a cam venit vremea să meargă în pensie. 

De vreo câteva zile colegii vorbeau pe la colțuri că șeful ar fi vrut să angajeze și pe ultimii săi nepoți. 

Încet, încet, a adus pe sora lui, pe frați, pe copii și acum pe nepoți. Vorbeau, tot ei, colegii, că în locul 

lui Sisif vor să angajeze două personae, și nu una ca pînă acum. Cei doi nepoți, ultimii. Adică el, 

vreme de 50 de ani a lucrat singur, de luni pînă luni, fără concediu, fără nimic și acum, dintr-odată, 

angajează doi.  

Sisif simțea că i se urcă sîngele la cap. Era pentru a doua oară că se enerva la serviciu. Prima a 

fost când a cerut o zi liberă și l-au refuzat.  

Se calmă, se ridică de la birou și se duse în biroul șefului. Întrebă direct, fără ocol, de când să 

se pregătească pentru pensie, care-i termenul.  

"Mă bucur, îi răspunse surâzător șeful, că ai înțeles imediat despre ce este vorba, mă bucur că 

nu m-ai constrâns să folosesc metode mai dure cu tine. Ai fost mereu un angajat de nădejde. Uite, eu 

zic că de la sfârșitul lunii ai putea elibera biroul, să zicem că de pe întâi ale lunii viitoare poți plecă 

liniștit."  

Mulțumesc, a răspuns repectuos Sisif!  

De pe scaunul din biroul său, privi calendarul de pe perete. Azi e 21, mai sunt exact 9 zile. Pe 

29, ca în fiecare lună, e zi de plată. Mai are 7 zile să pregătească totul perfect. De fapt, totul era 

pregătit perfect de câțiva ani, îi lipsea doar curajul. Acum îl avea.  

Cu o zi înainte de pensie, în ziua de salariu, va da lovitura.  

Proză 
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Are dreptate moșul ăsta, cum îl cheamă? A, Sisif. Are dreptate.  

De ce să nu profit? De ce să nu pun mâna pe o parte din bani și să dispar?  

La naiba, sunt 6 valijoare pline cu bani. Fiecare cu salariul muncitorilor de pe o zonă. 6 zone, 6 

valijoare. Înăuntru cam aceeași sumă, cam 250.000 de euro. Cu banii ăștia s-ar putea sta liniștit pentru 

o bună perioadă de timp. S-ar stabili undeva prin America de Sud, ar cumpăra o căsuță și ar deschide 

un local, ceva, vreo bodeguţă și ar trăi liniștit până la adânci bătrînețe.  

Moşul, sigur vrea și el partea lui, sigur vrea 50 la sută. Asta ar fi 125.000. Cam mult pentru unul 

care nu riscă nimic.  

Ha! Moșul stă la birou și-și face hârtiile și el riscă și să facă jumi-juma. Şmecher moşu, ce dacă 

a fost el cu ideea, poate că până la urmă îi venea și lui, ce el e mai prost? Așa o să facă, o să înlocuiască 

una dintre valijoare plină cu bani cu cea pe care i-a dat-o moşul. Nu știu de unde a găsit-o, dar e 

identică. Culoare, mâner și mai e și julită și veche, precum cele pline de bani. Deci, recapitulăm. Ăia 

cu mașina blindată de la bancă aduc cele 6 valijoare și le lasă în camera de așteptare. Eu duc câte 

două în blindata căilor ferate (aici am deja valijoara de la Sisif). Trei drumuri, în total 6 minute. După 

ce le-am încărcat, în loc de 6 o să am 7 valize. Una cu hârtii tăiate din ziar, și cam de aceeași greutate 

cu aia originală, așa cum m-a învățat moşul. Tre' să meargă, nu are cum să nu meargă. Le duc la 

fiecare zonă, șase drumuri, ei le pun în seif și nu deschid valizele până a două zi cînd e zi de salariu. 

Eu între timp o șterg, iau avionul și dispar în Argentina sau mai știu eu în ce țară sud-americană. 

Franco era băiatul directorului. L-au angajat acum vreo 5 ani. Treaba lui era să ducă dimineața niște 

hârtii în bancă și salariile cu mașina blindată. O dată pe lună. Era tânăr, o fi avut vreo 25 de ani, plin 

de el,  iar toți se purtau cu mănuși albe cu el, pentru a intra în grațiile tatălui său, ale șefului. 

- Franco, eu plec la sfârşit de lună, plec în pensie. Îmi pare rău că nu mai rămân aici. Știi, mă 

simțeam bine aici, după 50 de ani.  

- Nea Sisife, nu te năcăji. Și mie îmi pare rău, dar dacă șefu'-tata a zis că tre' să pleci, atunci așa 

o fi.  

- Îmi pare rău că nu ai făcut ceea ce am vorbit. Îmi pare rău că, uite, acum că știu că-s asigurați, 

nu ai luat o valijoară cu bani.  

- Adică, cum asigurați?  

- Ce dispare, plătește asigurarea. Dispar banii, nimeni nu pierde nimic. Că, de ce plătește șefu' 

în fiecare lună asigurarea?  

- Aha! Deștept șefu’!  

- Mai avem o ultimă șansă, acum la sfârșit de lună, ultimul sfârșit de lună, după aia, gata, plec 

la pensie. Uite, am și valijoara cu mine, aia de-ți spuneam eu, aia la fel ca alea pe care le duci tu la 

fiecare zi de salariu.  

- Fii fără grijă, că deja m-am gândit. Sunt hotărât, acționez.  

- Ești sigur? Vezi că nu-i treabă ușoară, îți trebuie sânge rece!  

- Nea Sisife, nu-ți fă nicio problemă. Am zis că fac, atunci fac. Da' ia zi-mi, cât vrei matale, 

cam cât vrei?  

- Ei, că doar nu ți-oi cere jumătate, că eu stau cu fundul pe scaun și tu riști. Dă-mi și mie 20-

30.000! Ce zici?  

- OK, bate palma!  

Franco se îndepărtă, zâmbind satisfăcut. S-o creadă el, moşul, că o să-i dea ceva. Cum mă văd 

cu valiza cu bani, cum "via"! În Argentina. A, mâine mă duc să-mi iau bilet!  

Sisif se uită prin geamul din birou cum se îndepărtă Franco cu valijoara pusă într-o pungă, să 

n-o recunoască nimeni. Era convins că Franco, odată ce pune mâna pe bani, n-o să-i dea nimic.  

După ce nu-l mai văzu, deschise uşiţa de la biroul său și zâmbi din colțul gurii la cea de a doua 

valijoară.  
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Acum vreo 10 ani, când a dat comandă de valijoare, la indicațiile șefului a cumpărat două în 

plus. “Ia, măi Sisif, două în plus, că nu se știe niciodată, una se rupe, una se pierde, îi zise șeful. Ce, 

trebuie să mă gândesc eu la toate?” 

Vreme de zece ani, la fiecare salariu, intra în sală cu valijoarele și schimba câte una, cât încă 

erau goale. Şi le-a rotit așa, astfel încât au îmbătrânit împreună. Păreau toate folosite. Opt valijoare 

identice. Şase în așteptarea zilei de salariu, una la Franco și una la el.  

Poate că, obişnuit să planifice și să rezolve la perfecțiune totul, Sisif reuși și de această dată să 

nu se dezmintă. Totul decurse liniar, fără nicio problemă, fără un punct culminant, totul conform 

planificării. Franco, văzut de la gemulețul de la camera cu valijoarele, părea hotărât și cu sânge rece. 

După ce oamenii de la bancă au adus cele 6 valijoare, Franco, de pe cealaltă ușă intră și, câte două, 

câte două, duse cele 6 valijoare în blindată. Chiar de la primele două îi făcu din mână. Știa că Sisif 

era în spatele uşii de sticlă ce dădea în birou la el. Îi făcu din mână în semn de adio și scoase din 

buzunar o hârtie și o lipi de geam, astfel încât să se poată citi din interior. Pe hârtie era scris ceva. Se 

apropie și citi: "O parte din bani e pentru mine, iar restul e pentru voi, eu plec în Argentina. Salută-l 

pe tata! Franco"  

Zâmbi și-i făcu și el din mână. Franco ieși cu primele două valize. Sisif îl privea imobil de la 

fereastră. Două minute. Două minute lungi, parcă prea lungi. Să se fi întâmplat ceva afară? Să fi dat 

greş Franco? Sper să nu fie cineva sau ceva care să împiedice toată operațiunea. La naiba, îmi pare 

că au trecut mai mult de două minute! Curios, nu era emoționat. Pulsul îi era normal. Părea că a 

așteptat momentul ăsta pentru cincizeci de ani. Cincizeci de ani, incluse sâmbetele și duminicile. Câte 

zile or face, cîte ore, câte minute? Franco, sigur pe el, intră și, fără să privească geamul de sticlă, 

înșfăcă și al doilea rând de valijoare. Ieşi pe ușa ce dădea la blindată. Exact în momentul în care se 

închidea ușa, el, Sisif, intră și înlocui una din valizele pline cu bani cu a opta, cea care era închisă în 

birou la el. Înlocui valiza cu bani cu aceea identică, dar plină cu hârtii de ziar. Închise ușa în urma lui, 

ascunse valiza cu bani în birou la el și se întoarse la ușa de sticlă. Franco intră și luă ultimele două 

valize. Una cu bani și alta cu fâşii de ziare, lăsată de Sisif.  

 Mâine era ultima zi de serviciu. Mâine se termina cariera sa de angajat. Ultima zi. Închise mapa 

cu lucrările de pe ziua respectivă. Puse totul la loc, închise cu cheia, ca de obicei, dulapul cu lucrurile 

sale personale, unde erau și banii, și plecă. Pe mâine, îi zise zâmbind valizei!  

Dacă noaptea e făcută pentru dormit, el dormi rău.  

Dimineață se bărbieri, se îmbrăcă așa, mai de lux, că era ultima zi de serviciu.  

La birou totul era rămas ca ieri. Banii în dulap și hârtia lăsată de Franco lipită de geam. Rutina 

de toate zilele îi consumă timpul până pe la ora 12. După, ridică receptorul telefonului, formă 

interiorul directorului și-i ceru permisiunea să se ducă la supermaket, să ia sandvișurile pe care le-a 

comandat. Cu ce ocazie? îi zise șeful. E ziua ta? Nu, plec în pensie, nu vă aduceţi aminte? A, da! 

Uitasem, dar vezi să nu se mai întâmple, să nu mai pleci de la serviciu în învoire!  

Dacă a glumit sau nu șeful, asta Sisif nu a priceput, dar nici nu-l interesa prea tare.  

Când se întoarse cu gustările, era ora 2. Sandvișurile din prima sacoșă le puse pe masă în ordine, 

iar în sacoşa rămasă goală răsturnă banii. Se întoarse la mașină, lăsă banii și luă cea de-a doua sacoşă 

cu gustări și sucuri. Când termină totul de aranjat, anunță șeful că poate să vină și dacă permite și 

celorlalți angajați să-l onoreze cu prezența lor.  

Se întreba, văzând toată masa de colegi mâncând înfometați, dacă erau sinceri cu urările de 

viață lungă, de pensie infinită sau mai știu eu ce fraze tâmpite, sau erau numai înfometați. Își răspunse 

că sigur erau sincer înfometați și-i păru îndeajuns pentru a zâmbi la toți.  

Primul care văzu bilețelul începu să râdă. Zise: “Ia ascultați!  

"O parte din bani e pentru mine, iar restul e pentru voi. Eu plec în Argentina. Salută-l pe tata! 

Franco".  
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Toți râdeau. Până și Sisif. Şeful râdea și el. Deștept, Franco ăsta! ziseră toți în cor, să-l 

măgulească pe șef. Adică, cum? Ce vrea să zică? Le-au trebuit cam vreo zece minute până să înțeleagă 

că era probabil ca Franco să fi dispărut cu o valiză cu bani.  

Poliția apăru cam în jumătate de oră de la descoperirea bileţelului. Nimeni nu se mișcă, nimeni 

nu pleacă din clădire! Astea au fost primele ordine date de căpitan.  

Au telefonat pentru început la filiale să deschidă valijoarele. Salariile se dădeau la sfârşitul 

programului și era ora 4. Mai lipsea o oră până la plată.  

La ce-a de a treia și a șasea filială, în valize doar ziare. De bani nici urmă. 

Tensiune maximă. Bine-nțeles că Franco nu era de găsit. La telefon nu răspundea nimeni. 

Vecinii ziceau că a plecat de ieri seară cu două genți și o valijoară mai mică.  

Primul la interogatoriu a fost șeful. Subalternii, în așteptarea lor, deja s-au împărțit în două 

tabere. Cei care continuau să-l pupe-n fund pe șef și cei care deja îl acuzau de complicitate cu Franco, 

fiul său. Haita de lupi deja se împărțea în două și-și alegea liderii.  

Nu a văzut nimic suspect? Hârtia stă de ieri lipită pe geam, cum de nu a văzut-o? Crede că șeful 

său ar fi putut coopera cu fiul, văzând lipsa de siguranță în transportul banilor? Nu i-a mai povestit 

nimic Franco, ceva ciudat, vreo ceartă cu tatăl său, ceva suspect? Cam astea au fost întrebările. 

Oricum, sunt departe de adevăr, gândea Sisif. E greu să fii polițist. E greu să faci un puzzle fără piese 

și fără să știi care-i desenul final.  

După aceea, au percheziționat și clădirea, dar fără tragere de inimă, ori pentru că-și imaginau 

că banii nu erau aici, sau pentru că era cam târziu.  

Era vreo 11 seara.  

Acasă ascunse banii, intră în bucătărie și-și turnă un pahar de vin. Cu siguranță, ultimele două 

zile au fost cele mai excitante și mai frumoase din viața lui. Nu știu dacă a meritat să aștept cincizeci 

de ani, dar oricum, sunt satisfăcut.  

Cine spunea că noaptea-i făcută pentru a dormi, avea mare dreptate!  

L-a sculat ţârâitul telefonului.  

Domnul Sisi Francesco? Da. Cine întreabă? E căpitanul de poliție de ieri seară. Ar putea să se 

prezinte de urgență la birou?  

Ce s-o fi întâmplat? Ce naiba s-o fi întîmplat? De ce-l cheamă? L-or fi găsit pe tontul ăla de 

Franco? Sigur le-a spus că eu l-am învățat ce să facă și cum să facă. 

La naiba! Era prea frumos și prea simplu să fie adevărat. După 50 de ani de muncă cinstită, cum 

naiba s-a gândit el să facă așa ceva! Acum, la 68 de ani, ce rușine, să-l bage în închisoare.  

Domnule Sisi Francesco, îi zise apăsat căpitanul, până la rezolvarea cazului, vă rugăm să vă 

continuaţi munca. Înțeleg că sunteți în pensie, că e prima zi de pensie, dar având în vedere că lucraţi 

într-un serviciu de interes național, vă rugăm să rămâneţi la serviciu pînă la rezolvarea cazului. Noul 

director este domnul M. N. Vechiul director este în arest preventiv pentru neglijență în serviciu și 

nerespectarea normelor de lucru cu bani și valori.  

A crezut că-i cade cerul pe el.  

Oricum, acasă ce făcea? Ce ar fi putut să facă după 50 de ani de muncă? Unde să se ducă? 

Deschise dosarul și reîncepu... 
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Plictis sub acoperirea tevaturii narative – Virginia Paraschiv 

(România) 

 

Povestirile lui Ştefan Serseniuc fac deliciul lecturii pe Cititor de Proză. 

Comentariile savuroase ale colegilor spun foarte mult despre forţa de 

impact a scriiturii domnului Serseniuc. Domnia sa este ceea ce se 

cheamă un autor de succes. Fără promovare profesionistă, fără armura 

criticii în spate, fără susţinerea invizibilă, dar eficientă a unor cluburi 

literare. Am asistat, cu uşor amuzament interior, la o adevărată “cerere pe piaţă” a prozelor semnate 

Serseniuc. Spun “cu amuzament interior”, pentru că în spaţiul site-ului Cititor de proză, de mai bine 

de patru ani, prozatori, mai mult sau mai puţin inspiraţi, sunt într-o efervescentă competiţie, scriu, 

publică, doresc a fi citiţi şi comentaţi. Puţini însă au reuşit să stârnească un accept colectiv declarat, 

aş zice, chiar cu tentă pasională. I se recunoaşte domnului Serseniuc instinctul narativ, în textele sale, 

povestea se înfiripă de la sine, pornind de la nimicuri şi truisme cotidiene. Aşa se petrece şi în 

demersul epic Francesco Sisi (cu trimitere subliminală, nu tocmai inocentă, la celebrul întemeietor 

al ordinului călugăresc). Autorul îşi urmează simţul ludic cu naturaleţe şi-şi trimite personajul în 

pragul simbolistic mitologic. În prag, pentru că autorul nu se ia în serios, mitul sisific e adus în 

parametrii spiritului hâtru românesc, unde omul amărât, nu eroul răzvrătit, duce apă cu ciurul. Pentru 

Ştefan Serseniuc planeta e cu adevărat o uliţă, o uliţă globală pe unde, ca român, îşi poartă umbra. 

Ecourile carageliene se fac auzite în povestirea nostră într-un fel, pe dos, e un fel de “viceversa” al 

deznodământului. Eroul lui Serseniuc trage Lozul vieţii sale, rămâne cu banii, dar nu şi cu folosinţa 

lor. E vai de capul lui de bandit, până la urmă nici nu ştim dacă a furat sau nu, sau dacă respectiva 

aventură cu întortocheri de planuri şi de valize dosite, e rodul unui vis, la început feeric şi utopic, 

eşuat într-un coşmar. Şi mai propune Serseniuc o paradigmă sadică, în contratimp cu angoasele 

omului salariat, oriune ar fi pe Terra destabilizată şi crizată. În timp ce omenirea plânge şi suspină de 

teama locului de corvoadă, zis loc de muncă, Francesco cel sisific suferă de prea amară înţepenire 

într-un loc, de la tinereţe până la bătrâneţe. Naratorul nostru cel maliţios, face ce face, şi îşi pune 

cititorul la citit de două ori şi la socotit. Pe mine, lector rezonabil, cu vise secrete de haiducie şi de 

răzvrătire antipatronală, mă tot mână interesul să văd cum e cu planul de şterpelit fondul de salarii, 

iar autorul nostru mă terorizează cu cifre şi cu socoteli aritmetice, contabilizează cu seriozitate tot şi 

toate. Omul mecanic, maniacul fără expresie, îmi trezeşte vagi amintiri literare despre conţopistul rus. 

Cât despre combinaţia între Regionala de Căi Ferate şi atmosfera  stătută de birou, unde nu se întâmplă 

niciodată nimic, precum şi tuşa portretistică a patronului în criză de autoritate, cu un şmecher de 

cartier, pe post de vlăstar antreprenorial, numai Ştefan Serseniuc putea imagina aşa ceva. Datorită 

domniei sale, luăm de bună paradigma descriptivă şi narativă. O zăpăceală dârză şi feroce se 

instaurează la citit. Unde naiba ne aflăm, între români cu moralitatea îndoielnic-vaporoasă, sau aiurea 

prin planetă, cu un Francesco, transplantat printre străini, târând după el o mentalitate neaoş 

românească în privinţa cutumelor din viaţa de familie - salariatul standard care trage la jug pentru 

nevastă, progenituri şi ratele la bancă? 

Ştefan Serseniuc, păpuşarul şef al scenelor savuroase cu idiotul aventurier, trage sforile povestirii cu 

ingeniozitate şi umor inclus. El imaginează “implementarea” unui plictis neaoş românesc sub 

acoperire, sub acoperirea tevaturii narative.  

Note de lectură 
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Nina Vasile (Spania) 

Poezii din volumul “Poeme de putere”, Ed. Vinea, București, 2011 

 

clara 

 

înţelesesem 

puterea şi 

strălucirea ei 

se numea clara  

ea iubea şi ştia 

să facă dragoste 

eu priveam dimineţile înainte să mă ridic din 

pat 

feţele aztece din desenele perdelei   altele de 

fiecare dată 

când am văzut-o pe ea 

m-am scuturat de lumina mea violacee 

clara era o femeie pe care voiam s-o imit 

n-am ştiut niciodată că o voi revedea 

în pasajul în care brusc imaginea ei 

s-a format înăuntrul meu înainte cu un minut 

să ridic privirea să o văd 

am vorbit    apoi trupul ei a fost absorbit în 

tunelul  

tuturor corpurilor pe care le-am pierdut 

disting şi azi doar la câţiva metri 

restul alunecând în falii abrupte lătrând 

din când în când în câinii morţi lângă garduri 

dacă se întoarce vreo lumină are parfumul 

fin al coincidenţelor  numele identice ale celor  

pe care n-am reuşit să-i iubesc 

aş fi dorit atunci schimbul pentru totdeauna  

                                           cu respiraţia clarei 

dacă o mai caut uneori 

îmi uit prezenţa undeva în trunchiurile 

sălbatice din vis de unde îmi consum forţele 

preschimbării: 

mersul  într-o tehnică precis stăpânită  de zbor 

de negăsit dimineaţa 

îmi uit prezenţa 

şi ştiu precis că răul se va întâmpla exact  

peste câteva ore 

la magazinul unde am spus ezitant 

când am hotărât că voi lua fotografiile 

acela e filmul meu  a stricat instalaţia 

şi am văzut că o să fie aşa 

clara este o pânză freatică 

am bănuit-o întotdeauna sub tălpi 

dar nu m-am afundat 

nu m-am spălat niciodată 

şi nici ploaie n-a ajuns asupra capului meu 

a fost precum bănuţul de aur   văzut pe stradă 

neluat 

 

 

”Viola”, Constanțiu Mara 

Poezii 
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acelaşi câine 

aştept încordată saltul meu în faţa mea 

am ieşit din cele câteva lucruri de făcut zilnic 

degetele apăsate pe clanţă ezită să termine 

gestul 

pe întrerupător nu apasă deşi vreau 

becul se sparge 

în camera de-alături se-aud semnale altădată 

aşteptate aici 

am ieşit dar am închis ochii de durere 

lumina era un ţipăt orbitor pasărea plana 

atât de aproape de mine încât m-a lovit 

zăpăcită 

câinele şi-a schimbat deodată drumul lui 

mirosind în urma mea 

nu m-a auzit când l-am gonit 

iar când mi-am refăcut privirea în forma pe 

care 

el ar fi trebuit s-o recunoască 

precum în ceilalţi semeni ai mei 

m-a privit nedumerit 

ca pe un alt câine 

pe care nu-l înţelege 

 

 

și altă putere 

puterea corpului 

în libertatea lui de a se orbi 

până la desfiinţarea filamentelor de carne şi 

viteză 

exasperarea:  se va înţelege odată şi-odată 

că ştie să vadă prin orgasm  

şi să mişte ce nu se vede 

că aici poate să-şi arate străfulgerarea 

explozia  

în lucruri, în oameni  

fascinaţia şi deliciul crimei   

neputinţa ca forţă 

indestructibilă a trupului 

atât de vizibilă  atât de vizibilă 

în invazia pumnilor în feţele şi inimile celor 

slabi 

în mişcările din aer ale tuturor faptelor şi 

obiectelor 

                                                                         

dezordonate 

sau ordonate meticulos  cu eleganţă ridicolă 

într-un cerc  

                                             al victoriei zilnice 

ridicată întotdeauna pe cadavre   tot felul de 

cadavre    

                                                      al fratelui,  

al femeii… 

dar  păsările şi animalele nu vin pe umerii 

noştri 

copiii nu zboară imediat după naştere!     

greutatea lor de a se ridica  

precum mişcarea bradului înfăşurând  

în răşina sclipitoare vântul dimineţii

 

 Nina Vasile (Spania) 

Poezii din volumul “Poeme de putere”, Ed. Vinea, București, 2011 
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Sirena și cavalerul – Constanțiu Mara (Suedia) 

 

 

Cavalerul, însoțit de scutierul său, se îndrepta spre sud, de-a 

lungul coastei oceanului. Trecuse de mult de Cavo da Roca, dar nici 

urmă de corăbiile cruciadei, pe care le căuta. De când a plecat la drum, 

avusese de multe ori prilejul să constate că deosebirea dintre ceața de 

pe mare și ceața din munți nu se vede, doar se simte: abia adulmecată, 

ceața mării aduce în gură un gust ce seamănă cu sarea dulce a sângelui și cu cât respiri mai adânc, 

pentru a-i preciza asemănarea, cu atât mai repede gustu-i dispare sau înseamnă că te-ai obișnuit cu el. 

Rămâne atunci doar sunetul valurilor să-ți spună încotro mergi. Într-o asemenea zi de ceață lăptoasă, 

își continua drumul cu acel sunet continuu numai pe partea dreaptă și cu speranța în suflet că va 

ajunge oastea cruciaților.  

Continentul era pe sfârșite sub copitele calului, când acesta se opri brusc, oprire urmată de 

sunetul sec al vizierei care se închise singură, clamp!, contrar asigurărilor lui Pedro del Hierro, ultimul 

meșter care o reparase pentru solemna călătorie. Viziera chiar se încleștase rău peste partea de jos și 

toate încercările Cavalerului, când repezite, când unduioase (se înțelege, atâta cât pot fi de unduioase 

mișcările în armură) nu reușiră să o pună la loc. Cavalerul Ult se resemnă și încerca acum să vadă, 

prin despicătura rămasă, motivul unor opriri atât de hotărâte sau măcar orizontul, fiindcă deși infinitul 

poate fi descris în multe feluri, dacă nu ai un punct de reper rămâne o aproximație fără valoare. În 

dimineața aceea, atât țărmul cât și apele erau pierdute în ceață și locul orizontului îl luase inexistența, 

constatare deloc reconfortantă, din care reuși să iasă, pe căile labirintice ale monologului, tocmai când 

apăru din ceață primul semn care să dea dimensiunea acelor rătăciri: stâncile înalte, ca un castel 

înconjurat de valuri. Se întreba în ce măsură semănau cu castelul său lăsat în pădurile Nordului, când, 

în această confuzie, se simți de-a dreptul liniștit, nicidecum surprins de o voce suavă:  

─ O, Cavalere, când te-am văzut în zori, strălucind în reflexe roz și argintii, mânuind cu atâta 

măreție ridicarea cețurilor, am simțit că ai venit aici pentru mine! Mi-am scuturat îndată algele, să 

vezi solzii mei roz-argintii, și, în timp ce vorbea, Sirena culegea din părul revărsat peste umeri mici 

scoici albe, panglici verzi și privea duios. 

─ Parcă te știu de undeva! Nu te-am văzut cumva urcând strada Ducelui de Bragança la 

Lisabona? Sau asta va fi mai târziu? 

─ Pentru mine nu există mai devreme ori mai târziu. Eu am fost și-n Atlantida! Nu vrei să 

cobori în valurile fără timp? Ce mai e nou prin Lisabona? 

─ Străzile urcă și coboară. Sunt întrerupte de cascade de flori violete și unele sunt întărite cu 

șine de fier. Peste Tago este un castel neterminat, sau un pod-ridicător care nu se ridică, lung și îngust 

pe care noaptea trec ochi luminoși: roșii când se duc, albi cnd se întorc. Oamenii umblă tot timpul 

peste tot, fără să aibă aerul că știu ce fac. Mulți vorbesc singuri și femeile poartă pantaloni, așa cum 

ne-a prevenit Nostradamus că va fi la apropierea sfârșitului lumii. Între ei mi se pare că te-am văzut. 

Cât despre mine, m-am întors la timpul meu, am obligațiile mele de cavaler, nu pot să le las... 

Proză 
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─ Ia-le cu tine, Cavalere, coborâți împreună!  

─ Onoarea nu-i ceva care coboară. 

─ O clipă doar. Cine știe cât este o clipă? Eu am fost și-n Atlantida... 

─ ...nu se poate nicio clipă... ar trebui totuși să văd dacă mai am pinteni... o clipă doar... numai 

o clipă, să descalec... să mă aplec... 

─ Așa, ușor, Cavalere, te mai stropesc eu puțin plescăind cu coada și vei putea îndoi genunchiul. 

Văd că apa înmoaie rugina. 

─ Dar nu pentru mult timp. Va înțepeni din nou. Trebuie să fiu atent să nu înțepenesc 

înngenunchiat. 

─ Ce solzi puternici ai! 

─ Ah! Simt o durere în coaste. Cu cât mă aplec, cu atât mai rău mă înțeapă. De aceea am învățat 

să dorm în picioare. Doar să nu bată vântul prea tare, fiindcă nu întotdeauna găsesc un copac de care 

să mă leg. 

─ Eu nu am astfel de dureri. Desigur este o durere de Cavaler. 

─ Cheia. 

─ Ce vrei să spui? 

─ Noi, Cavalerii, purtăm mereu cu noi cheia onoarei. Am pus-o sub pieptar și se vede că s-a 

înțepenit într-o poziție proastă. Nu pot uneori nici să oftez ca lumea, dar să mă aplec... 

─ Ce oroare! 

─ Onoarea...  

─ Am înțeles, stați drept și nu oftați, ruginiți o dată cu onoarea, mândria voastră. 

─ Ultima picătură de ulei pentru armură am băut-o ca să nu răcesc. Era o seară plină de ceață, 

mi-era teamă ca rugina, odată cu ceața să nu coboare în mine. 

─ Poate-i un defect de solzi. Pot să văd mai de aproape? 

─ Era o ceață teribilă, nu vedeai nimic, nimic. Înghițea și sunetele. Atunci s-a pierdut și scutierul 

meu. 

─ ...pierdut?! Cum s-a pierdut? 

─ Fiindcă nu m-a auzit scârțâind... și-a pierdut orientarea. 

─ Și calul? 

─ Calul e aici, nu?! De atâta drum i s-au ros puțin picioarele, a devenit mai mic, dar așa e foarte 

practic, mai ales de când nu am scutier. Nu descalec. Opresc între două pietre pe care pun picioarele 

și el pleacă. 

─ O, Cavalere, cred că a plecat odată cu ceața. Acum văd că stai călare pe o stâncă. 

─ Nu, nu, este undeva pe aici. Stau pe stâncă pentru a menține forma armurei.  

─ Înțeleg, sunt o sirenă modernă, am fost și-n Atlantida. Vino, Cavalere, vino! 

─ Soarele urcă, va fi și azi nemilos. Scurta vreme de când stau de vorbă cu încâtătoarea 

domnișoară și simt că mă încălzesc. Pentru puțin platoșa se va încinge. Apoi fierul va arde... 

─ Ce oroare, ce oroare, lângă atâta apă... 

─ S-ar putea să fierb. 

─ Oceanul e atâta de răcoritor. Uite cum îmi stropesc pletele cu coada... 

─ Pieptu-mi arde... poate fi rugul mai fierbinte?!... Ce păcat poate fi o mică plimbare cu o 

expertă în ape? 

─ Ridică-ți viziera, sau scoate coiful cu totul, penajul e oricum destul de jumulit. 
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─ Soarele, ploile, soarele. Măcar de nu s-ar fi pierdut scutierul, să fi trimis cheia înapoi. O, 

arzătoare onoare! 

─ Coboară odată, să te văd mai bine, sau poate nici nu exiști... 

─ Exist! Exist! Cel inexistent este al lui Calvino.  

─ O, Cavalere!  

─ Să scot coiful, poate așa scap și de afurisiții de țânțari. Lor le place soare-ploaie-soare... Unul 

n-am prins. Se ascund în armura mea. 

─ Vino aici să vezi grădinile mării, să vezi cum înfloresc în urma valului flori albe, vino să auzi 

cum se topește spuma, ca-ntr-o cupă de șampanie. 

─ Champagne? A spus cineva Champagne? 

─ Vino... 

─ Eu vin din Champagne. Ca un cuțit m-a înjunghiat acest dulce cuvânt. Doar el îmi ține sufletul 

viu și privirea spre zări. 

─ Atunci, de ce-ai plecat de acolo și încotro? 

─ Onoarea fiecărui Cavaler este să lupte în Cruciade, care Cruciadă întotdeauna ar fi trebuit să 

fie ultima, adică învingătoare. De altfel, dacă ar fi fost învingătoare prima, foarte mulți Cavaleri ar fi 

rămas păgubiți de această nobilă încercare și ar fi trebuit să inventeze alte drumuri de glorie. Pentru 

asta trebuie fantezie, ori fantezia nu este de găsit pe toate drumurile, așa că eu sunt mulțumit că am 

putut să aleg acest drum. 

─ Noi înotăm în toate direcțiile, nici nu ne trece prin cap să inventăm drumuri. Ar fi și foarte 

obositor. La ce ar folosi? Toate drumurile sfârșesc în mare. Și drumul acesta, cum vezi, sfârșește în 

mare. 

─ Tocmai așa mi-au spus: mergi mereu în jos, cu sunetul oceanului pe dreapta, spre sud. Acolo 

așteaptă corăbiile cruciaților. Ori m-am rătăcit, ori sunt foarte aproape.  

─ Mai exact nu ți-au spus? 

─ Mi-au făcut mereu semn cu mâna, am trecut și prin locuri unde nu știam limba. Mergeți, 

mergeți în jos, în jos, ne făceau semn cu amândouă mâinile îndată ce vedeau flamura lăncii. 

─ Fără hartă? 

─ S-a șters într-o furtună, pe urmă a luat-o vântul. 

─ Ce-i întâlniți nu vorbeau? 

─ Vorbeau, desigur că vorbeau. Schimbam câteva rugăciuni cu stareții mănăstirilor, ei în latina 

lor, eu în latina mea și ne trimiteau și ei, făcând semn cu mâinile, mai departe, în jos. Apoi mânăstirile 

s-au terminat și întâlneam doar călugări singuratici. Ultimul a fost Cucufatu. 

─ De mult? 

─ Cam de mult... Dar unde sunt corăbiile, dacă tot am avut norocul să-mi iasă în cale o minunată 

poliglotă de latină tocmai când s-a pierdut scutierul? 

─ O, Cavalere, am văzut atâtea corăbii de la fenicieni încoace! 

─ Nu, nu, mai noi! Fenicienii habar nu aveau de cruciade. 

─ Ești, totuși, un Cavaler norocos. Nu de mult s-a dus la fund o corabie încărcată cu mari 

crustacee din fier. Era prea grea. După cum văd, după cum zici, cred că erau Cavaleri. 

─ Ce flamuri aveau? Și care-i norocul? 

─ Norocul că nu erai pe corabie. 

─ A, da, desigur. Dar ce flamuri aveau? 

─ O, Cavalere, flamurile sunt primele lucruri care dispar. Sarea nu conservă textile. 
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─ Atunci? 

─ Vino, coboară, apa te răcorește! 

Și, ca pentru a-i face necaz, Sirena înotă cu o superbă ușurință, despicând apa cu voluptate spre 

adâncuri. 

─ Eu caut o corabie care plutește... 

(Ziua a trecut pe nesimțite, devenind acea specială unitate de timp care se naște din visare și 

nehotărâre, când împreună pun la cale prima silabă a speranței și a tristeții. Seara a căzut repede, apele 

creșteau, din noapte se auzea vocea Cavalerului tot mai încet, ca și cum s-ar fi depărtat, deși el 

rămăsese în același loc.)  

─ Poate am văzut-o pe Frumoasa din Maguelon. Ma-gue-lon... 

 

 

 

”The Knight and the Princess”, Constanțiu Mara 
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Emanuel Pope (Anglia) 

 

Lecția de istorie (Itaca II) 

  

se dedică omului care m-a învățat mai mult decât a 

reușit mama: Mariei Sava! 

 

 motto:  

”Pitatagoreicii spun că geometria a fost dată în vileag în felul următor: unul dintre pitagoreici și-a 

pierdut averea, iar după ce i s-a întâmplat așa i-a fost dat să se îmbogățească cu ajutorul 

geometriei.”  

Vita Pythagore 245, Iamblichos  

 

 Am construit o casă: ”Itaca”    

 ultima baricadă  

 ultima fortăreață  

 azi și pentru viitor  

 pereți mari, camere multe… ei, nici chiar așa de multe    

 și în pod l-am îngropat pe tata: Doamne, iartă-mă!  

 în sicriu de nuc și cu cruce celtică  

 la cap  

 din piatră  

 din piatră neagră și dură  

 fără sunet, fără apă  

 ca pe un rege nordic.  

 Mâine,  

 va fi duminică  

 duminica bunului Dumnezeu în care El s-a odihnit   

 Daa… dar eu nu sunt El 

 și la orice nuntire a neamului meu nu a căzut nicio stea    

 ba dimpotrivă,  

toate au stat și vor sta țepene și vii, cu ochii ieșiți din orbite ca becurile de 12 V din instalația 

electrică a pomului de Crăciun  

de aceea încă din zori voi începe a bea amarnic  

și voi mânca flămând,  

flămând ca un lup fără lună, ca un lup fără haită, până în noapte  

în noaptea curvă - mireasă nepoftită  

cu neamurile și surorile spiritului din care mă trag și pe care nu i-am cunoscut  

și nici nu i-am înțeles vreodată  

iar din prispa casei, precum câinii în prăsilă pruncii lor mă vor privi uimiți  

dornici vor plânge înainte să-nvețe lecția  

lecția unchiului lor,  

Poezie 
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unchiului lor bun  

iezuitul cel mare, conchistadorul îngâmfat și plin de galbeni zornăitori întors din înalta străinătate,  

a cărui urmă se umple,  

clipă de clipă,  

ceas de ceas,  
de-o pulbere fină  

de-o mireasmă de aur  

cu fiecare lentoare a trupului său .  

Am adormit  

somn fără vise  

somn greu  

fără dobândă  

nu am nimănui de dat niciun răspuns  

și luni înainte de răsărit m-am trezit ca nou botezat și am turnat gaz  

Gazzzz,  

pe vorbele toate  

pe vorbele lor  

pe vorbele mele cărora le uitasem șirul  

pe vorbele tuturor cărților mincinoase  

și pe papura casei mele dobrogene care arată ca o fată în zori trecută în zapisul de divorț  

iar în grădină, pe când mă plimbam cu restul de gazolină am dat nas în nas cu visele mele din 

adolescență  

și ca să scap le-am semnat și lor în grabă un cec în alb,  

pe care am scris cu litere de tipar doar atât: GAZZZZZ!!!  

Soarele nu m-a trădat  

și exact la 6 și 28 de minute  

a fost acolo cum mi-a promis  

și mi-a zâmbit  

și i-am zâmbit și eu  

ne simțeam amândoi liberi sub cerul mare, albastruuuuu  

ca doi tâlhari într-o răscruce a Deltei  

numai Panait ne mai putea auzi  

că deh, eram prieteni vechi de 40 de ani  

și de emoție clipper-ul meu occindental văzându-l s-a pierdut cu firea  

s-a scăpat pe el, ce mai tura-vura  

și la  toate astea a răspuns printr-un fior magnetic  

și gata a fost  

flacăra a cuprins ca într-un joc toată bășcălia   

 

…………………………………………………………………    

 

Itaca a devenit trecut,  

eu emigrant  

și timpul n-a mai găsit alt loc pentru mine decât făgașul lipsit de onoare și fără vinovăție al istoriei 

post-revoluționare a României. 
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Cristina Lilă (Franța) 

 

 

 

 

 

Lucruri delicate 

 

Fulgul de zăpadă 

Umbra păsării 

Floarea-soarelui coaptă 

În câmpia cerului 

Şi când în tâmpla mea 

Renasc alţi zei 

Mai vii 

Stelele cad din cer într-o lacrimă 

Din care cu veşnicie se adapă 

Fluturii striviţi de lumina din lampă 

 

 

 

Când bate vântul 

 

Când bate vântul pe câmpia rece, 

Copacii cad răpuşi de umbra lor; 

Timpul din viaţă-n moarte se petrece, 

Ca ploaia presărată dintr-un nor. 

 

Şi cad zăpezi în zilele amare, 

Troienele se-nalţă asasine. 

Noi trecem vii prin zilele în care 

Ne pierdem şi mai trişti în îndesine! 

 

 

 

 

Poezie 
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Bogdan Nicolae Groza (Irlanda) 

 

 

 

 

Rădăcini 
  

nu-mi găsesc locul nici aici 

printre străini și codrii cu 

măslini şi portocali 

nici acolo printre 

concetăţeni ce cumpără 

măsline şi portocale 

poate dacă ai fi tu cu mine 

să-mi potoleşti evadările 

aş prinde rădăcini undeva 

şi aş aprinde focuri în jurul 

meu să nu mai pot pleca 

niciunde 

să mă mistuiesc de atâta roşu şi de atâta verde 

de atâta dor şi de tot atâta zbor... 

 

singur de-aş prinde rădăcini m-aş ofili odată cu venirea 

primăverii 

iar păsările mele din tâmple şi-ar pierde minţile 
în andalucia sau mai dincolo în catalunia 

chiar și aici în dublin, primăvara e întotdeauna ca o iarnă 

tomnatică  

mereu friguroasă dimineaţa şi noaptea 

nu categoric nu pot prinde rădăcini nici aici 

voi merge altundeva unde munţii miros a scoici  

acolo mă voi depune şi mă voi răsădi  

hai vino la mine şi mă udă! 

  

 

 

Amețeală 

  

cerul cu incongruenţele sale albastre  

mi se prăvale în braţe. brusc mă dezechilibrez. 

cad cu zgomot îngerii. debusolaţi. 

tremură de frig. îi întreb: e frig cerul?  

răspund oracular: e atât de frig că frige. 

vor să intre înapoi, dar nu au pe unde.  

îi mângâi şi se topesc instantaneu. 

palmele-mi devin umede 

încerc să clatin cerul. nu pot. s-a afundat pe 

jumătate în mine.  

înţepenind. 

apoi crapă.  

se scurg din el nori ciocârlii vântoase culori.  

şi mă inundă... 

 

pământul se înfioară confuz.  

n-a mai fost invadat niciodată  

de păsări de stele de vise de îngeri 

o scindare sunt. lutos şi celest.  

cu cerul în mine mă simt greu. foarte greu. 

mă târăsc. las umbre pe asfalt. mereu altele.  

mereu schimbătoare. 

transpir abundent. în mine văd sfertul de soare 

ce vrea să se scurgă prin piele. 

ţinându-mi respiraţia 

mă astup. 

 

sufletul  

nu mă mai ştie. caută fisuri pe la inimă şi 

ochi. 

cu aburul lui înţepător. matricea inalterabilă îl 

cheamă. 

intră prin gură şi se opreşte în pleură. 

sufocare. 

rămânere fără grai. aer irespirabil.  

leşin. 

 

când îmi revin, cerul din mine a dispărut.  

doar gând de zbor mai am.  

şi ameţeală. 

Poezie 
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Bogdan Nicolae Groza (Irlanda) 

 

Ceru-i cer și Lerui Ler! 

 

(e vremea colindelor...) 
 

S-a primenit cerul cu îngeri muzicanți 

Înștruțați cu stele la rever… 

S-au așezat de-a curmezișul pe norii ambulanți, 

Să ne spună o colindă-n “Ceru-i cer” 

 

E sărbătoare-n Univers și pe pământ 

Deschis e raiul – nu-i nici un grănicer – 

Azi se naște Iisus, pruncul sfânt 

Lerui Ler și ceru-i cer. 

 

Și curcubeul a fost împodobit, 

E mândru ca un giuvaier… 

Chiar Dumnezeu, însuși, colindă fericit 

Lerui ler! Ai, lerui ler! 

 

 

 

N.A. - A "înștruța" înseamnă, în unele sate maramureșene, a pune la reverul hainei mirelui și a 

nașilor (sau a feciorilor) o floare sau o panglică, atunci când este o nuntă ori o altă sărbătoare 

importantă. 
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Eugen Cojocaru (Germania) 

 

 

Şedință uno sau Cum vă place - As you like it…  

Fragment din piesa de teatru The Windoors – And I kissed that 

heaven too - Editura Crigarux, Piatra-Neamţ, 2009 

 

Personaje:  

- Preşedinele ONU  

- Preşedintele USA  

- Ministrul de Externe american  

- Ministrul de Externe englez  

- Ministrul de Război american  

- Membri ONU  

 

Preşedinele ONU: Dau cuvântul Ministrului de Externe american...  

Ministrul de Externe american: (arată spre cer) Priviţi acolo, cohorte întregi de extratereştri ne 

ameninţă cu distrugerea Pământului!  

Membri ONU: Noi privim, dar nu se vede nimic…  

Ministrul de Externe american: Cum, nu-i vedeţi pe extratereştrii înarmaţi până-n dinţi, ce se 

apropie şi ne ameninţă cumplit!?  

Membri ONU: Noi privim dar nu se vede nimic…  

Ministrul de Externe american: Cum se poate?! Am făcut şi fotografii cu ei… Chiar nu-i 

remarcaţi!?  

Preşedinele ONU: Dau cuvântul Ministrului de Externe englez.  

Ministrul de Externe englez: Stimaţi membri ONU, permiteţi-mi să vă dau sfatul de a privi acum 

cerul pe ferestrele de pe margini... Ce vedeţi, vă rog?  

Membri ONU: Noi privim, dar nu se vede nimic…  

Ministrul de Externe englez: Please, onorată asistenţă, fiţi, vă rog, mai atenţi! E uşor de observat, 

pentru că hoardele lor ocupă, deja, jumătate din cer! Conform rapoartelor Serviciilor noastre de 

Informaţii…  

Teatru 
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Membri ONU: Noi privim, dar nu se vede nimic…  

Preşedinele ONU: Vă rog, linişte! Vorbeşte Preşedintele Americii.  

Preşedintele USA: (face un semn Ministrului său de Război) Domnule Minstru de Război, împărţiţi 

la toţi participanţii şi membrii ONU ochelarii special produşi în laboratoarele noastre! (Acesta 

împarte nişte ochelari, ce, în loc de lentile, au ecrane holografice cu extratereştri şi focoase 

nucleare) Puuuneţi... (ton de armată) ochelaaaa-rii! Vede acum toată lumea ceea ce vedem şi noi? 

Această groaznică ameninţare?!  

Membri ONU: (cu ochelari) Da! Vai, câţi sunt, ce ameninţători!  

Membri ONU: (îşi scot ochelarii) Însă, acum nu vedem nimic!  

Preşedintele USA: (nervos) Încă o dată: Puuuneţi... ochelaaaa-rii!  

Membri ONU: (cu ochelari) Vai, ce ameninţare groaznică!  

Preşedintele USA: Este foarte clar acum, că toată lumea vede ameninţările!  

Membri ONU: (îşi scot ochelarii) Asistenţa nu vede, din nou, nimic!  

Preşedintele USA: (acces de furie, ton de comandă) Toaaaată... luuuu-mea: Puuu-neţi... ochelaaaa-

rii! Pe viitor nimeni nu mai are dreptul să-şi scoată aceşti ochelari speciali, care, de fapt, au costat şi 

foarte mult! Aşa cum mă costă să vă ţin aici pe toţi, în Manhattan, în lux şi distracţii… S-a-nţeles?!  

Membri ONU: Daaaa.    

Preşedintele USA: Vedeţi acum şi viruşii gripei aviare!?  

Membri ONU: Daaaa…  

Preşedintele USA: Şi viruşii gripei vacii nebune!?  

Membri ONU: Daaaa… Dar, n-a fost asta mai întâi?  

Preşedintele USA: Scuzaţi, tehnica nu funcţionează, încă, perfect – un defect de programare … Dar 

o vom îmbunătăţi!  

Membri ONU: Daaaa…  

Preşedintele USA: Vedeţi acum şi viruşii gripei porcine!?  

Membri ONU: Daaaa…  

Un membru mai silitor: Vai, da’ ce poooorci!  

Preşedintele USA: Şi ăsta-i doar începutul… Pe viitor nu mai are nimeni dreptul să stea pe Pământ 

fără ochelari. Un moment. Ministrul meu de Război setează programul următor... Ce vedeţi?!  

Preşedinele ONU: As you like it…  
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Președinți și artiști – As you like it 2 

Artistul lucrează de zor în atelierul său, când apare, deodată, o suită impozantă, în frunte cu Mr. 

President (mic de înălţime).  

Consilier: (voce de stentor) Mister Big President! Domnule Big Preşedinte, acesta e artistul ce va 

executa comanda.  

Big P. priveşte sculpturile… Se îndreaptă spre Artist cu o afabilitate jucată, ce abia ascunde 

dispreţul real. Sculptorul îşi aranjează intimidat hainele şi se apleacă umil.  

Artist: Maiestate, Măreţ Preşedinte! Sunt la ordinele Dumneavoastră, Mare… Preşdinte!  

Mare Preş: (marţial, grobian) Sculptore, am auzit că eşti dintre ăi mai buni…  

Artist: Recunosc cu modestie c-aşa s-ar putea să fie…  

Preş: Să-mi faci, aşa, o sculptură deosebită, da’ nu una din alea moderne ori (sic!) prost-moderne, în 

care nu ştii ce să vezi: o vacă, o balerină, un tren, o lebădă sau Titanicul!?  

Artist: Cum comandaţi, Excelenţa Voastră!  

P: Păi, eu zic aşa simplu şi realist, cum e viaţa dură pe la noi la fermă, de obicei…  

Artist: S-a făcut Balşoi, pardon, Big President. Peste două luni puteţi… puteţi să…  

P: Ce? Miroase ceva!?  

Artist: (șoptit) Nu. Voiam să spun că... puteţi să vedeţi eboşa…  

P: (Se uită în jur cu precauţie) Hei, mai încet. (şoptit) Cine-i fetiţa asta, Eboşa!? E bună?  

Artist: Voiam să spun să vedeţi modelul…  

P: Păi, dacă-i model e clar că-i… bună! Spune-i să ia contact cu Consilierul meu…  

Artist: Nu voiam să spun decât că eboşa, e un model… (Big P. închide ochii şi mângâie nişte sâni 

imaginari) de statuie pentru Dvs. Termeni tehnici…  

P: A, are şi tehnică! E perfectă...  

Artistul face un gest disperat. Consilierul se apropie de P şi-i şopteşte ceva...  

P: A, sculptorule… Da, ştiu, voiam şi eu să subliniez: tehnica, industria noastră sunt sublime! E 

clar! Eram doar ocupat cu problemele mele de stat…  

Artist: Şi eu voiam să vă spun să mai staţi! Să vedem cum…  

Consilier: Mister Big President, Artistul trebuie să facă ca (cofonie!) la marii politicieni de stat… (P 

se înalţă cât poate pe varfuri, se suie pe bordura mormântului-monument. Ceilalţi doi îl urmăresc 

uimiţi…) Mari de stat, deci… Cum spuneam, pentru marii politicieni de stat… (Big P se înalţă iar 

pe vârfuri, se urcă pe bordură, intenţionează şi pe mormânt, îşi aminteşte ceva şi renunţă revenind 

lângă ei pe „vârfuri”) se obişnuieşte să se confecţioneze busturi.  

Mare P: Ai auzit, bă!?  

Artist: Totul e clar! (plecăciuni)  
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Mare P: (îl ia intim-grobian după umeri) Un pic de simbolism ai voie să utilizezi, să nu se creadă că 

suntem aşa de limitaţi într-ale culturii…  

Artist: Nici o grijă Mister President… Exact cum vă place! Nici o grijă, o, Mister Big Big 

President!  

Big P se înalţă automat pe vârfuri. Oaspeţii sunt conduşi şi dispar toţi trei…  

După o lună...  

Big P: Ei, artistule, i-arată ce-ai ciocănit cu dalta ta!  

Sculptorul expune timorat opera. Big P. e impresionat. 

P: Aşa da. Sunt în toată splendoarea mea! O, ce perfecţiune antică grecească făcută de greci!  

Consilierul îi şopteste ceva, P îşi pune ochelarii şi priveşte atent de aproape... Bine-bine, dar  

de ce am sânii ăştia mari !?  

Artist: O, măreţe Big… (P se înalţă pe vârfurile picioarelor) Biiiig… (se urcă pe bordura  

mormântului) President! (Se urcă pe «cap») Excelenţa Dvs. în persoană, ce ştie atâtea despre toate 

cele de sub soare…  

P: Vedeţi câtă dreptate… It's time for the human race to enter the solar system! 

Artist: O, câtă înţelepciune poate-ncăpea în Înălţimea Dvs! Ştiţi mai bine decât mine ce-nseamnă 

simbolurile-n artă… Gândiţi-vă: aceşti sâni, care de mii de ani simbolizează profunde cugetări!  

P: Exact ce mă gândeam eu!  

Artist: Ei, bine, Big… Excelenţă, sunteţi doar Părintele patriei noastre măreţe, nu!?  

P: Fără-ndoială! Dar nu-nţeleg...  

Artist: Ei, bine: nu se hrăneşte tot poporul de la… vorba aia populară veche: de la sânul 

înţelepciunii Dvs!?  

P: Aha, deci… Aşa e! Păi de unde-altundeva!?  

Artist: Vedeţi, acesta e răspunsul: de la sânul Dumneavoastră drept se-alăptează elitele! Şi e mare, e 

generos...  

P: Genital! Vreau să spun, genial… Dar ce-i cu celălalt, mult mai mic!?  

Artist: Vedeţi… De-acolo se-adapă poporul, ce produce bunurile ţării!  

P: Geni…al! (pe gânduri) Dar ce-i ce fac cultura ţării!?  

Artist: O, Bi… Măreţ President! (jenat) Aţi uitat!?  

P: Ce!?  

Artist: Mi-aţi comandat doar un bust…  

Big P: (se înalţă pe vârfuri) I stand by all the misstatements that I've made!  

Artist: (Hamlet-Act II, sc.2, p.231) “Ce i-am făcut Fortunei că acum stăm la-nchisoare!?  
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Consilier: La-nchisoare, domnule!?  

Artist: O mândră stirpe de artişti... Fireşte, Danemarca e-o-nchisoare!  

P: Atunci şi lumea-i o-nchisoare!”  

 

 

Ce vedere minunată… 

Din volumul (Romania – )Șocul viitorului - culegere de articole, Editura Ideea Europeană, 

București, 2007 

 

Uliţele şi casele satului bunicilor îmbrăcate cu mantia groasă a zăpezii… Zilele „dinainte” cu 

sănii şi tumbe pe derdeluş… Ajunul cu aşteptarea veselă din partea noastră, a copiilor, şi pregătirile 

înfrigurate ale „celor mari”: colaci, cozonaci, sarmale, purcei… Toate bunătăţile din lume ne îmbiau 

în Seara Crăciunului cu mirosuri ademenitoare… „Ia mâna! Aveţi răbdare, măi năzbâtiilor!”, ne 

ocărau, bine dispuşi, maturii. Şi apoi, orele şi minutele tăcute – după-masa nu aveam voie la joacă, 

afară, trebuind să mai ajutăm – numărate cu un ochi la geamuri şi uşă, iar celălalt la bunătăţi… În 

aşteptarea Serii… 

Şi deodată, în această linişte şi pace cosmică ce mă făcea să-mi închipui fumurile de la case 

drepte şi încremenite (cu gândul la Alecsandri), când flăcările începeau să joace în sobe şi ferestrele 

împodobeau întunericul, noaptea şi sufletele noastre se luminau chemate de glasuri şi cântece 

cristaline de copii, de clinchetul ritmic al clopotelor cailor cu sănii, şi… în sfârşit scârţâitul portiţei 

curţii noastre, lătratul vesel al câinelui – de parcă ar fi înţeles şi el totul! – tropăituri din ce în ce mai 

apropiate… Cioc-cioc-cioc! Voie cu Steaua? Odaia se umple de obrăjori roşii, nasuri îngheţate, de 

inimi şi suflete curate: Steaua sus răsaaare, ca o taină maaare…  

De cum se apropie acest Crăciun liniştit, singuratic şi tăcut aici în Germania, încep să mă 

„colinde” (cred că nu numai pe mine) imaginile şi sunetele – familiare şi fantomatice în acelaşi timp 

– ce le simt ca din sângele şi sufletul meu. 

Ce vedere minunaaată/Lângă Viflaim se-araaată/Ceeerul strălucea/Îîîngerul venea/Pe-o rază 

curaaată… cu melodia ei melancolic-legănată, luată parcă direct din tiparul deal-vale, spaţiul mioritic 

care a născut şi ne-a imprimat sufletul neamului nostru românesc. 

Erau mai bune acele vremuri decât cele de astăzi?! Nu vreau să polemizez, pentru că fiecare 

om, fiecare generaţie susţine „superioritatea” zăpezilor (ei) de altădată… Eu ştiu doar că, în ciuda 

acelor timpuri grele, lumea era mai curată şi mai cinstită, banul nu era principalul ori singurul mijloc 

de comparaţie, viaţa din societate şi prietenia erau sincere, nu dictate de interese meschine, 

carieriste… Ştiu doar că, cetele de copii, băieţi şi fete, aduceau veseli şi sinceri pe Cristos şi Crăciunul 

în toate casele, indiferent că erau rude sau nu, că se cunoşteau sau nu… Mai simt că tot aşa de sinceră 

şi deschisă era şi societatea primilor creştini, unde era primit cu drag – ca între oameni, nu!? – chiar 

şi un necunoscut! 

   Ce vedere minunată… pentru ochi şi pentru suflet! 
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Ligia Mihaela Ionescu (Spania) 

 

Har  

Când 

vom 

obosi 

iubirea 

noastră 

nu va mai 

fi aici 

eu nu îţi 

voi mai 

scrie scrisori 

voi rupe surâsul 

doar cu păsările nemuririi 

te voi căuta într-o altă corabie 

 

Câte răscruci vom fi trecut… 

Ţi-aş dărui viaţa care mi s-ar da din cerul tot 

într-un singur căuş de palmă 

Ce dor mi-e… 

Ştiu că tu ştii 

Mi-e dor de râul 

care se scurge printre cuvintele noastre 

ca printre firele unui pământ nisipos şi abrupt 

Cade râul scurt în apa tăcerii… 

Lacrimi din guri de iubire vor mai curge în 

vrere… 
Harul ni s-a dat 

Îl păstrăm în ochi în privirea care cuprinde 

şi norii şi fructele şi apele vechi 

Nu mai sunt cuvinte  

în durere în tăcere în liniştea apelor… 

Unde să plec… 

Spune-mi tu cel care ai fost mereu lângă mine 

fără să te pot atinge cu mâinile sorţii 

 

Ne-au despărţit apele tulburi 

Acum ape proaspete ne învolbură  

tăcerea cu lumina din ele  

 

 

Părtăşie 
Uneori doresc să plec atât de departe  

nu pot ţintui nici cuvintele nici aripile  

când totul aproape s-a spus adorm  

  

durerea m-a îndepărtat mai întâi de mine 

apoi de toate celelalte mai apoi mi-a fost pradă 

a morţii 

 

prima durere se legăna pe un talger geruit 

cea de pe urmă era simţământul profund 

şi prea înţeles al trupului meu 

 

carnea mea nu se dezbăra de pintenii morţii 

carnea mea mânca fulgi din lumină 

i-am spus prietenului de vis cât sunt de nebună 

cu durerea asta brună din trup cât de dureros 

moare focul în trup si altcum de dureros 

moare pământul în lumina nopţii 

 

i-am mai spus prietenului de vis 
că nu pot face din carne fulgi de lumină 

că durerea neantului meu va stoarce 

lacrima unică a trupului sărat 

va lumina arborele ancestral 

iertaţi pentru noi înşine 

în alte lacrimi din alte lumini 

în alte temple din lanuri de umbre 

şi mai apoi la cele din urmă întâlniri 

i-am spus prietenului de vis  

despre ştiinţa de a-l iubi dincolo

 

 

La celălalt pol al iubirii 

 

Sufletele  înconjurau Cuvântul 

cuvintele 

pe coala albă a aşteptării se unduiau  

dorinţele cu plete mult visate   

nu era visul ci era dorul necunoscut  

împlinit într-o clipă 

a timpului din afara lui        

a dorului necunoscut 

era lumea nouă nedorită de timp  

atârnată la celălalt pol al iubirii 

 

Poezie 
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Larisa Caudron (Belgia) 

 

 

 

Oceania 

Drakarele vikingilor te spintec, 

unduitoare algă, târâm nepământesc. 

În ochi de sare gemi, iluzii porți în 

pântec... 

amețitoare taine amurguri îți șoptesc. 

 

Azure cânți pe valuri – abisuri te 

intorn - 

cernând în ploi de stele, cozi de 

mirifici pești. 

Cu brațe de octopuși îi mângâi când 

adorm 

pe fiii tăi, zeiță, perfid îi amețești... 

 

Și slove aiurite pe candidă sirenă, 

o-ndemni să toarne uleios... 

Cristale-n fulgere, furtună ternă 

clocești pe ou de albatros. 

 

Cai de-nspumate creste spre țărmuri 

biciuiești 

să lingă stânci, cochilii să îngroape. 

Cu clești în fălci și labe de harpii din 

povești, 

nisipul din deșerturi să adape. 

 

Cu liniști ipocrite adâncuri înfiori 

neînțelese ode, aleanuri cânți în orgi 

Peste-nserări de vise, crepuscule 

cobori, 

scânteietori pereți de sinagogi... 

 

 

            Gânduri în noapte 

Pe neaua cuprinsă de febră, 

zbor de egretă albastru, 

inundă veninuri de cobră 

și mângâie suflet sihastru. 

 

Aripi de lebede sacre, 

vitralii de fum în lumină, 

explozii de crini dau în glastre 

și-n iriși de orbi se adună. 

 

Gură ucisă de zâmbet, 

iederi iernânde o strâng. 

polenuri sărate de plânset 

pe inimi solzoase se frâng. 

 

Și trec în tristeți călăuze 

liniști și flăcări de zbor; 

vin acru, din umede buze, 

pe frunte de sticlă, cobor. 

 

Și sparte îmi cad la picioare 

arzânde dorinți nerostite... 

iluzii închise-n ulcioare 

de cerberi sunt aspru păzite. 

 

Înlătur cu pleoapele, greu, 

nopți – incolore cristale - 

în gânduri, adânc defileu 

cioplesc cu palmele goale. 

 

 

Poezie 



60 
 

Itaca Anul I Nr. 4, octombrie, noiembrie, decembrie 2013 
 

 

 

 

De ce? - Elvira Popazu-Seffer (Israel) 

 

 

Celor mai mulţi dintre noi, oamenii, ni s-a întâmplat, măcar o 

dată în viaţă, să ne încerce dorinţa de a elibera din interiorul 

nostru nişte urlete. Precum o fac lupii pe lună plină. Desigur, 

urletul fiecăruia este pe măsura plămânilor săi şi a corzilor sale 

vocale. Fiind conştientă de acest lucru, multă vreme am renunţat 

să urlu, temându-mă că nu voi izbuti decât un scâncet. Şi n-am riscat. Pentru că, una e să urli şi alta 

să scânceşti. Până într-o zi când mi-am zis că la urma urmei şi un sunet mai slab se poate face auzit. 

În ziua aceea mi-am adunat toate forţele şi am scâncit cât am putut mai bine. Aşa s-a născut această 

carte la începutul anului 2011. Rezultatul: unii l-au luat drept un exerciţiu de imagine. Alţii l-au 

perceput ca simple vocalize. Au fost însă şi unii – cei mai mulţi – care au perceput scâncetul meu 

exact ceea ce voia să fie: un mesaj de atenţie faţă de adevăratele găuri negre care se află printre noi 

şi care ne pun în pericol existenţa mai abitir decât găurile negre din univers. 

*** 

Prima oară am vizitat Israelul în 1990, după revoluţie, aşa cum ne-am obişnuit să numim evenimentele 

din decembrie ‘89, când mai toţi românii credeam că l-am prins pe Dumnezeu de-un picior. Îmi 

dorisem mult să-l vizitez, dar nu mă încumetasem să înfrunt toate formalităţile şi toate autorităţile în 

vederea obţinerii paşaportului şi a vizei. Aşa că, în primăvara lui 1990, când toate aceste proceduri 

încetaseră de a mai fi stresante, m-am grăbit să fac această vizită la care visasem atât de mult. 

Aveam în Israel câteva familii prietene care m-au întâmpinat la aeroport, şi care mi-au oferit găzduire 

şi s-au străduit să-mi facă vizita cât mai plăcută. Şi au reuşit! Au reuşit atât de bine încât, la scurt 

timp, la vârsta de 58 de ani, deveneam cetăţean israelian cu drepturi depline. Această calitate, cu toate 

drepturile care decurg din ea, am căpătat-o la numai câteva zeci de minute de la aterizare pe aeroportul 

Ben Gurion, după timpul necesar formalităţilor ce se cer făcute în asemenea situaţii. 

 

Parcă aud întrebarea: „Totuşi, cum ai putut să te hotărăşti să emigrezi din România? Nu mai erai 

tânără, Israelul era o ţară străină, cu o limbă greu accesibilă pentru un vorbitor de limbă de sorginte 

latină. Şi apoi, în România se născuse speranţa de mai bine, de libertate“. Cam aşa aud eu întrebarea 

ta, cititorule! 

Dar înainte de a-mi pune tu întrebarea asta, să ştii că mi-am pus-o eu. Şi-am să-ţi răspund exact cum 

mi-am răspuns şi mie: nu ştiu! 

În loc de răspuns, am acceptat, însă, câteva supoziţii: poate venise vremea să schimb ceva 

fundamental în viaţa mea, poate venise vremea să cunosc lucruri şi oameni noi. Sau, cel mai plauzibil, 

era timpul să caut răspuns la acel ,,De ce?“ De ce-ul, care nu încetase nici o clipă să existe în cugetul 

meu. Şi dacă ar fi să cuprind toate aceste supoziţii într-un singur cuvânt ar trebui să-i spun Chemare! 

Sau Destin! 

Proză 
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Chemare, pentru că am făcut gestul liberă de orice constrângere.  

Presupunând că m-ai urmărit până aici, mă aştept din partea ta, cititorule, să crezi că îţi voi oferi şi 

un răspuns la întrebarea mea. 

Regret din tot sufletul, nu numai că n-am găsit nici un răspuns, dar, căutându-l, am adunat date care 

au făcut din acest ,,De ce?”, timid şi-n mare măsură personal, un ,,De ce?” enorm şi mai ales acut. 

Actual, adică! De aceea, te rog, fii alături de mine în continuare şi, punându-ţi la dispoziţie tot ce-am 

adunat în căutările mele, poate vom reuşi măcar să ne apropiem împreună de un răspuns. Dacă nu 

vom reuşi să ajungem la el, măcar îi vom face, sper, şi pe alţii să ne urmeze în căutarea noastră. Şi 

asta ar însemna un mare câştig. 

Dimineaţa de 9 mai 1991. Zborul spre Israel! 

Datorită faptului că nava era aglomerată, am avut şansa să zbor împreună cu soţul meu în 

compartimentul oamenilor de afaceri. Confortabil! La acest confort se adăuga şi o perfectă 

vizibilitate. Dedesubtul nostru vedeam norii atât de aproape încât i-aş fi putut atinge. Deasupra 

noastră, cel mai imaculat cer. Da, adevăratul senin îl poţi vedea doar dacă te afli deasupra norilor! 

În contrast cu acea feerie, atmosfera dintre mine şi soţul meu era rece. El nu fusese de acord cu această 

strămutare a noastră. De când porniserăm spre aeroport, orice încercare a mea de a comunica cu el 

eşuase. Trecuseră mai bine de douăsprezece ore de când nu-mi mai adresase nici un cuvânt. Era pentru 

prima dată, în 22 de ani de căsnicie, când între noi se instalase această povară a tăcerii. Cât de diferită 

era această stare tensionată, faţă de atmosfera obişnuită dintre noi, din toate celelalte călătorii ale 

noastre!  

Dar acesta era preţul visului meu. Îmi doream atât de mult să trăiesc în Israel! Nu înţelegeam şi n-am 

înţeles niciodată de ce el, evreu fiind, nu voia să fie părtaş cu mine la acest vis! 

Când a început aterizarea, am simţit o puternică strângere de inimă: lua sfârşit o călătorie!. Oare ce 

va urma?! 

În aeroport, pe pista de aterizare, ne aştepta pe toţi nou veniţii în Israel o fanfară care intona cântecul 

„Şalom Alehem!“ Era pentru a doua oară când îl auzeam. Prima dată îl ascultasem la Bucureşti, 

interpretat de corul Comunităţii Evreieşti din România. Şi atunci m-a emoţionat până la lacrimi, deşi 

nu cunoşteam mesajul textului. Ştiam doar că Şalom înseamnă Pace. 

Văzându-mi lacrimile pe obraz, soţul meu mi-a spus: 

– Nu te emoţiona, nu cântă pentru noi. 

– Ştiu, nu cântă pentru noi, dar cântă şi pentru noi. 

Îmi adresase, totuşi, cuvântul! Şi asta m-a bucurat. Dacă stau bine să mă gândesc, era prima mea 

bucurie în Israel. Şi venea de la el! 

Începea să se zărească luminiţa de la capătul tunelului?! Vag! Va deveni şi mai vag, când, aşteptându-

ne bagajele să apară pe bandă, aveam să constatăm că ele nu ne însoţiseră. Rămăseserăm doar cu ce 

era pe noi! 

În alte situaţii asemănătoare aş fi luat „foc“. Acum însă trebuie să-mi reprim orice ieşire de genul 

acesta, pentru a nu-i da lui apă la moară. Ceea  ce  nu i-a scăpat, mă cunoştea doar atât de bine! 

– Văd că ai şi început să te adaptezi situaţiilor grele. Felicitări! 
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– Mie mi se pare amuzant, am spus eu. 

– Amuzant? Să vedem cât de amuzant ţi se va părea astă-seară când vei înţelege că n-avem cu ce ne 

îmbrăca la culcare... 

– Păi... tot amuzant... când mă gândesc că „neajunsul“ ăsta s-ar putea transforma într-o seară 

romantică... 

N-a reuşit să-şi ascundă zâmbetul. Şi ca să pună totuşi o picătură de amar în el, mi-a zis: 

– Ah, veşnicul tău optimism, de atâtea ori nejustificat! 

– Dar care, tot de atâtea ori nu m-a lăsat să mă duc la fund, am intervenit eu prompt. 

În sinea mea situaţia nu mi se părea deloc amuzantă, ci catastrofală. 

Cu tot optimismul de care dispuneam şi în momentul acela, n-am putut anticipa că această nefericită 

situaţie ne va duce către omul care va deveni sprijinul nostru numărul unu (pentru că enumerarea va 

continua) – în noua noastră viaţă în Israel, începută în norocoasa zi de 9 mai. Era doar ziua Victoriei. 

Am ieşit din aeroportul Ben Gurion fără bagaje, dar cu noua noastră identitate. Cetăţeni israelieni, 

pensionari Bituah Leumi, ceea ce înseamnă pensionari cu ajutor de stat, pensie socială, şi cu suma de 

700 sekeli din care trebuie să ne întreţinem până la prima pensie care urma să intre în contul nostru 

comun, pe care încă nu-l deschisesem. Ni s-a pus la dispoziţie un taxi care ne-a transportat până la 

hotelul Ben-Dori din Haifa, unde urma să fim cazaţi într-o garsonieră, până vom închiria o locuinţă 

– ceea ce se va întâmpla abia în luna noiembrie. 

 

 

”Chasing Betterflies”, Constanțiu Mara 
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Ioan Silvan (Spania) 

Din noua 

inspiraţie 

 

Ce primitivă eră 

acest prezent 

în care fructele-

şi contestă 

pomii, 

în care Viaţa nu-şi divulgă ohmii 

curentului ce abia ne-a luminat, 

 

ce stare de sfârşit în începutul 

cunoaşterii Divinităţii pure, 

căreia trupul n-a-ncetat să-i fure 

misterul, să-şi înnobileze lutul, 

 

ce Apocalipsă, ce sfârşit cumplit 

au dăltuit în genele umane, 

ce sfinţi au conceput, ce Dumnezeu smintit, 

răzbunătoare viaţă cumplitele ciocane 

 

ce-ar învia toţi morţii să-i răstignească-n cuie, 

la Ceruri ar urca fără să ştie cum 

materia redată Pământului pe drum, 

absurdă înviere, umană înscenare! 

 

La cer nu va urca decât ce e din Ceruri venit 

în trupul vostru, dar voi nu-l veţi vedea 

căci voi veţi fi urcarea, sfârşitul şi-nceputul, 

dacă în vremea voastră sfârşitul va cădea. 

 

 

Elena Malec (SUA) 

 

Decembrie 
 

anului i-au căzut toţi dinţii 

când tremură de frig nu clănţăne  

suspină 

prin copacii dezvelind ca cerşetorii  

cioturi spre cer 

se lasă ceaţa 

ne-mbâcseşte sufletul 

se deapănă peste oraş 

un singur corb la scena asta e părtaş - 

iar eu 

tot mai aştept ca anii 

să mă muşte cu dinţi de ger 

de floare 

de fruct 

de soare 

de ninsoare 

şi mister. 

 

Poezie 
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Anca Elena Balan (Italia) 

 

Filosofia viselor 

 

 

 

Am adunat iluzii într-o tolbă de gânduri 

 

Pescuite din cer,  

Vărsate-n pământuri,  

Îmbrăcate în ger. 

 

Ajung atâtea vise presărate prin lume, 

 

Unele uitate pe străzi,  

Altele luate drept glume, 

Toate aruncate grămezi. 

 

Vreau să le cern ca praful de stele prin palme întinse 

 

S-adun amintiri, 

Să le triez prin clipe, 

Să le fac împliniri! 

 

Fiindcă ce sens are să visez 

Dacă apoi mă uit,  

mă pierd, 

mă înec,  

singură mă trișez?  

 

”Venitian palaces”, Constanțiu Mara 

Poezie 
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Dan David (SUA) 

 

Plângeri 

1 

Trecem  

 

Nu-mi 

pare rău 

că timpul 

trece, 

Dar vara 

asta s-a sfârşit prea iute! 

Prin parcuri florile-au murit copile, 

Iar fructele-au căzut necoapte. 

 

Te simt. 

Întorc privirea 

Şi-aştept să te apropii; 

Mai aproape! 

Obraz mototolit ca o batistă: 

În drumul său,  

Tiranul a încrustat cu brazde arse 

Povestea-i tristă. 

 

Plângeri 2  

Prieteni  

 

Trecem unii pe lângă alţii 

Ca printr-o ceaţă rece: 

Indiferenţi, grăbiţi, obosiţi. 

Ne purtăm sufletele ascunse, 

Şi împrejur e seară. 

 

Oraşul în care m-am născut 

E ca o apă sălcie. 

Aceleaşi ziduri vechi,  

Aceleaşi gropi pe strada mare, 

Dar nicio faţă cunoscută. 

La biserică se roagă alţi popi. 

Mă latră câinii de pe strada mea. 

Şi împrejur e seară 

 

Tai lacătele de la porţi, 

Trag storurile din ferestre. 

Poate vin prietenii ca altădată; 

La table, la o partidă de cărţi. 

Şi împrejur e seară.

 

Plângeri 3 

Trei portocale 

 

Pe stradă e linişte. 

Pustiu ca într-un oraş fantomă, 

Ca într-o staţie de benzină din deşert. 

Soarele amiezii revarsă efluvii fierbinţi 

Peste pietrele albe, 

Peste grădiniţele cu leandri şi frezii. 

Dinspre intersecţia cu Strada Comorii Pierdute, 

Sub pălăria cât o pânză de corabie, 

Generalul bătrân urcă agale 

Târşâindu-şi tălpile 

Pe trotuarul încins ca o plită. 

În dreapta, bastonul vechi, o istorie. 

În stânga o sacoşă cu trei portocale. 

Intră la azilul de bătrâni. 

Din poartă, cu mâna la inimă, 

Îmi trimite o reverenţă largă. 

Un cod cunoscut de-amândoi: 

„Ne ducem, încet. 

Nici o pagubă!” 

Poezie 
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Locul I la concursul de proză scurtă ”Peregrinări”, ediția a III-a, Dublin, noiembrie 2013 

 

Poveștile cu Michelle – autor Călin Sămărghițan 

 

De când mă ştiu a fost numai iarnă, iar poveştile cu Michelle le ştiu dintotdeauna. Cred că sora mea 

le inventa pe loc, în chiar momentul când mi le spunea. Apoi le scria cu cerneală neagră în cartea ei 

groasă. La început fuseseră doar copertele tari, fără foi, dar, după fiecare poveste, le scria şi cosea 

foile în cotor. Cartea groasă de pe cămin creştea astfel cu fiecare zi. 

 

Tot ea m-a învăţat şi să citesc. Şi le citeam atunci când ea era plecată şi le găseam cu mici detalii 

schimbate, cu amănunte despre care eu însumi o întrebasem la vremea spunerii lor, ca să mă lămuresc 

mai bine. Ea se oprea, privea adânc în flăcări şi de acolo chema toate răspunsurile. Iarna se prelungea, 

lemnele erau tot mai scumpe şi, învelit în pături, seară de seară, cu ochii aţintiţi în flăcările din cămin, 

eram prizonierul absolut al poveştilor cu Michelle. 

 

Schimbările pe care le găseam în carte le simţeam ca pe nişte mici trădări, mai ales atunci când 

schimbau firul poveştii. Acolo Michelle era altfel îmbrăcată, dincolo, străinul întâlnit venise într-un 

car cu oale şi nu în vârful unei căpiţe de fân. Astea nu prea aveau mare importanţă, deşi în spatele 

ochilor mei eu chiar le văzusem aievea. Dar când Michelle nu se mai afunda cu lynxul ei, un lynx 

îmblânzit,  în pădurile negre ca să recupereze toiagul anotimpurilor, ci se mulţumea să se târguiască 

pentru un stânjen de lemne, rostind doar incantaţii către castelul din munte, atunci firele poveştilor se 

înnodau altfel şi cursul întâmplărilor era schimbat. Sau când vorbele lui Michelle erau altele - când 

ea vorbea atât de puţin! 

 

Însă atunci când vedeam cuvintele poveştii scrise cu negru, aşternute definitiv, înţelegeam că ele erau 

acum o pecete pe care n-o mai puteam schimba. O pecete pe care eram nevoit s-o accept aşa cum era, 

scrisă cu cerneala aceea neagră absorbită în stratul gros şi neregulat al hârtiei cusute în cotorul 

Concursul de proză scurtă “Peregrinări” – ediția a treia 
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copertelor. Povestea devenea un zid lung de piatră, ca zidurile castelului din munte, şi nu mai reuşea 

să plutească liber plin cotloanele minţii mele. Era, da, aceeaşi poveste, dar mintea mea nu mai putea 

zburda în voie prin ea, iar destinul personajelor se pecetluia şi el deopotrivă. Am înţeles atunci că, 

odată scrisă, povestea ei prindea rădăcini şi aşa va rămâne pe veci. 

 

Dacă mi-aduc bine aminte, chiar eu i-am dat numele şi i-am spus pentru prima oară Michelle. Pe sora 

mea o cheamă Angella. 

 

Micul nostru sat e o insulă izolată în mijlocul frigului. Mi l-am închipuit întotdeauna, şi aşa îl văd şi 

acum, privit de sus, dintr-un ochi de acvilă, ca pe o pată cenuşie ţinând piept întinderii albe de zăpadă 

din jur. Michelle era flacăra ce-l străbătea în răstimpuri. Oamenii lui nu se cunoşteau între ei. Cei mai 

mulţi erau nişte străini pe care nu-i mai vedeai niciodată. Sau doar mai auzeai de ei c-au murit. Nici 

pe părinţii mei nu-i ştiu, iar cea mai veche amintire e cu Angella înteţind focul. Încălzind  mica noastră 

odaie, pregătind-o astfel pentru poveştile cu Michelle. 

 

Deasupra flăcărilor, acelaşi ibric cu ceai fierbinte şi aromat. Sorbeam din el ca dintr-o poţiune plină 

de farmec, cu degetele încleştate pe cana de tablă. Ce va face astăzi Michelle? era-n capul meu. Pe 

unde va mai umbla? Cum va reuşi, oare, să ţină şi azi peste şiragul acela de mici insule în zăpadă, 

soarele aprins? Cum va scăpa azi neatinsă de cei care-o pândeau la fiecare pas? 

 

Şi ea se ascundea în vânt şi apărea din viscol te miri unde. Se putea topi în pământ, putea să străbată 

distanţe inimaginabile – şi era tot iarnă – într-o singură clipă. Singurul sprijin îi era lynxul credincios, 

întotdeauna la picioarele ei. De ea asculta luna schimbându-şi feţele, ei i se supuneau stelele care ştiau 

când să clipească. Soarele răsărea de fiecare dată la locul lui. Aici, soarele doar îl ghicim uneori la 

amiază, în spatele perdelei groase de ceaţă amestecată cu fum. Apoi, uneori doar peste o noapte, 

găseam aceeaşi poveste în carte. Nu ştiu când Angella găsea timp să o mai şi scrie. Filele se acopereau 

cu scrisul ei mărunt şi atent, ca nişte simple linii, de parcă erau urmele lui Michelle prin zăpadă. Apoi 

Angella cosea filele în cotor. Eu le vedeam doar gata scrise, când ea le cosea spunând alte poveşti. 

 

Zăpada nu se sfârşea, dar nici poveştile cu Michelle. Cred că erau cumva înlănţuite. Erau zile în care 

ningea încontinuu. Îmi amintesc că drumul până la poartă era de multe ori un tunel. Şi viscolul! 

Viscolul acela cumplit care zgâlţâia casa zile la rând. Ţinea şi câte o săptămână încheiată şi punea 

stăpânire peste sat pe de-a-ntregul. Atunci îmi era cel mai foame. 

 

Alteori nu mă trezeam până târziu. Prelungeam povestea auzită cu o seară înainte şi nu mai voiam să 

cobor de sub pături. Angella mă aştepta răbdătoare la masa veche de lemn, cu un cuţit aliniat lângă o 

bucată de brânză. Nu începea niciodată să mănânce fără ca eu să fi venit. Erau zile, rare, când din 
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odaie aroma ierburilor ei de ceai era alungată de mirosul de pâine proaspătă, aburind, învelită-n 

ştergar. Pâinea Angellei avea gustul palmelor ei. 

„Lemn copt de stejar. Uite, am făcut pâine!” spunea. 

Nu ştiu ce strălucea mai tare atunci, pâinea albă sau bucuria ochilor ei. Odată am surprins-o: când 

muşcam din pâinea aceea avea lacrimi pe obraz. În zilele când aveam pâine, seara, poveştile cu 

Michelle erau mai lungi şi mai blânde. 

Pâinea Angellei avea gustul lacrimilor ei. 

Când zăpada era mică şi nu trecea de genunchi, mă ducea cu ea în sat. Vedeam acolo oameni grăbiţi 

să treacă de sub o streaşină sub alta, pe lângă ziduri, la adăpost. Nu priveau în jur şi nu le-am întâlnit 

niciodată privirea. 

 

„Nu sunt oameni răi”, îmi spunea Angella, „doar că au cu toţii problemele lor.” Angella se ferea din 

calea acelora şi n-a îndrăznit vreodată să oprească pe cineva. De-a lungul străzii principale erau mici 

prăvălii, nici una cu firmă, iar când intra eu rămâneam întotdeauna afară. 

„Nu te clinteşti! Nici cea mai cumplită furtună să nu mi te ia de aici!” Nu lipsea mult, ieşea într-un 

suflet şi mă apuca strâns de mână. „Bucuria mea!” izbucnea atunci. „Hai acas’. Să vedem ce poveste 

cu Michelle ne aşteaptă acolo.” 

Cerneala era cea mai scumpă, dar aveam nevoie de ea. Cu ea poveştile prindeau rădăcini. 

Mi-e dor de Angella. Eram tare bolnav, nu mai puteam coborî nici de sub pături, dar ea spunea că 

merge înspre bine. Într-o zi ea n-a mai venit şi a fost tocmai ziua în care soarele a început să apară. 

În fiecare zi tot mai mult. Prima oară a fost doar o părere, dar mai apoi a început chiar să topească pe 

alocuri zăpada. Şi au văzut cu toţii, limpede, că şi zidul de apus al castelului din munte era prăbuşit. 

În dimineaţa aceea Angella dispăruse pe negândite, cu talismanul ei încrucişat pe care-l ţinea deasupra 

căminului. 

 

„Lemn copt de stejar!” 

 

Acum mai facem focul doar din obişnuinţă, ca să vedem flăcări jucându-se în cămin. Deasupra lui a 

rămas cartea cu filele cusute în ea, din care mai citesc când şi când. Îmi lipseşte Angella, mi-e dor de 

pâinile ei şi-mi pare rău că nu e aici să vadă primăvara. În schimb a venit Michelle care pare că mă 

ştie de când lumea. E la fel de bună cu mine, are părul auriu, lung şi ondulat, exact aşa cum era în 

poveşti şi vorbeşte la fel de puţin. Ochii senini, de culoarea zăpezii fine din dimineţi. Şi lynxul cel 

credincios care e mereu la picioarele ei. 
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Locul II la concursul de proză scurtă ”Peregrinări”, ediția a III-a, Dublin, noiembrie 2013 

 

 
 

Iair și Eva – autor George Mocanu 

 

 

Patria însemna, de fapt, o fâşie de pământ de o mie patru sute cincizeci de metri pătrați aruncată 

la întâmplare în mijlocul lumii. Ziduri groase şi înalte ne separau de restul civilizaţiei. Cea mai mică 

democraţie din lume era, în fond, o societate totalitară, dar nimeni nu îndrăznea să sufle o vorbă 

despre starea naţiunii. Trăiam cât şi cum puteam, munceam pe brânci, ne strecuram prin viaţă, 

muream, eram azvârliţi la groapa comună şi cam atât. Noi, cei câţiva locuitori, nu aveam dreptul să 

ieşim în curte decât la miezul nopţii. Restul timpului ni-l petreceam în atelierul de cusut al Secţiei de 

propagandă, iar la orele amiezii dormeam. Somnul nu dura niciodată prea mult, căci el – ca orice 

lucru, de altfel - era raţionalizat şi-l primeam de-o viaţă pe cartelă. În cronicile subversive care 

circulau în manuscris din mână-n mână se povestea despre un caz puţin spus straniu: în primii ani ai 

regimului cetăţenesc, enigmatica domnişoară E. îndrăznise să saboteze victoria cetăţenilor împotriva 

tiraniei normalităţii printr-un somn neîntrerupt de şase ani şi nouă luni. Mulţi dintre noi, cei puţini, 

uneori credeam, alteori nu; la urma urmei, nu era vorba decât de o poveste şi în cronici nu se mai 

menţiona nimic despre legendara domnişoară. Nici unul dintre noi nu ştia nimic despre lume. Ne 

hrăneam doar cu incertitudini. Bănuiam doar că aşa şi altminteri. Ne ziceam unul altuia în gând – căci 

nu îndrăzneam să ne pronunţăm gândurile cu glas mare sau în şoaptă – că poate lumea e plată, că 

poate-i neînchipuit de întinsă, că poate se întinde până hăt departe, că poate Luna-i cocoţată în văzduh 

cam prin dreptul mijlocului lumii, că poate… Declinul demografic al ţării era evident. Odinioară 

fusesem mult mai mulţi cetăţeni. Se şoptea pe la colţuri despre un număr aiuritor: doisprezece, 

bineînţeles în afară de Marea Mamă şi de Invizibili. Rămăsesem patru: un anonim şi o anonimă, plus 

eu şi ea. Pe atunci, când încă nu-mi pierdusem prenumele şi numele într-un duel, mă numeam Iair. 

Iar Eva era soţia mea. La miezul nopţii ieşeam în curte braţ la braţ cu Eva. Era momentul când ne 

redescopeream de fiecare dată altfel. În restul timpului nu aveam timp de iubire, căci ne terorizau 

Invizibilii. Trebuia să muncim, să muncim, să muncim, nu să iubim. Ziua ningea cu nemiluita. Noi 

lucram pe întuneric în atelierul de cusut, căci nu aveam nici o fereastră, nici o lampă, nimic, iar lumina 

zilei nu pătrundea niciodată la noi, însă din jumătate în jumătate de oră un difuzor ne dădea ultimele 
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informaţii despre starea vremii. De zeci de ani - poate chiar de sute de ani, cine ştie – difuzorul anunţa 

invariabil NINSOARE CU NEMILUITA ÎN CURSUL ZILEI ŞI CER SENIN LA NOAPTE. Nămeţii 

creşteau ziua şi se topeau spre dimineaţă la lumina lunii. Numai în cronici citisem despre o planetă 

nelocuită (sau stea locuită?!) numită Soare, dar nici unul dintre noi nu reuşea vreodată să-şi schiţeze 

în minte o idee despre cum ar arăta aceasta. Ne mulţumeam cu bucuriile simple ale vieţii. O floare, 

lumina lunii, o poezie, un pom, o cină onirică, un somn cu vise fără sfârşit, un pahar de vin roşu sorbit 

pe îndelete în vis, contemplarea unui strugure imaginar, un gând înţelept, spălatul rufelor în pârâu, 

mirosul crizantemelor de pe verandă, o plimbare prin livadă, un cântec la nai, un duş sau un chibrit 

aprins ne umpleau de evlavie şi mulțumire sufletească. Numai două erau bucuriile mari care ne 

hrăneau: dragostea şi cerul spuzit de stele. Nopţile erau pururi senine. Norii apăreau rar şi niciodată 

nu acopereau cerul în întregime. Zăpada scârţâia sub paşii noştri determinându-ne să evadăm mental 

dincolo de ziduri. Doar atunci îndrăzneam să visăm că poate într-o zi vom reuşi să plecăm şi noi în 

lumea largă. De douăzeci de ani aşteptam paşapoartele. Era suficient să te gândeşti că arunci o privire 

– căci privitul propriu-zis ne era interzis cu desăvârşire sub ameninţarea pedepsei cu moartea – spre 

camera de la mijloc unde pe atunci era Studioul Ideologiei, dar în care funcţiona şi teribilul Serviciu 

de Permise Generale. Oricine voia să se nască, trebuia să obţină în prealabil permisul respectivului 

Serviciu. Dacă cineva voia să respire, avea nevoie de permis de voie, care-l obliga însă pe solicitant 

să plătească o taxă semestrială în schimbul acestui drept. În cazul în care se trezea vreunul dintre noi 

că vrea să mănânce, trebuia, de asemenea, să obţină acordul instituţiei, cu precizarea că în această 

situaţie permisul se obţinea mult mai uşor, căci – poate că nu-i nevoie să mă repet – alimente nu 

existau, aşa încât ne vedeam puşi în situaţia de a mânca numai în vise. Şi în vise ne lăsam papilele 

gustative să se lăfăie în munţi de mâncăruri şi râuri de băuturi care de care mai… Ne lăsam fantezia 

să zburde şi să inventeze ospeţe. Şi la mesele acelea nu găseai nimic din bucătăria omenirii, căci noi 

habar n-aveam cum arată un ingredient. Niciodată nu văzusem un măr, o felie de pâine sau un picior 

de pui. Şi chiar dacă am fi văzut, să zicem, vreun ou, n-am fi ştiut ce-i acela şi cum se sparge, mai 

întâi, şi cum se mănâncă, după aceea; cel mai probabil apariţia lui ne-ar fi indus un atroce sentiment 

de panică. Ce-i drept, în livadă existau pomi şi, în consecinţă, puteam presupune că pe undeva existau 

şi fructe; la fel, în grădină era un solar şi, ca urmare, credeam că în spatele unei uşi interzise există 

vreun depozit de legume şi aşa mai departe. Însă nici nu îndrăzneam să ne gândim serios la astfel de 

minunăţii. Ne mulţumeam cu ospeţele sardanapalice din vise. Numai în vise ne era îngăduită oarece 

libertate. În rest, trebuia să veghem şi să dăm dovadă de vigilenţă sporită. Invizibilii controlau totul, 

inclusiv sufletele noastre. Pentru nimic în lume n-am fi uitat vreodată să cântăm din oră-n oră Imnul 

de Stat, căci altfel ne-am fi trezit dintr-o dată la carceră. Căci Invizibilii vegheau. Nici unul dintre noi 

nu ştia ceva limpede despre Ivizibili. Presupuneam doar, în taină. Uneori tindeam să credem că-s 

îngeri sau, mai degrabă, demoni; alteori ziceam că-s oameni ca noi. În orice caz toţi ştiam cu precizie 

că Invizibilii erau funcţionari de stat cu normă întreagă. De o viaţă aşteptam eliberarea paşapoartelor. 

Dosarele noastre erau acolo, pe biroul ăla din lemn de acaju, dar ele nu zăceau uitate sub o cărămidă 

de praf cum, poate, te-ai fi aşteptat, ci erau răsfoite şi examinate cu maximă atenţie în fiecare zi de 

mai bine de douăzeci de ani. În fiecare zi eram filmaţi. În întuneric - de fiecare dată din alt unghi – se 

aprindea un blitz în timp ce lucram la vreun afiş propagandistic şi eram surprinşi cu acul într-o mână 

şi cu bucata de pânză în cealaltă. Pozele ne erau necesare pentru paşapoarte. Dar paşapoartele nu mai 

veneau. Anonimul – care lucra la serviciul de salubritate şi pe care eu, în taină, îl bănuiam de spionaj 

- ne spunea uneori că e vina noastră. Explicaţiile lui se învârteau de fiecare dată în jurul ideii că 

îmbătrânim, îmbătrânim şi că, în consecinţă, chipurile noastre se schimbă imperceptibil, e adevărat, 
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dar se schimbă din minut în minut, ca să nu mai vorbim de zile şi nopţi. Trebuie să înţelegeţi, nu-i 

aşa, că Statul nu poate avea încredere în nişte indivizi care îmbătrânesc şi-şi schimbă chipul pe zi ce 

trece; căci dacă azi îşi schimbă chipul, oare mâine nu-şi schimbă şi atitudinea faţă de patrie?! Oare 

mieluşelul blând nu se poate dovedi a fi, în realitate, un lup sângeros?!… Serviciul nu deţine 

tehnologia necesară pentru a ne fotografia cum cere Constituţia Statului. În ţară nu există deocamdată 

un aparat capabil să surprindă chipul uman neschimbat de la naştere până la moarte şi invers. Ar fi 

nevoie de investiţii în domeniu, dar nu există fonduri. Prin urmare, trebuia să acceptăm situaţia şi să 

mulţumim Marii Mame dacă cu tehnologia actuală ni se vor putea fotografia chipurile încremenite 

pentru totdeauna în pragul morţii… În plus, adaugă el cu o vagă umbră de ironie, de douăzeci de ani, 

pozele care vi se fac în atelierul de cusut, vă surprind de fiecare dată în ipostaze extrem de agresive, 

ca să nu spun altfel, cu acul îndreptat ameninţător către sublimele cuvinte ale Marii Mame de pe 

pânza-afiş, cu chipul încruntat şi încrâncenat şi cu o atitudine, în general, lipsită de bunăvoinţă, care 

denotă o lipsă crasă de patriotism… Anonimul, deci, nu ne inspira nici cea mai mică urmă de 

încredere. În schimb, anonima era pâinea lui Dumnezeu. Muncea pe rupte, nu de puţine ori aveai 

impresia că se rupe în două de-atâta muncă. Era atât de ocupată, încât nici nu avea timp să-şi arate 

chipul. Nu-i zăream decât jumătatea inferioară a corpului, plus urmele şi nu-i auzeam decât paşii. Nu 

auzisem despre ea că ar cunoaşte vreun moment de odihnă. Spălătoria îi mistuia toate nopţile, iar în 

timpul zilei făcea în jur de optzeci de treburi diferite. Vorbea puţin şi pe fugă şi de fiecare dată îşi 

descria nopţile, zilele şi mai ales munca, adică soarele în jurul căreia se învârtea viaţa ei de robie. 

Marea Mamă nu ne permitea nici o secundă de libertate. Din ordinul ei expres Invizibilii ne 

supravegheau 24 de ore din 24. Ne simţeam supravegheaţi îndeaproape chiar şi în timpul orelor 

regulamentare de somn. Găseam un scurt refugiu doar în vise. Şi deşi Invizibilii pătrundeau uneori în 

visele noastre, niciodată nu reuşeau să ne spioneze până la capăt, căci de fiecare dată ne pierdeau 

urmele pe culoarele întortocheate ale visului. În plus, ţara întreagă era înţesată de camere de 

supraveghere. Erau aparate de mare precizie destinate monitorizării tuturor cetăţenilor. Se specula 

mult pe seama acelor camere de supraveghere; se gândea, de pildă, că aparatele respective aveau 

misiunea de a-i supraveghea, în principal, pe Invizibili, monitorizarea cetăţenilor simpli fiind doar un 

pretext. Căci Invizibilii nu mai deţineau puterea cu adevărat ca în zorii democraţiei. Era limpede 

pentru oricine că Marea Mamă deţinea controlul absolut. Nimeni nu îndrăznea să pronunţe adevăratul 

nume al Mamei Mari, căci luarea lui în deşert ar fi atras după sine consecinţe extrem de grave. Şi 

totuşi, eu şi Eva chiar nu mai suportam tirania. În visele noastre comune, după ce scăpam de Invizibili 

pe poteci ceţoase şi în întunecate păduri de zgârie-nori, puneam la cale conspiraţii şi revoluţii 

împotriva regimului Marii Mame. La miezul nopţii, plimbându-ne prin livadă, reluam discuţia 

întreruptă la capătul visului despre marele nostru plan politic. Bineînţeles, discutam fără cuvinte 

folosindu-ne de codul Morse prin atingerea mâinilor. Eva era mult mai curajoasă decât mine. Îmi 

propunea insistent să escaladăm zidul şi să fugim în lumea liberă. Eu refuzam, căci ştiam ce ne 

aşteaptă. Evadaţii erau întotdeauna prinşi şi, după torturi imposibile, erau jupuiţi de suflete cu 

sălbăticie în mijlocul poporului şi aruncaţi la porci. Mă gândeam la ea, nu la mine. Mi-era milă de ea. 

Eva, femeia aceea atât de frumoasă şi tezaurul vieţii mele, era însărcinată în luna a cincea. Aflasem 

întâmplător de sarcină. Într-o noapte, din pricina oboselii şi a volumului prea mare de muncă, nu ne 

îndeplinisem norma şi, ca urmare, ni s-a interzis ieşirea în curte şi, în plus, ne-am pomenit aruncaţi 

în temniţă. În momentele acelea de mare tristeţe Eva mi s-a părut mai frumoasă ca niciodată şi, în loc 

să jelim şi să ne căim pentru crimele noastre, ne-am iubit toată noaptea. La un moment dat, m-a 

doborât oboseala şi-am aţipit în braţele ei. Dar după o vreme m-a trezit un geamăt de fiinţă chinuită. 
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Şi, deschizând ochii, am văzut o grozăvie. Sărmana Eva se chinuia să scape de un şarpe care, cu o 

neruşinare de neiertat, se strecurase în pântecele ei în timpul somnului. Înmărmurit mai întâi, apoi 

răvăşit de furie am început să-l trag de coadă cu putere. Şarpele se zbătea în mâinile mele ca un demon 

în lanţuri. Dar după un minut sau două de luptă a încetat brusc să se mai zbată. Şi numai aşa am reuşit 

să-l scot în cele din urmă. Numai că mi-a stat inima în loc văzând că bestia fusese decapitată. L-am 

smuls prea tare, mi-am reproşat. Însă examinând mai bine şarpele, Eva mi-a zis un lucru uimitor: 

Uite, urme de dinţişori! Nu se poate, am exclamat. Şi nu mi-a venit să cred privind şi pipăind cu 

atenţie urmele de dinţisori. Într-adevăr, nu mai era loc de nici o îndoială: în pântecele Evei exista un 

pui de om, un omuleţ care rezolvase situaţia aceea atât de dramatică într-un mod cu totul şi cu totul 

surprinzător. Un examen ecografic ulterior a confirmat faptul: da, Eva era însărcinată, în burta ei trăia 

un băieţel cu ochi mari de extraterestru şi cu dinţişori de peşte. L-am numit de comun acord Abel. Ne 

mulţumeam cu bucuriile simple. În fiecare noapte ieşeam să admirăm ghioceii. De zeci, poate de sute 

de ani florile anunţau sosirea primăverii care întârzia, întârzia şi nu mai venea. Cu mâinile înfipte în 

mănuşi, dădeam la o parte zăpada viscolită şi ne minunam. Ghioceii ăia erau nişte mici oaze de 

bucurie în mijlocul terorii. Şi-n timp ce admiram ghioceii, ne pipăiam mâinile şi discutam mai departe 

prin semne numai de noi ştiute despre planul cel tainic. Eu înclinam mai degrabă către o revoltă 

lăuntrică, dar Eva argumenta că revolta interioară nu era de ajuns pentru a stârpi tirania. Era decisă 

să sprijine o revoluţie veritabilă, nu una de jucărie. Mai ales după căderea zidului Berlinului planul 

nostru a prins un contur tot mai limpede. Erau nopţi de mare zbucium sufletesc. Invizibilii, care 

oricum aveau un miros foarte, foarte fin, ne mirosiseră se pare planul şi intraseră în stare de alertă. 

Ne simţeam pândiţi şi monitorizaţi mai mult decât oricând. Iar Anonimu’ strângea de două, trei ori 

mai mult gunoi decât altădată. Ştiam că, acolo, în Biroul Oval Marea Mamă ne diseca vieţile, 

gândurile şi visele în căutarea trădării. Încercam, după cum ne pricepeam fiecare, să ne disimulăm 

gesturile, gândurile, mişcările, intenţiile şi aşa mai departe. Tot pe atunci, Abel începuse să ne 

ispitească: pur şi simplu ne chema tot mai insistent dincolo. De fiecare dată când îmi lipeam urechea 

de burta ascuţită şi fierbinte a Evei ascultam îndemnurile fiului nostru: Veniţi aici, în lumea liberă, 

nu mai ezitaţi!… Tot el îmi şoptea nişte cuvinte uimitoare care-mi dădeau fiori. Îşi descria munca de 

salvare a sufletelor noastre, astfel: Ştiţi, eu sap pe dedesupt, la doi metri sub zid; ohoho, dacă m-aţi 

vedea cu cazmaua în mână! Săpa, într-adevăr, un tunel dinspre lumea nouă; un tunel de dincolo de 

întuneric, dincoace de libertate. Nehotărât şi cam laş cum eram, înclinam să-i dau dreptate. Însă Eva 

nu era de acord şi refuza să fugă ca o laşă fără vărsare de sânge, fără nici o secundă de luptă, fără nici 

o dorinţă de revanşă. Într-un miez de noapte, mi-am luat inima în dinţi şi, fără să-i spun Evei, cum 

am ieşit din atelier m-am dus glonţ spre Sala Tronului. Surprinzător, în anticamera Tronului nu m-a 

întâmpinat nici un agent de pază, nici un servitor, nici un ministru. Totuşi, ştiam foarte bine că trec 

prin mijlocul unei mulţimi de Invizibili înarmaţi până-n oase. Tremuram. Transpirasem tot. Am păşit 

în Sala Tronului strivit de teamă şi de ruşine. Deznădejdea şi răbdarea istovită însă mă împingeau de 

la spate. Am îngenuncheat sub marele Soare artificial şi-n dreptul marelui sfeşnic de aramă, adică sub 

un clopot de lumină. Sub lumina aceea scrutătoare nici măcar Invizibilii nu mai aveau secrete. Eu 

însumi îmi vedeam, uimit, oasele şi, îndurerat, şuruburile de la picior – vestigiile insuportabile ale 

accidentului stupid din copilărie. Mare Mamă, am rostit cu ochii închişi şi cu fruntea lipită de covorul 

galben, eliberează-ne paşapoartele şi lasă-ne să ieşim la stradă!… În faţa Marii Mame nimeni n-ar fi 

îndrăznit vreodată să pronunţe cuvântul lume şi nimeni nu s-ar fi încumetat – nici măcar în vis – să 

rostească o frază de genul: Vrem şi noi să plecăm în lumea liberă, căci suntem flămânzi şi însetaţi de 

libertate! Şi eu, la fel ca toţi ceilalţi cetăţeni buni ai ţării-mamă, înlocuiam cuvântul lume cu alt cuvânt, 
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stradă, mult mai puţin subversiv. Nu erai un bun cetăţean dacă pronunţai, cu voie sau fără de voie, 

cuvinte interzise prin lege şi zăvorâte în pivniţele întunecate ale Indexului, iar cuvântul lume era unul 

dintre ele, ca să nu mai vorbim de cuvinte infame ca libertate, revoltă, credinţă, imperiu, dreptate sau 

departe. De pildă, dacă ziceai cumva …şi aşa mai departe, erai condamnat la viaţă silnică pe o 

perioadă cuprinsă, de regulă, între 300 şi 700 de ani. Însă rari, foarte rari erau criminalii care se făceau 

vinovaţi de atentat la adresa diabolicului Index. Căci, într-adevăr, toţi ne iubeam ţara-mamă şi nu ne-

am fi permis niciodată s-o ponegrim. Defăimarea ţării-mamă ni se părea cel mai greu şi mai de neiertat 

păcat de pe lume. Marea Mamă m-a privit mult, presupun, căci eu nu îndrăzneam şi nici nu puteam 

măcar să ridic ochii din covor – mi se părea că fiecare ochi, poate mai ales stângul şi poate mai puţin 

dreptul, cântăreşte între două şi trei tone şi jumătate. Mare Mamă, am repetat, te rog de o mie de ori, 

fii miloasă şi lasă-ne să ieşim la stradă! Ca să ne jucăm şi noi cu copiii, am adăugat aproape în şoaptă 

şi cu obrajii în flăcări. Am auzit un şuier ca de şarpe: Marea Mamă îşi făcea vânt cu evantaiul. Nu-i 

posibil, a zis într-un târziu cu un glas puţin spus bizar, ieşit parcă de pe fundul unei caverne înecate, 

căci încă sunteţi mici şi, din neatenţie, vă poate călca vreo maşină!… Mare Mamă, am strigat cu 

lacrimi în ochi, priveşte-mă cu atenţie, nu mai sunt chiar aşa de mic, cred despre mine că-s un bărbat 

întreg, şi-apoi prea tânăr nu mai sunt: am 90 de ani, opt luni, trei săptămâni şi două nopţi! Dar Marea 

Mamă m-a întrerupt cu un Nu mai mult decât categoric. Şi imediat m-am simţit înşfăcat de braţe 

metalice, dar invizibile şi aruncat în zăpada din curte… Eva, care-mi simţise lipsa şi fusese tare 

îngrijorată pentru viaţa mea, m-a chestionat toată noaptea. I-am descris toată umilinţa pe care-o 

îndurasem. Refuzul Marii Mame mai mult ne-a înverşunat... Trecură săptămâni lungi, săptămâni 

insuportabile. Invizibilii ne torturau tot mai insistent cu pândele lor şi, ca nişte păianjeni fără milă, ne 

întindeau capcane în care ne era imposibil să nu cădem de fiecare dată. În fiecare secundă ni se 

întâmplau tot felul de nefericiri. De pildă: volumul de muncă ne epuiza, căci el creştea substanţial şi 

absurd în fiecare noapte; nu mai aveam dreptul să ne iubim, căci dragostea, la fel ca orice produs, 

fusese raţionalizată şi ne era împărţită cu mare zgârcenie pe cartelă; Invizibilii ne interziceau să visăm; 

din motive necunoscute, zăpada nu mai era albă, ci cenuşie ca sufletele noastre; ghioceii erau culeşi 

imediat ce răsăreau de sub nămeţi şi duşi în grabă la fabrica de săpun pentru ca nimeni să nu mai 

spere vreodată sub inspiraţia lor. Anonima ţesuse – la ordinul Marii Mame, se pare, şi sub ameninţarea 

lapidării – un nor din mătase artificială; la început ni s-a comunicat în mod oficial că marele nor va 

fi folosit ca paravan suspendat împotriva zăpezii, dar, în realitate, Guvernul din Umbră îl folosea ca 

scut împotriva luminii lunii şi-a frumuseţii stelelor. Căci, auzeam în difuzor, lumina lunii e opiu 

pentru popor şi-i poate face pe oameni să admire mai mult bolta cerească decât pe Marea Mamă 

pământească. Aşa încât, nu mai aveam posibilitatea să ne plimbăm la lumina lunii şi-a stelelor. 

Practic, lumina ne fusese interzisă cu desăvârşire şi, ca urmare, eu şi Eva nu ne mai vedeam, ci pur şi 

simplu ne ghiceam. Uneori, ce-i drept, aveam posibilitatea să ne zărim în timpul lucrului sub blitzul 

care continua invariabil să ne vâneze chipurile în noapte. Dar blitzul se aprindea şi se stingea – sau 

se stingea şi se aprindea, nici nu ştiai prea bine ordinea – parcă în acelaşi timp cu viteza luminii. Într-

o noapte, trezindu-mă dintr-un coşmar cu femei în alb şi morţi cosmice, mi-am dat seama că Eva nu 

era lângă mine. Am pipăit în jur pe întuneric, am şoptit şi-am strigat minute în şir, dar ea nu s-a ivit 

de nicăieri. După aceea, m-am năpustit spre uşă. Eva nu era nici în curte, nici în livadă, nici în pivniţă, 

nici în… Ba da, acolo, acolo era!… Lângă zid, soţia mea, minunata şi pura, zăcea într-o baltă de 

sânge. Am încremenit văzând-o. Am îngenuncheat lângă corpul inert şi i-am închis ochii cu palma. 

Am plâns şi-am început să reproşez lumii întregi nefericirea şi dezastrul. Pe tine, lume blestemată, nu 

te-au interesat niciodată cei mărunţi şi umili care te locuiesc şi, din când în când, te iubesc! Nu-mi 



74 
 

Itaca Anul I Nr. 4, octombrie, noiembrie, decembrie 2013 
 

venea să cred că Eva, de un miliard de ori minunata, zace moartă. Într-un târziu, mi-am şters lacrimile 

cu pumnii şi-am privit năuc în jur. Şi la nici doi metri de picioarele cadavrului l-am văzut pe Abel 

care, la rândul lui, mă privea. Ţinea o cazma într-o mână şi-o cruciuliţă în cealaltă. Tată, mi-a zis, mă 

recunoşti, oare? Sunt Abel, fiul tău. Eu am terminat tunelul şi, uite, nu mai am pentru ce să sap, căci 

mi-am făcut datoria. Am venit după tine şi după mama, dar mămica, sărmana, a refuzat să m-asculte 

şi, pentru că a vrut să mă împiedice s-ajung la tine, a trebuit s-o ucid. Hai, nu mai e timp, hai să fugim! 

Ce vorbeşti, am bâiguit, de ce-ai făcut asta, de ce-ai făcut asta, nenorocitule?! Eram devastat. Voiam 

să mă ridic în picioare, să iau o bară de fier şi să-l pedepsesc pe Abel. Însă imediat mi-am dat seama 

că, de câteva minute, începusem să văd. Şi-am văzut venind către noi o armată de fetiţe înarmate 

până-n dinţi trimisă de Marea Mamă să ne pedepsească trădarea. Tată, a zis fiul meu, nu mai e vreme 

de stat; mai întâi fuga şi-apoi răzbunarea, nu?! Priveliştea dinspre livadă cu norul de praf ridicat de 

fetiţele furioase m-a şocat şi m-a strivit mult mai mult decât moartea soţiei. Tremuram şi, de spaimă, 

îmi clănţăneau dinţii să se strivească, nu alta. Şi-n clipa aceea am simţit cum Abel mă apucă zdravăn 

de mână şi mă trage după el în întunecatul tunel, în pântecele moartei. Şi cum am intrat, mi-am adunat 

ultimele resurse şi-am închis uşile de fier după mine şi-am tras zăvorul. Şi pentru prima dată, atunci, 

am păşit în libertate.   

 

”Ostia Antica”, Constanțiu Mara 
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Locul III la concursul de proză scurtă ”Peregrinări”, ediția a III-a, Dublin, noiembrie 2013 

 

 

Șoimul – autor Angela Dina 

 

 

Se sculase dis-de-dimineaţă. Musai era să se facă lumină când ar fi fost taman la marginea 

lanului, s-apuce paiul încă moale de răceala nopţii şi de roua dimineţii. Era vremea secerei şi el 

îndemna, că cine ştie cât avea să-i mai păsuiască vremea a bună?! Nici nu luă seama la femeia ce tot 

trebăluia pe lângă lada carului... secerile... săcăteul cu de-ale gurii... 

Şi cum să vadă nimicurile, când pe el îl munceau gândurile? Uite, alde Bogatu’ nu-l mai slăbea 

de o lună! Îl încolţise de tot. Şi cu hotarul, şi cu vorba. Nu se ştie cum îi păcălise pe megieşi, dar le 

luase pământul şi, gata! Aproape pe nimic! Mai rămăseseră locul său şi sfoara de pământ a 

lu’cumătru-său, laolaltă, nici două pogoane... despărţite prin hatul îngust de averea hapsânului. Atât! 

El, sărac, cumătru’, sărac... doi nevolnici în coasta lu’ Bogatu’. Ăsta înghiţise tot, înghiţi-l-ar 

necazurile! Şi-ar mai fi vrut şi locurile lor, de, să-şi  netezească  întregul... Pentru  seceriş,  cică  

tocmise  pe  un  nemţălău  dinspre Turnu-Măgurele cu secerătoarea mecanică: secerat, legat, nimica 

toată! Dar hainului îi stăteau ca ghimpii cele două fâşii neluate cu japca şi, unde mai pui, chiar în 

mijlocul stăpânirii sale?! Cum făcuse de le luase ălorlalţi pământul acum, în prag de seceriş, cu  toată  

roada pe el?! Cum  se  lăsaseră  bieţii  oameni  amăgiţi?! Dar nu, pe el n-avea cum să-l înduplece... 

bucata asta o avea de la moşu’său, a udat-o năduşeala bunicilor şi-a părinţilor, precum şi-a lui... Ea e 

semnul netrecerii în uitare a neamului lor de  plugari! 

Asta măcina el pe drumul spre arie, scrâşnind în măsele a îndârjire, a nevoinţă... Când soarele 

se arătă, lăudat de mii de păsări, tăiase cu secera, de multă vreme, un rând bun. Secera şi se gândea 

cu mulţumire către Cer pentru grâul de anul ăsta, înalt în pai şi mlădiu ca trestia, greu în spic precum 

vrabia! Fusese o toamnă taman bună de semănat, cu ploi leneşe, picurate, cât să încolţească bobul şi 

cu vânticele blânde zbicind pământul înaintea altei ploi... Iarna venise cu plapumă de nea, la timp, 

chiar înainte de gerul ăl mare. Ca niciodată, parcă! Iar, în primăvară, soarele măsurat se înfrăţise cu 

ploile, ridicând verdele grâului vânjos, crescându-l repejor ca peria de ţesală, împuternicit să facă din 

floare spic bogat... 
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Şi omul mângâie cu privirea greutatea spicelor. Pe măsură ce înainta cu secera, îl învăluia un 

miros de pâine proaspătă, tocmai scoasă din cuptor. Îşi zâmbi în sine şi se certă puţin că visează. Mai 

întâi secerişul... mai era mult până să-şi afunde mâinile în grămada de boabe aurii... şi, mai mult, până 

să frământe nevastă-sa aluatul din pulberea dalbă... 

Se ridică a odihnă întâi, ştergându-şi năduşeala frunţii cu dosul mâinii, cătând cu privirea spre 

capătul ogorului, acolo unde străjuia ca potera un salcâm tinerel, ivit de vreo doi-trei ani. La început, 

era o biată joardă la care omul privise încântat cum se lupta să supravieţuiască în câmpul deschis, 

hotar trimis de Dumnezeu între pogonul cumătrului şi al său... Nevastă-sa îl sfătuise să-l taie, dar el 

nu şi nu! Căpătase un prieten şi un paznic, era însemnul ariei sale. Copacul îşi dăruia coroana ca bun 

adăpost păsăretului mărunt. Era umbrar pentru odihna omului la ceas de prânz, cât să îmbuce încetinel 

mămăliga rece, brânza şi ceapa aduse în săcăteu. Nu uita niciodată să pună la rădăcina copăcelului 

apa rămasă în ulcior. Ar fi putut jura că, de fiecare dată, prietenul său îşi foşnea frunzele a mulţumire... 

Lăsase merindea aninată de-o creangă, la umbră, să-l aştepte până ce soarele îi va veni drept 

la inimă, iar ulciorul, la rădăcină, să fie rece. 

Timpul trecea, spicele cădeau, îl încingea o oboseală plăcută, împletită cu căldura ce creştea 

pe măsură ce soarele urca pe cer. 

La o vreme, un ropot ca de sfârşit de lume îi tulbură urechile. Se ridică anevoie, îşi puse mâna 

streaşină la ochi, înghiţindu-şi greu suflarea. La capătul ariei, al lui Bogatu’ şi încă vreo patru-cinci 

gealaţi îşi frământau caii pe hotarul lui. 

- Ce faci, mă, Mitule? ţipă gros vânătorul de pământ. 

Şi, neaşteptând răspuns, îi strigă răguşit: 

- Ai grijă de ieşi din arie până la apus! Cumătru-tău mi-a vândut sfoara lui şi, vezi tu, poteca 

trece acu’ pe pământul meu... trebuie să dai vamă ca să mergi spre casă... unde mai pui că  

trebuie  să-ţi  scoţi şi snopii de pe arie. Atunci să te văd... Ştii bine că ar fi o scăpare, vinde-

mi pământul tău, cu holdă cu tot, aşa amărâtă cum e, închid ochii, ştii că sunt de omenie... 

Hai, că  trebuie  să-mi  întregesc  eu  bucata,  mâine-poimâine vine maşina nemţălăului şi e 

musai să am lărgime... Ce-ai să faci cu o arie la care n-o să ai cum să ajungi?! Fii de-nţeles 

cum au fost toţi megieşii şi să rămânem prieteni! 

 Omul, drept acum din spinare, nu făcu decât să-şi dea pălăria pe ceafă şi să-şi şteargă sudoarea 

de pe frunte. Apoi mestecă un răspuns nerostit şi scuipă scurt spre alde Bogatu’, întorcându-i spatele 

şi apucându-se din nou de lucru. Ăluia îi fu de ajuns gestul omului ca să ia foc. Începu să zvârle 

amarnic cu sudalme. Gealaţii îi ţineau isonul în nechezatul cailor zmuciţi în turbare... 

O luară din loc apoi, tot în vuiet şi colb, lăsând în urmă-le zvoana ameninţării ,,...să pleci până 

la apus!”. 

 Veni şi vremea prânzului. Omul era negru la faţă şi-n suflet. Mâncă. Mulţumi Domnului. Udă 

copăcelul, părându-i-se că aude bombăneala femeii sale, îşi plimbă privirea peste grâul ce rămăsese 

de secerat, de parcă ar fi vrut să-l zugrăvească  în minte, nu alta. Apoi, cu un oftat din rărunchi, se 

apucă iar de muncă. Spicele cădeau grele, amestecate cu picăturile de sudoare. 
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 Timpul se scursese pe nesimţite... Copacul începu să se încarce cu povara veselă a păsăretului, 

căutător de lăcaş pentru noapte, iar aerul se făcu mai tăricel. Soarele căzu lin la apus, lăsând în urmă 

o seară albă, cu steluţe abia pâlpâinde.  

Tocmai ce se socotea cât ar mai fi de aşteptat până la sosirea nevestei pentru căratul snopilor 

cu trudă legaţi peste zi... când, ce să vezi?! În ţipăt sfâşiat de păsări, o pălălaie se aprinsese în capătul  

lotului. I se opri inima şi un junghi îl curbă de şale! Copăcelul lui era în flăcări. Iar în preajmă îi bănui 

pe gealaţii de la prânz. Alergă înnebunit spre prietenul său, dar era prea târziu. Ca din pământ, 

răsăriseră o mulţime de oameni cu torţe şi furci. În fruntea lor, îşi juca alde Bogatu’ calul în spume. 

Parcă  era  un  vis  rău... nu-i  mai  recunoştea pe megieşi, ba, uite, printre ei chiar şi cumătru-său... Îi 

bănuia pe toţi în înserare cu bărbi ţepoase şi ochi însângeraţi... Dar, ce făceau aici, de ce-i 

înconjuraseră locul?! Şi de ce-l împungeau în vedere cu torţele şi cu furcile?! Omul alerga pe 

marginea ariei, hăituit precum un animal sălbatic. Abia îşi trăgea suflarea, iar mintea sta să-i 

pleznească odată cu inima. Chinuit, prinse răguşeala spurcată: 

- Ce ţi-am zis eu, sărăntocule, la prânzul al mic?! Nu ţi-am spus să te grijeşti de plecare 

grabnică?! Nu te-am sfătuit eu cu domolul să nu te mai dai ţeapăn şi să batem palma cinstit, 

negustoreşte?! Ce, credeai că mă ţii tu pe mine în loc?! Uite, până şi neamurile tale s-au dat 

de partea mea! Şi osteneala nu le e în zadar, îi cinstesc pe toţi la crâşmă până la sfârşitul 

secerişului... se lăudă el. 

Oamenii, pesemne aghezmuiţi bine, începură să urle ca la comandă şi să-şi agite mai abitir 

torţele şi furcile. 

- Hai  să  vedem  ce-ai  să  faci,  cum ai să scapi, că dacă încerci  să  te  apropii  de  hotarul  

meu, care te-nconjoară, după cum bine ţi-am zis, oamenii ăştia îţi vor da foc aşa cum ţi-au pârjolit 

stârpitura de copac! zbieră înrăit al lui Bogatu’.  

  După truda alergăturii dintr-o parte într-alta a ariei, omul căzuse grămadă în mijloc, lângă 

snopii  ce-şi aşteptau plecarea spre casă. Genunchii nu-l mai ajutaseră, iar sângele îi zvâcnea cumplit 

în tâmple, trimiţându-i săgeţi dureroase în ochi. Îşi pierduse pălăria şi-acum se ţinea de gât cu 

amândouă mâinile, parcă luptând să nu-l sufoce tirania duşmanului apărat de torţe şi furci. Vârtejul 

din capul lui nu-i lăsă decât o singură întrebare vie: ce-avuseseră cu copăcelul?! Nici o clipă nu-l 

tulburase neliniştea plecării spre casă, înfruntarea hoardei dezlănţuite... nu, pe el îl măcina soarta 

copăcelului. Când îşi mai potoli suflarea, ridică ochii să cântărească dacă arsese de tot, ori... 

Copăcelul, sufletul lui, prietenul lui de pe arie... şi lacrimi grele îi cădeau, ţinându-l toropit în 

genunchi... 

 Al lui Bogatu’ împărţi ordine gealaţilor cum că nimeni nu urma să plece în noaptea aia acasă, 

ci trebuiau să stea de veghe, să nu scape sărăntocul de pe arie. Să fie lăsat numai dacă se juruia de 

faţă cu toată lumea că a doua zi urma să semneze hârtia prin care îşi dădea lotul. Dacă nu, să fie ars 

şi împuns... ori ţinut zălog în mijlocul ariei!... 

 Pe măsură ce noaptea se aşeza liniştită peste împietrirea omului şi peste nebunia hăitaşilor, 

ruga surdă a nefericitului ajunse acolo sus, unde toate sunt cu dreptate cântărite... 

 Zorii luminară un tablou ca de pe altă lume: aria omului împrejmuită de ţăranii încă toropiţi 

de băutură, somn rău şi acreală, snopii părăsiţi în mijlocul ariei, copăcelul pârlit şi omul... nicăieri! 
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Când unul dintre hăitaşi dădu glas speriat că şi-au pierdut prada, zbură dinspre grâne spre înaltul 

cerului un şoim strălucitor. Sau, cel puţin, aşa li se păru sătenilor  înspăimântaţi  de pedeapsa ce urma 

să-i aştepte de la alde  Bogatu’ pentru că nu-şi făcuseră slujba dinainte plătită... 

 Nevasta omului îl aşteptă mult timp până să pună straie cernite...  

Alde Bogatu’ îşi rumegă supărarea zile bune, frământând hârtia pe care trebuia să o semneze 

Mitu, la vânzare. Dar şi cu actele ar fi rezolvat-o, nevasta lui Mitu putea fi dovedită, până la urmă... 

Mai rău era că nu putea să intre pe arie. În ciotul ars al copăcelului îşi făcuse sălaş un şoim ciudat. 

Cum se apropia vreun om de glie, şoimul se înălţa pe dată şi se lăsa glonţ spre ochii ăluia. N-avea 

teamă de om, nu se speria de bulgări de pământ ori de ţipete... Nici de puşcă nu-i era frică, ba, mai 

mult, când încercau să ochiască pasărea, ea le pierea din cătare... apoi revenea din înaltul cerului, 

căzând ca o năpastă spre creştetul atacatorului... 

 Nu se mai ştie dacă alde Bogatu’ a făcut actele cu femeia lui Mitu... Şi nici despre al lui Mitu 

nu se mai spun poveşti. Doar ciotul copăcelului rabdă în continuare, vară ori iarnă, în zori şi-n apus, 

în locul păsăretului mărunt, un şoim - paznic al ariei necălcate, de atunci, de picior de om... 

 

 

 

”Riddarholmen Stockholm”, Constanțiu Mara 
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Emanuel Stoica – Suedia 

 

 

 

Particip pentru a doua oară la jurizarea 

textelor din cadrul unui concurs de 

proză. Sunt onorat de prezenţa în această 

postură alături de ceilalţi membri ai juriului, 

dar şi de frumuseţea unora dintre textele pe 

care le-am citit. Aş fi acordat vreo cinci locuri 

I, alte cinci locuri II şi măcar patru locuri 

III. Există însă reguli care trebuie respectate, la fel ca şi în scris. Trăirile au fost intense din acest 

punct de vedere.    

 Atunci când lecturezi textele altcuiva, din postura privilegiată, dar oarecum ingrată a  celui care 

trebuie să contribuie la stabilirea unui clasament, a învăţa să eviţi anumite erori în propriul scris este 

o experienţă de la care atenţia nu poate lipsi. Aşadar, am mai învăţat lucruri importante, din unele 

texte. Mi-am reamintit în câteva ocazii ce înseamnă ideea principală şi personajul pivot care forţează 

conflictul, felul în care prin intermediul conflictului personajele se dezvoltă şi se transformă, anumite 

povestiri m-au ajutat să recapitulez ce înseamnă acţiunea şi, nu în ultimul rând, abordarea 

dialectică.  Dar nu acesta este singurul motiv pentru care fac o reverenţă în faţa participanţilor la ediţia 

a treia a concursului de proză scurtă „Peregrinări”.  

 A te vedea în mijlocul a 116 texte, reprezentând tot atâtea opţiuni de a practica una dintre cele 

mai complexe discipline din lume, nu poate fi decât impresionant. Aceasta, prin prisma conştientizării 

unor realităţi mai puţin discutate. Opţiunea scrisului, a artei scrisului dramatic, are implicaţii extrem 

de serioase. 

 Sigur că devine uneori justificată mirarea vizavi de uşurinţa cu care se afirmă că cineva alege 

să fie scriitor, în condiţiile în care aceasta presupune deschiderea spre un proces continuu de învăţare 

şi spre abordarea transdisciplinară. Pentru a fi capabil de o producţie performantă, scriitorul trebuie 

să aibă înţelegerea exactă a felului în care se bate un cui dar să fie, simultan, în priză cu toate artele 
şi cu domenii ca logica, psihologia, biologia, filosofia, istoria, economia, fizica, teologia, etc. În 

acelaşi timp, trebuie să trăiască intens. Un drum lung, plin de sacrificii şi experimente personale, nu 

dintre cele mai uşoare, la capătul căruia succesul nu este o certitudine. Iată de ce, jos pălăria, în faţa 

tuturor celor împreună cu care ne aflăm pe acest drum şi care au făcut un popas la concursul de proză 

scurtă „Peregrinări”. 

    Închei cu memoria unui episod personal. Au trecut câţiva ani buni de când am avut 

oportunitatea unui dialog despre artă cu pictorul indian Chiru Chakravarty (13 februarie 1936 - 12 

noiembrie 2011). Arta autentică este ca electricitatea, spunea Chiru Chakravarty, la un moment dat. 

Are acelaşi efect oriunde. Indiferent dacă este accesată în Europa, Asia ori America, arta adevărată, 

de calitate, va produce acelaşi efect peste tot. 

 Remarca lui m-a urmărit de-a lungul timpului.  După mulţi ani de la această discuţie mi s-a 

întărit convingerea că afirmaţia este aplicabilă nu doar artelor vizuale, ci şi literaturii. Aceasta, ca să 

fac o mărturisire, este una dintre perspectivele din care, ca membru al juriului, am privit  spre  textele 

participante la ediţia a treia a concursului de proză scurtă “Peregrinări”. 

Gânduri de la juriu 
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Viorel Ploeșteanu (Irlanda) 

 

Conștiința unui lucru bine împlinit 

 

După cea de-a treia ediție a concursului “Peregrinări”, ce am 

putea spune decât că, iată, ușor-ușor acest proiect capătă greutate, 

îndeosebi prin continuitatea și consecvența juriului în a evalua și 

promova, în acest fel, noua literatură, liberă în expresie și dezinhibată de mirajul vreunui câștig 

material. Desigur, premiile au fost numeroase și de această dată și nu-i lucru puțin să câștigi o pictură 

semnată Constantin Petru Popescu sau un volum cu autograf de la un autor consacrat, însă, o motivație 

cel puțin la fel de puternică poate să fi fost dorința de a vedea unde te situezi într-o competiție cu alți 

115 autori (de această dată), jurizată de nume, în cea mai mare parte, grele din literatura română 

contemporană. Sigur că aici nu poate exista o măsură exactă, de aceea eu aș dori să menționez, alături 

de cei trei câștigători (Călin Sămărghițan, George Mocanu și Angela Dina), alte câteva texte, care 

mie mi s-au părut excepționale: Psalmii din adânc (Aurel Mihai Brumă), Cerbul cu coarne de argint 

(Ștefan Dorgoșan), Patruzeci de trepte (Maria Anastasia Tache), Scutul (Dan David), Castelul (Maria 

Andreița), Pădurea dezertorilor (Ioan Potolea), Anica cea “milostivă” (Ioan Ciuntu), Raport de 

activitate parlamentară (George Rizescu), Clona (Anca Goja)… 

Pe lângă acestea, mai există cel puțin treizeci de texte care ar fi putut, cu mai mult noroc sau mai 

multă atenție la redactare, intra cel puțin în finală. Noi, juriul, am fost răsfățați de soartă având 

privilegiul să citim în premieră aceste texte bune, cum, într-o oarecare măsură, ne-am și întristat la 

unele încercări mai puțin reușite, în care nu lipsa talentului literar doare, ci o precară cunoaștere a 

limbii române, dar aceasta este o altă poveste… 

Am avut la această ediție și eseuri, unele extrem de reușite, însă, deși regulamentul nu menționează 

în mod explicit acest lucru, într-un concurs de proză scurtă juriul se așteaptă să evalueze literatură, 

dacă vreți, de consum și nu de specialitate, așa se explică de ce nu a apărut între nominalizate un text 

ca “A vedea și a privi Pieta lui Michelangelo”, bunăoară. 

În ceea ce mă privește, am notat în special ideea, stilul și talentul (știința?) de a comprima în numai 

câteva pagini esența unei povești de viață, pe care, după ce ai citit-o, să o poți situa cu ușurință într-

un spațiu real și să-i acorzi credit în fața oamenilor (cititorilor). 

Felicitări câștigătorilor și nu în mai mică măsură participanților care au conștiința unui lucru bine 

împlinit, pentru că aceasta trebuie să fie ideea călăuzitoare în demersurile noastre scriitoricești! 

 

 

 

Gânduri de la juriu 
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Centrul de excelență în promovarea creativității românești ”Itaca” – Dublin a fost partener la 

evenimentul organizat de  către Romanian Creative Minds of Ireland, cu ocazia Zilei Naționale a 

României, ROMANIA's NATIONAL DAY, din data de 1 decembrie 2013.  

Prezentatorii evenimentului au fost: Paula Wogan (în limba engleză) și Adrian Niculescu (în limba 

română).  

 

Viorel Ploeșteanu a prezentat momentul 

Centrului de excelență în promovarea 

creativității românești ”Itaca” - Dublin, 

”Însemnătatea Zilei Naționale”, pe care îl 

redăm integral: 

“Ziua Națională a unei țări este sărbătorită de 

către cetățenii ei zilnic, prin fapte și simțire, 

dar mai ales prin asumarea identității 

naționale. 

Fiecare stat își leagă sărbătoarea Zilei 

Naționale de un eveniment istoric, 

reprezentativ pentru națiune, pentru poporul său. 

Franța, de exemplu, nu sărbătorește atât Căderea Bastiliei de la 14 iulie 1789, cât, mai cu seamă, 

reconcilierea și uniunea tuturor francezilor, petrecută cu exact un an mai târziu și parafată prin 

jurământul de credință depus de regele Ludovic al XVI-lea în fața națiunii și a legii. 

Statele Unite ale Americii sărbătoresc la 4 iulie Independența față de Regatul Marii Britanii, obținută 

în 1776. 

Irlandezii, deși țin această sărbătoare încă de prin secolele IX-X, pentru ei a devenit Zi Națională în 

anul 1903 ziua de 17 martie, ziua în care a părăsit această lume cel care avea să devină Sfântul Patrick, 

inițiatorul creștinării irlandezilor încă din secolul V. 

Pentru fiecare popor, aceste evenimente sunt adânc înfipte în istorie și în conștiința neamului.  

Pentru români, ziua de 1 decembrie 1918 a însemnat reintrarea în normalitate, revenirea la firesc, 

pentru că, odată cu unirea tuturor provinciilor românești între aceleași granițe și sub același nume, se 

împlinea dorința de veacuri a celor de simțire românească de a aparține aceleiași nații, așa cum limba, 

portul și obiceiurile o cereau, și pentru care s-au jertfit strămoșii de-a lungul vremii. 

Miracolul acestui popor, așa cum spunea și istoricul Gheorghe I. Brătianu în cartea sa “O enigmă și 

un miracol istoric: poporul român”, este că a trăit pe același teritoriu încă înainte de apariția Imperiului 

Roman și a rezistat în pofida atâtor invazii barbare și a dorinței de stăpânire a atâtor imperii, 

păstrându-și limba (care are structura de bază pre-latină), portul, obiceiurile și întreaga cultură 

Centrul de excelență în promovarea creativității românești ”Itaca” – Dublin 

Centrul de excelență ”Itaca” - Dublin 
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transmisă din generație în generație, pentru că aceasta este bogăția noastră cea mai de preț, dincolo 

de bogățiile naturale cu care este dăruit pământul României. 

În vremuri grele, iar acestea sunt, într-adevăr, vremuri grele pentru poporul român, când tot mai mulți, 

chiar dintre ai noștri, vor să ne facă să credem că nu reprezentăm mai nimic în istoria actuală 

universală și tot mai mulți dintre noi încep să creadă acest lucru, mințile luminate ale neamului trebuie 

să iasă dintre manuscrise și rafturi de bibliotecă să le spună oamenilor simpli, care nu știu ce să mai 

creadă: “Ridicați capul din pământ și fiți mândri de originea voastră! Aveți o moștenire culturală și 

istorică extraordinară, pentru care au luptat și au murit generații întregi de strămoși ai voștri. Aveți, 

însă, și o datorie la fel de mare să nu risipiți această moștenire. O națiune are dreptul să se mândrească 

cu trecutul ei, însă este un drept care obligă în aceeași măsură la transmiterea și îmbogățirea acestei 

moșteniri.” 

 

Aceasta consider eu că este semnificația Zilei Naționale 

a oricărui popor, să-și conștientizeze apartenența la o 

anumită moștenire, anumite simboluri naționale, să le 

respecte și să trăiască în numele lor.” 

  

 

 

 

Poetul irlandez Alan Patrick Traynor, a fost prezent și a 

recitat, în limba engleză, poezia ”Sara pe deal”, de 

Mihai Eminescu. 
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Regizorul, producătorul și actorul Florian Zapra a fost prezent și el 

la eveniment. 

 

 

 

 

 

 

 

S-a prezentat Concursul de proză 

scurtă “Peregrinări”, care a ajuns la 

ediția a III-a, organizat de către 

Centrul de excelență în promovarea 

creativității românești “Itaca” – 

Dublin, parte a proiectului Cititor de 

proză – Republica artelor, cât și 

câștigătorii acestuia, de către Dorina 

Șișu. S-au făcut cunoscute premiile 

oferite câștigătorilor: diplome 

tipărite, publicarea câștigătorilor în 

nr. 4 al revistei Itaca (oct., nov., dec. 

2013), câte un exemplar din ediția 

tipărită (Itaca nr. 4), câte un volum 

din colecția print Cititor de proză, 

cărți cu autograf din partea 

membrilor juriului: Angela Mamier 

Nache, Nicolae Iliescu și Daniel Cristea Enache. O pictură semnată de Constantin P. Popescu, pentru 

locul I. 

La această a III-a ediție au fost prezenți un număr de 116 autori.  
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Însemne culturale http://insemneculturale.ning.com/ 

 

 

http://casa-gandului.ning.com/ 

 

 

 

 

 

 

Parteneri 

 

http://insemneculturale.ning.com/
http://casa-gandului.ning.com/
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Galeria autorilor 
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Revistă de cultură 

a scriitorilor de limbă română din afara granițelor țării 
a Centrului de excelențã în promovarea 

creativitãții românești ”Itaca” – Dublin 

 

http://hopernicus.falezedepiatra.net/CentruldePromovareaCulturiiDUBLIN/ 
 

 

 

Parte a Proiectului Cititor de Proză – Republica artelor 

 
http://cititordeproza.ning.com/ 

 

 

  

 

 

http://hopernicus.falezedepiatra.net/CentruldePromovareaCulturiiDUBLIN/
http://cititordeproza.ning.com/

