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METAROMANUL

Carte grea ca de plumb, carte care te chinuieşte, te 
doare, te istoveşte, lăsând poteci în carnea şi sângele tău, cu 
pagini de infern, de dragoste, de ură, cu multă poezie şi visare, 
scrisă (şi citită) cu sufletul la gură, într-o viteză debordantă, 
identificându-te cu majoritatea eroilor săi, care te coboară şi 
te înalţă ca din propria-ţi cenuşă precum pasărea Phoenix.

Apărută la editura „Vremea” din Bucureşti, cartea 
e împărţită în două volume de trăiri şi zbateri, scrise de o 
mână şi minte viguroasă ca de bărbat.

Metaromanul Mariei Pop te tăvăleşte prin istorie, te 
târăşte prin oraşele României, devenită un theatrum mundi, 
te aruncă în lagăre, te fugăreşte prin taigaua şi gulagurile 
din Siberia pornind din oraşul Câmpina devenit, la rândul 
său un axis mundi, însoţit mereu de o călăuză frustrată, 
complexată şi victimizată, dar întotdeauna motivată, o mare 
luptătoare care se numeşte Ulvia Sânzeu, (fiica Zeului), de 
fapt fiica lui Iov Sânzeu, ambii cu nume ce par predestinate  
din Sfânta Carte.  

Cei doi, însoţiţi de „mamele” Filareta şi Tereza, 
împreună cu alte familii, sunt învârtiţi de rotativa 
evenimentelor trecând de la războiul lăuntric, bântuit de 
candori şi cruzimi, la cel exterior (al doilea război mondial), 
care îi macină şi-i împuţinează lăsându-i în final ca nişte 
umbre palide ale supravieţuirii. Pe frunţile lor s-au săpat 
adânc semnele de întrebare asupra condiţiei umane şi mai 
ales a rostului lor în această lume.

Primul volum cu subtitlul „Război fără pace” porneşte 
cu războiul interior purtat de copila Ulvia Sânzeu împotriva 
firii abrutizate şi neînduplecate a tatălui său Iovu, ca apoi să 
continue cu cel purtat cu armele în mâini de către ostaşii 
români pe meleaguri străine „Ce căutăm noi aici, dincolo de 
Nistru?” sau „Ce am căutat noi la Cotul Donului?”  

Teama Ulviei faţă de brutalitatea tatălui său atinge 
uneori cote paroxistice depăşind deseori traumele războiului 
real; Iovu apărându-i ca „ un căpcăun” trivial, imperativ 
şi dominant care o forţează să înveţe singură carte după 
manualele sale de chimia petrolului într-o mahala sordidă 
din Câmpina, având ca dominantă atmosfera industrială 
a oraşului, comparabilă cu cea descrisă de dramaturgii 
britanici Arnold Wesker sau  John Osborne (din perioada 
„Tinerilor Furioşi”).

Îşi cumpără cărţi din banii câştigaţi fierbând apa adusă 
de la Ocnele Telega pe care o transformă în sare, sau ducând 
„sfeşnicul mortului” la înmormântări.

Stilul telegrafic şi trepidant al autoarei te şochează, te 
nedumereşte, dar odată intrat în ritmul lui, descoperi magia 
existenţială a candorii copilei orfane. Ulvia care credea că 
mama ei fusese o iapă albă şi frumoasă din herghelia ei 
imaginară de la Rohia, miraculos loc al Ardealului (unde N. 
Steinhard, monahul, a scris „ Jurnalul Fericirii”). Descoperi 
de asemeni sărăcia familiei sale (copila merge la şcoală în 
târlici), frustrarea faţă de colegele de şcoală, sensibilitatea 
sa ultragiată, deşi se lupta mereu numai cu nota zece la  
învăţătură şi în sfârşit, războiul. Războiul!

Lumea copilăriei e descoperită de micuţa Ulvia în 
maniera lucidităţii lui Jean Paul- Sartre (din „Cuvintele”), 
îndrăgindu-le pe Filareta şi Tereza („ Eu am două mame”) 
sau pe preotul Iancu („Ajunge să-l vezi ca să ştii că există 
Dumnezeu”), descriindu-i pe cei maturi ca madam Litti 
(născătoare de  cozonaci ) şi tanti  Miţa (crescătoare de copii 
abandonaţi), colega Cleo „cea nobilă, făcută din sclipirea 
stelelor” sau pe celelalte colege de şcoală ca deşteapta 
Zoe (zisă „Rafinăria”), fetiţa Magiun, precum copilele de 
pe strada sa poreclite Ziua şi Noaptea sau micuţa Coca 
(„Fluturaşul”) şi pe câinele Jerome care  salvase viaţa tatălui 
său în timpul unui bombardament.

Toate personajele romanului  îşi dezvăluie caracterul 
prin reacţiile lor în confruntările cu încrâncenările războiului 
cât şi prin  caracterizările Ulviei: „se macină în propriile 
pietre ale sufletului” ( despre Iovu ) sau „eu sunt săracă, dar 
bogată prin ce văd şi ce simt” (referindu-se la colegele sale).

Profesorul Logea, prima iubire a copilăriei sale, despre 
care spunea că „E.. ca ..o  fântână. Te obligă să-i bănuieşti 
adâncimea”, este arestat. În locul său este numit un profesor 
stalinist. Regele Mihai este expulzat; în Ostrovul Dobrogei, 
Miron Delurenţiu şi tatăl său, îşi împart pământurile 
săracilor şi înalţă un schit.

Acţiunea romanului se mută pe frontul din Est, în 
Siberia, la Vorcuta, la Celiabinsk unde printre prizonierii 
români, nemţi şi italieni se afla şi Vasile Hodea.

Întâmplările din aceste lagăre, condiţiile de existenţă 
din prizonierat şi supravieţuirea pot rivaliza cu „Infernul” 
lui Dante Alighieri. Un cazan cu „paparoaică” (terci fiert) se 
răstoarnă ucigând câţiva deţinuţi în timp ce supravieţuitorii 
mănâncă hainele şi pielea cadavrelor.

Primul volum „Război fără pace” se sfârşeşte cu multe 
alte întâmplări, cu personaje din alte domenii ale vieţii, 
într-o continuă luptă fără răgaz, în care Ulvia nu poate 
semna nici un armistiţiu cu Iovu, cu viaţa, cu războiul şi mai 
ales cu destinul.

Valeriu Cuşner 

BĂRBATUL COPACILOR MEI  
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E toamnă
Toamna de acum şi nu de altădată.
Pe uliţa
Cu cei mai mulţi locuitori
Plecaţi în Spania
Trece o remorcă cu porumb ştiuleţi
Undeva,
Intr-o margine de prograde
Aşteaptă
Tatăl meu,

Să vină cineva cu o roată de car
Pentru a o înlocui pe cea cu obada spartă..
Aud că,în sat, a venit un domn de la
Cancelaria judeţului
Şi un câine comunitar s-a repezit şi l-a muşcat de fund.
Moda de a scrie lucruri adevărate
Devine realitate.

It’s not a matter of time,  

Time doesn’t realy matter - 

A second earned, or a dime,  

Won’t make you any better! 

 

It’s not a matter of wealth - 

No riches count for passage - 

But truth can be your health, 

Your freedom, joy and luggage.

Prin deşertul Gobi 
plutea moartea. 
Dictatura tăcerii
îmi iscodea condeiul.
În tăcerea tainică
stâncile au zămislit
în faţa unei zeiţe-
mi-am irosit viaţa

M-am săturat de melancolie, 
stări maladive.... 
Prea mult negru au văzut ochii mei. 
Astăzi, 
în piaţa agroalimentară 
din oraşul Călan, 
o ţărancă m-a întrebat: 
“nu cumperi nimic, fericitule?”

Se spune că timpul distruge 
tot ce avem mai preţios, 

Captiv în îmbrăţişare
îmi găsesc fericirea 
amăgindu-mă 
cu încremenirea vieţii
din în jurul nostru. 

Pe buzele de carmin răsar safire. 

Nu pleca 
tăcerea mai are ceva de spus 

DICTATURA TĂCERII

REALITATE       

REALITATE       

îN PIAţA AgROALIMENTARĂ

NU-ţI RIsIPI VIsELE

DANIEL 
LĂCĂTUş

MIRON ţIC  

gABRIEL ghIMBU
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Că te iubesc, îţi cer iertare !
Iertare-ţi cer că te visez !
Ma ierţi că  încă  navighez
Ecou srtivit, la ţărm, de mare ?
Luntraş mi-e gândul ce mă poartă
Spre miezul unui cerc închis.
Atat cât le este permis
Navelor cu chila Sparta.
 Învins în lupta cu furtuna ,
Căpitan fără timonă ,
Oprit de-a fericirii clonă .
Pe mal ? Sub val ? Parca-i totuna .
Ciudat destin de marinar ,
Uitat la ţărm, lângă un far.

Cum  razele  de  soare-n  zori  de  zi
Desfac  petale-nchise  peste  noapte
La  fel  şi  ochii  tăi  de  m-ar  privi
Mi-ar  lumina  azi  gândurile  toate
  
            Cum  stelele  pe  cer  când  strălucesc
            Transformă  noaptea-n  vis  şi   feerie
            La  fel  şi  ochii  tăi  când  îmi  zâmbesc
            Îmi  schimbă  toată  fiinţa-n  bucurie
 
Cum  adierea  vântului  uşoară
Înviorează  frunze  adormite
La  fel  privirea  ta  când  mă-mpresoară
Trezeşte-n  mine  patimi  nerostite
 
            Dar  şi  cum  nourii  pe  cer  grămadă
            Întunecă  lumina  de  la  soare
            La  fel  privirea  ta  când  e-ncruntată
            Îmi  picură  în  suflet  supărare

nu am unde să merg, sunt captiv într-o clepsidră
acum sunt sus în vârful firelor de nisip
deasupra mea doar gol, un gol limitat
un gol care urmează să fie umplut, 
de nisipul de sub tălpile mele
atâta presiune a timpului ce se va scurge,
 îmi va îngreuna umerii
cu fiecare întoarcere a clepsidrei,
trecutul va fi prezent şi apoi prezentul va deveni trecut.
aş dărâma această clepsidră şi aş lăsa-o aşa,
cu nisipul în trecut şi cu viitorul gol
să pot cerne şi alege din nisipul trecutului me

În cinstea ta aş vrea să scriu
Cea mai frumoasa poezie
Şi-ntr-un moment de frenezie
Să te iubesc. Însa nu ştiu
Cu ce aripă de albină,
Cu ce parfum de trandafir
Sau adiere de zefir
S-acopăr patimaşa-mi vină.
Te asteptam de când Pământul
Oameni pe el vroia să simtă,
Când lumea nu ştia  minta
Şi nu răstălmăcea cuvântul .
Te aşteptam acolo unde
Marea de Cer e sărutată.
Dar de iubirea mea curată,
Nici marea nu te poate-ascunde.
În ochi i se culcă Luna,
Se-nchină şi apoi adoarme
Lasând poeţii fără arme,
Lăsând pe unul fără una.

DEBUT LITERAR
TRECUT şI PREzENT IţI CER IERTARE

DEPENDENţĂAş VREA

gabriel grigore, Constanţa

silviu Adorjan, Bucureşti

silviu Adorjan, Bucureşti

Adrian  Anghelescu
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“Din tRanziţie la colonizaRe 
financiaRă bancaRă’’

sOCIETATE şI POLITICĂ
O NOUĂ CULTURĂ DEMOCRATICĂ

După 20 ani de la căderea zidului Berlinului,  
Europa şi democraţia europeană au scris şi trăit o nouă 
pagină de istorie  democratică a vechiului continent, s-a 
creat o unitate economică şi o nouă structură democratică 
supranaţională. UE încă nu are o costituţie care îi dă  un 
viitor politic instituţional bine conturat. România membră  
a aceastei Uniuni din 2006 încă nu poate să ţină pasul 
democratic şi economic cu celelalte state ale Uniunii, multe  
reforme întârziate, multe contradicţie în sistemul birocratic 
administrativ, judiciar şi incapacitate de absorbţie de fonduri 
eropene pentru dezvoltărea economiei şi infrastruturii.

Două zeci de ani semnaţi de o tranziţie politică, 
socială şi economică care au împins spre un drum 
democratic şi pseudocapitalistă România, dezmembrarea  
unei economii stataliste şi reformarea parţială a struturii 
satatului nu au adus îmbunătăţire substanţială la condiţiile   
sociale poporolui român... În ultimii 4 ani după adeziunea 
la CE, România a cunoscut cel mai mare flux de emigrare  
ajungând la aproprie 4 milione de emigranţi, o diaspora 
care  imediat a dat venit şi valută de schimb în ţară, dar care 
în următorii ani va duce la însărăcirea ulterioră, profesională 
şi demografică a neamului românesc. O regiune eropeană, 
care spre deosebire de alte state are o suprafaţă arabilă 
de 12 milione de hectare, dar care are incapacitatea de 
directionare a investiţiilor infrastruturale în districte, care  
de secole au o vocaţiune agrară... şi pentru nepregătirea  
oragnismelor statale de a formula proiecte finanţabile de 
la UE pentru agricultură, exploatează doar 6 milione de 
hectare pentru diferite culturi agrare. Faptul că face din 
România un stat care importa mai mult decât exportă şi 
care se îndebită pentru achiziţionarea a  aproximativ 70%   
de hrană alimentară necesară  populaţiei româneşti. Filmul 
acesta, românii l- au trăit pe propria piele şi eu nu am cum 
să judec clasa politică care a produs aceasta democraţie de 
tranziţie, dar am senzaţia că, în plină criză economică şi 
struturală a capitalismului mondial. Unicul proces clar este, 
radicalizarea puterii financiar bancare care în mod evident 
preia o mare parte din resursele interne şi le direcţionează  

spre un mecanism economico–financiar care subtrage 
statului român, instiutuţii descentrate, iar   poporului 
posibilitatea de dezvoltare echitabilă a bazei productive. 
Unicul segment al sistemului capitalistic, care în perioada 
de criză vede o creştere economică, în totală disimetrie faţă 
de celelalte ţări din lume, unde băncile au falimentat s-au 
restrâns intereselor financiare afaceristice. Ca de obicei 
o politică de dreapta creează idei fundamentale pentru o 
viziune expanţionistă şi coloniale ale puteri „forte”. După  
împărţirea sistemului bancar în Romania, în ultimii 4 ani am 
asistat la concentrarea acestora în 2 mari trusturi  financiare 
bancare de origine germano–italiană şi austriacă.

Silenţioasă  şi neobstaculară, colonizarea capitalistă  
şi-a găsit sfărşitul, adică: lichidat stocul imobiliar în 
urmatoarii anii, băncile care finanţau statul român la o taxă  
de uzură (mai mult de 15 miliarde de euro a taxei, dublu 
au fost imprumutaţi statului român din partea bancilor 
private) vor condiţiona împreună cu Fondul Mondial  de 
Investiţii, viaţa şi evoluţia  aceastei  ţări.

Un regim colonial financiar s-a instaurat în România, 
şi politicile  sunt ostaşii acestui compromis... Destinul 
este în mâna românilor, pentru prima dată angajaţi între o 
alegere   prezidenţială desprinsă de la alegerile parlamentare, 
pune a se cunfrunta o reală politică de dreapta, şi pentru 
asta Băsescu e coerent, şi o viziune liberistă pe de o parte 
şi  social–democratică pe de altă parte. Ambii incapabili să  
împărtăşească dorinţele şi exigenţele unui popor tot mai 
mult sărac şi destinat unui viitor din ce în ce mai incert. 
Prejudiciul îl am în faţa la ceea ce se petrece în lume ca, la 
fel ca în secolul `17 oamenii ţipă la “untoare” purtătoare 
de o noua CIUMA (virus porcin) şi îndepărtează propria 
atenţie, faţă de modul în care capitalismul internaţional s-a 
restructurat. Prima victimă a noului stat mondial colonial  
ar fi România? Da!!!!! Simptomele sunt toate sub ochii  
noştri şi sunt mortale pentru viitoarea generaţie decât 
gripa aceasta creată în laborator şi de folos acestui sistem 
mondial restaurat.

O nouă ordine mondială  s-a restructurat, de fapt asupra 
vechiului capitalism, fără un minim de autocritica...

Alberto Palombi
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DRagoste şi DemocRaţie
o anatomie a libeRtăţii

Să fie dragostea o formă a democraţiei? Să fi e 

democraţia seducţia-adeseori iluzorie-maselor generată de 

charisma indicibilă a viitorilor politicieni? Eu cred că ambele 

sunt, de fapt, expresia supremă a libertăţii omeneşti. A 

libertăţii de a alege. Cu toate acestea, paradoxal, dragostea şi 

democraţia sunt şi o formă de sclavie. Iubind necondiţionat 

devii robul celui pe care îl iubeşti. În democraţie cei mai 

mulţi îşi impun părerea asupra celor puţini, îşi impun 

alegerea iar ceilalţi o acceptă. Ca şi dragostea, democraţia, 

deşi pare stabilă şi puternică, ea este la fel de fragilă. De 

la Aristotel democraţia şi dragostea au guvernat lumea. 

Dante scria în Infernul că dragostea poate mişca soarele şi 

stelele. Deşi atât de puternică în aparenţă, dragostea este pentru 

umanitate ceea ce era călcâiul pentru Ahile.

Democraţia poate fi privită şi ca o formă a iubirii celor 

care îşi aleg guvernanţii, dar ea poate reprezenta simultan şi 

riscul de a paria pe „cai necâştigători. Mijloacele moderne 

de comunicare reprezintă modul ideal de manipulare a 

alegătorilor. Şi dragostea este în suferinţă din cauza acestor 

tehnologii comunicaţionale (telefonul mobil şi internetul) 

care transformă planeta într-un sat universal. Unde sunt 

frumoasele scrisori de dragoste de altădată? Unde este 

depărtarea aceea despre care îi scria Eminescu Veronicăi 

Micle? „Logodnică de-a pururi, soţie niciodată…”. 

Depărtarea care de fapt îi apropia pe cei doi îndrăgostiţi. 

Camil Petrescu spunea că „dragostea este un fenomen de 

autosugestie şi că este nevoie de timp şi complicitate pentru 

a se putea împlini. ” Când contextul a fost potrivnic marilor 

iubiri – Romeo şi Julieta, Maitreyi şi Allan, Eminescu şi 

Veronica, îndrăgostiţii au găsit în ei resurse pentru a se 

împlini erotic, chiar dacă adeseori sfârşitul a fost tragic. 

Casanova fost o excepţie. El a iubit în fi ecare femeie ceea 

ce avea mai frumos. 

Eu cred că libertatea este liantul dintre iubire şi 

democraţie. Mă refer la libertatea alegerii. Omul are nevoie 

de această libertate pentru a se împlini spiritual. Ea se 

obţine greu şi se păstrează şi mai greu. Fridtjof Nansen, 

un celebru explorator polar, spunea: „Ai reuşit, continuă; 

n-ai reuşit, continuă”. Frumuseţea drumului, scopul înalt 

urmărit, oferă argumente pentru a persevera. Cine nu poate 

să iubească, nu poate să fie liber. Dar, paradoxal, în clipa în 

care iubeşti necondiţionat,  încetezi a mai fi liber. Poate că 

de aceea Fred Vasilescu din romanul lui Camil Petrescu, 

Patul lui Procust, fuge de graţioasa şi fascinanta doamnă 

T., de teamă să nu devină prizonierul acesteia.

Mai cred că îndepărtarea de natură, sofisticarea 

existenţei şi lipsa de comunicare reală ne limitează 

libertatea. H. D. Thoreau, un filosof liberal american din 

secolul al XIX-lea, s-a „autoexilat” într-o cabană în pădurea 

Walden tocmai pentru a se regăsi pe sine şi pentru a-şi 

echilibra eul. Noi, oamenii moderni ai secolului al XXI-

lea, prizonierii stresului zilnic şi ai nevoilor existenţiale, 

avem tot mai puţin timp pentru reflecţie şi pentru relaxare. 

Dragostea ar putea să fi e şi ea în suferinţă. E posibil ca 

dragostea să apere individul de aceste presiuni sociale? 

Oferă democraţia şansa libertăţii care să aducă implicit 

progresul pe toate planurile? 

Am să închei cu cea ce spunea Jimi Hendrix, afirmaţia 

lui sintetizând foarte bine tema aleasă de mine: „Când 

puterea dragostei va învinge dragostea pentru putere, 

lumea va cunoaşte pacea.”

Prof. Bădicioiu Laurenţiu, Mizil
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LITERATURA AMERICANĂ

A CRICkET’s LAsT 
sONg

INVIsIBLE INkYVON 
CORMIER, 
UsA

Yvon Cormier spends most of his 
time with his daughter  
and steals time to write in the wee 
hours. His work is rooted  
in drawing life pictures where 
words owe a greater debt to  
what they represent than the 
reverse.  
Some of his poetry can be found 
on-line and in journals:  
The Exuberant Ashtray, Gutter 
Eloquence, and Thin Edge  
of Staring, to name a few. 

He tortured my ears with his lazy  

bow death dirge as he scraped  

his wings on my porch as 

 

a hidden chorus of crickets played their  

song of fortune from Chinese lore in 

canopied trees on leaves outside-  

 

and his reward was my cat’s curious paw 

which silenced his suicide song by way  

of an abandoned spider web.

I write with my blood 
beneath this ink 
 
a message hidden 
below my prose,  
 
only to those who 
unaware of erasure 
 
are left to view glyphs 
as anemic indicators.

The early evening breeze 
settles humid rust on 
the screen door 
while the bent chimes 
bend light to say 
the day is done 
and time for fun, 
a sleepy Dixie land 
band chops hot bricks 
and licks moonlight after 
the mountain swallowed 
that last honey sun drop- 
a call, then another call 
and away we go. 
 
Tin cans over tin gods 
and tin cans over the 
bleached fleece that 
gave us stride in swing time 
in bop time in honky tonk 
tin roof & stair well Milt 
Hinton bass walking with 
Dizzy not so dizzy with 
Woody Guthrie & Gerry 
band steering this wire 

TIN CAN BLUEs fOR 
WANNBERg

raft into a gathering 
through the eye of that 
nail hole needle into 
a holy commune of 
riff hood, 
 
I know those sure enough got em 
tin can phone string cutting blues 
when 
the pulse of the pad fades 
and the giant trees 
the six legged TV’s 
the charter oak 
and a bowl 
of nutmeg 
in its alternate 
place, 
my mind 
your room number 
in 
the 
yours & my blues.

Slight tip of his fedora to bid good 
day 
to ladies and gents walking by, 
stance of the vintage years- 
scars, wear and tear, lines 
from tears.  
 
A click beat from his wing tip stride, 
solid smoke and a musicians suit,  
and a pocket with some cash,  
a back beat from hellos along 
the way. 
 
An elder statesman smile 
with the musk of cologne like  
your dad used to wear when  
it was his night on the town.

sPORTIN’ BLUEs



This is a howl for the now in the universal you of the 

you & us universe

cuz there’s no spotlight like the great wave goodbye as 

the world slides

round & you move to the next wheel beyond bleached 

bunker roads while

the next bow backed tractor trailer reels ahead with a 

mysterious load

tarped down to deliver the ark of street commandments 

in the holy

concrete night of moonlit roof tops and gray halos of 

gone truck stops

of kicked cans & love of Buddha the anonymous sage 

of 

word DNA in the

techno millennium passing on the secret stories of the 

basement Druids

for this time to remember the foggy headed bright 

Vishnu visions

still waiting to break free in this forgetful tribal 

breakdown others

would call scattered humanity yet your all too human 

shot & a beer

with a side of pen and naked ink will glow beyond your 

time as a

forever song line from curbstone coffee cups tipped 

blowing choruses

while David Amram composes enlightenment scores 

the 

peaceful warrior 

chant of planetary balance, laying out the blessed

blues parade

announcing your passing arrival with ours, blowing a 

blues of joy for 

the dumb Saint Scribes who blow with sacred music of 

diamond dust ink for all.

People are not always from where 
they are born.  
 
From the woods and forests  of  
Pennsylvania, Moonlight Café and  
horse drawn Quaker wagon with  
bicycle reflectors to pick up food- 
 
or lost interstate  
traveled highways,  
byways,  and hamlets  
to the Jersey shore. 
 
The people are of a time and  
not always of their land because  
even pollen travels beyond   
the soil of a given rooted plant 
to pollinate,  
 
for seasons to migrate  
outward as we would  
carry the spirit and  
tide from many a country  
and state or  
 
the lasting vapor memory of  
Rhumi and a virtuous deed.

Would you look upon 
my bones and see raging 
veins and muscles,  
         or bleached bones. 
 
Would you offer condolences  
of pity out of fear knowing  
your end, and maybe your  
kindness  
           would extend your days. 
 
When I go, will my bones burn 
white as the Dali Lama’s did. Or 
will my bones carbon paint  
what  
            cannot be hidden.

9
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A hOWL IN g fOR gEORgE gEOgRAPhY

IN ThE END
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LITERATURA AMERICANĂ

WhAT’s LEfT Of 
ThE WORLD

As If LIfE WERE 
NEVER BORN

WILLIAM TAYLOR JR.
san francisco, UsA

The day doesn’t want to be here. 
 
The sky’s given up 
and the sun’s run out of tricks. 
 
The suicides  
fill the night and shine  
like unnamed stars 
 
and you’re weary 
from the effort it takes 
to pretend to be something 
more than lost,  
 
from clinging so tightly  
to what’s left of the world. 
 
Running out of places 
to hide the corpses  
of your murdered hours, 
 
and nothing left upon the earth 
you’d even want to steal. 
 
Embarrassed  
by the kindness of strangers  
and fallen out of love  
with your sins, 
 
your heart crying 
like some spoiled child  
for something new to love  
or to destroy.

My heart is sad
and full today,
longing for something
to break upon.
I wander the streets
of this fabled city
and can only wonder,
where are the beautiful,
where are the mad?
Every face I meet, looking 
as if life were never born;
the music of existence
everywhere
and no one singing!

She dreamt of armies, 

Men who fought and bled... 

  

Different names. 

Different guises. 

  

All tired from strife 

throughout the centuries of victories 

and defeats. 

  

Body counts told to grieving widows 

who’s men were sold a bill of goods 

by 

some entrapped loyalty that 

purged so ravenously into their soul. 

  

The woman cried, present and past. 

Roman widows. 

English widows. 

American widows. 

  

World widows. 

  

We are born to suffer, not wander 

as the famous pop tune once said... 

  

Drifting into slumber, she knows 

that one will not come home.

Pictură în ulei 
Cage, Adrian Răceanu

WORLD 
WIDOWs

DAN PROVOsT, 
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seeking Him
His truth we must impart
For by grace are ye saved
without grace
THEY will fall
like the tree alone in the forest
Their HOPE
lies within us all
 
Listen

Sticks and twigs,
stuffing from abandoned chairs,
old love letters
torn in pieces
strings of yarn
all glued together
with spit and sweat.
I built my nest that way.
Regurgitated facts and figures
force fed into recalcitrant mouth
and coughed back up
as useless trifles
clinging to that single branch
refusing all attempts to stray.
I raised my chick that way.
Nothing but a few pin feathers
here and there in random places
determination etched on faces
gazing at the far off skies.
Time and time prepared for this day,
spread their wings and dare to fly.
I knew I’d cry this way.

The first sign was the open window; 
blowing snow through the silent 
room. 
Stuck in the crevices were slips of 
paper, 
each with the same sad news. 
We regret, 
We’re sorry, 
Your submission does not suit our 
needs. 
 
They forced open the door  
and plowed through the mess; 
papers tossed like careless leaves 
upon the frozen floor. 
Each with words written 
in corpuscle red; 
the life’s blood of forgotten dreams. 
 
And there, through the deepening 
dust 
a pile of bones sat poised against the 
writing desk. 
At a touch, skeletal remains 
crumbled; 
bent knuckle fell to the ground. 
Caught on the wintry breeze, 
a feather pen sails slowly through the 
motes.

If a tree falls in the forest
with noone there to hear it
Does it or does it not
make a sound?
 
Within the lives of God’s children
this is the case I fear 
as to the “lost”
one time too often
How many brothers and sisters
have “gone on” without notice
bound surely to Hell
condemned within coffins
As “we” sit and await 
our passage to Heaven
Forgetting the truth
that our PURPOSE is
TELLING
the wonderous story
of this grace we’ve been given
so that ALL may be saved
and that ALL may find Heaven
We are NOT as the trees
to be still
not to see
 not to hear the outcries of those 
whom He seeks
but to bless and to love
to redeem
just as we 
have been given
SALVATION
REDEMPTION
Yes WE
are His messengers
witnesses
A light in the dark
For each of those

11

CUIB

ThE TREEs

EMPTY NEsT

EMILY DOEsN’T 
LIVE hERE 
ANYMORE

CLIfTON BRUCE,
UsA

ROsE MORALEs, 
UsA
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Lunch hour at the zoo 
Blinding peppermint spotlight 

The pot-stirrer perched vaingloriously 
On his plastic stage 

Concocting spurious monologues 
In an attempt to astonish 

The newly-begotten imps that only he can see 
With mock prerogative and stoic determination 

He spews his social treachery 
And chauvinistic axioms for all to hear 

In the name of helpless paper dolls 
 

High above 
Docile cirrus formations 

Adorning a sky of celestial thought 
An archangel descends to take up the cause 

At once, we are made privy to her fragile might 
Battling ignorance through parody 

She uses poetry as her dagger 
Grace as her shield 

Truth her armor 
 

Through the delicate porcelain fingers 
Of a flaxen-haired seraph 
The pot-stirrer is exposed 

As the pontificating charlatan 
That he is doomed to be forevermore 

She is my new heroine
He is obsolete

Süden Algeriens... im Norden von Nirgendwo... 
verloren im Staub der Erinnerung und Geschichte. Die 
trockenen Steine knirschen unter den sich unersättlich 
drehenden Räder des Wagens. Der Staub scheint sich zu 
binden, hinter uns Formen anzunehmen, dem Geiste der 
Berberen gleich. Ihre Augen schienen mich zu betrachten, 
ihre Seele schien unsere kleine Gruppe zu umgeben und 
uns den Weg durch ihre Heimat, die Wüste, zu zeigen.

Ich sah mir die Gesichter um mich an. Kein Lächeln, 
kein Zucken. Wir hatten eigentlich da nichts zu suchen. 
Es war nicht unser Land und wir betraten verbotenen 
Boden. Afrika hatte nie Gefallen am weissen Menschen 
gefunden... Eigentlich an keinem Menschen... Das schwarze 
Kontinent ist blutüberzogen und wir waren da um dort 
weiterzumachen, wo unsere Vorgänger aufgehört hatten. 

War das eine Stimme? Im geknirsche der Räder 
schien ich einen Schrei zu hören. Nicht aus dem Wagen. 
War das das Geist des Landes, oder war das einfach die 
Erde unter uns die wusste warum wir da waren und wohin 
wir fuhren. Immer noch kein Zucken. Ja, das war wohl 
meine Einbildung.

Der Mondschein ist immer anders in der Wüste. 
Da sind keine Wolken, da ist keine Verschmutzung, kein 
anderes Licht, nur die Erde und das Mond. Alles ist so hell, 
und doch so finster, so offensichtlich und doch so rätselhaft 
in einer Landschaft die dem Menschen nicht gewidmet 
war.

Wir hielten an. Die Reifen mussten geprüft werden. 
Ich stieg aus und bemerkte dass wir gerade die Steinwüste 
verlassen hatten. Eine Landschaft der Berge und Täler aus 
Sand erstreckte sich vor mir. Ich drehte mich vom Wagen 
ab und auf einmal schien ich eine andere Welt betreten 
zu haben. Kein Geräusch, kein säuseln des Windes, 
kein Staub, bloss Sand. Die einzelnen kleinen Körner 
aufeinandergereiht, übereinander, nebeneinander, so klein 
und doch im Stande die Welt zu verändern, so einfach und 
doch schien es mir auf ein mächtiges Geheimnis gestossen 
zu sein. Die Zeit hört auf hier zu wirken, verliert ihre 
Bedeutung, Landschaften verändern sich und doch bleibt 
alles gleich.

Der Wagen, wir, waren kleiner als die Körner, wir, 
unbedeutender als sie... Die Zeit, ein Traum, unser Leben, 
eine Augenschlag, die Kämpfe, unser Blut, verloren in 
einem Zeitlosen Meer von....Sand.

DOUBLEWIDE 
PROPAgANDA

JAY JII, 
NY

REMUs RĂDOIU, 
germania

LITERATURA 
AMERICANĂ
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În sudul Algeriei… la nord de nicăieri… 
pierduţi în praful amintirii şi istoriei. Pietrele uscate 
scrâşnesc sub povara roţilor flămânde, ce se rotesc 
necontenit sub maşină. Praful se uneşte, capătă 
forme şi ne priveşte, precum un spirit berber, din 
urmă. Ochii săi par a mă privi, sufletul lor pare să 
călăuzească paşii grupului nostru mic prin căminul 
său, deşertul.

Priveam chipurile din jurul meu. Nici un 
zâmbet, nici o reacţie. Nu aveam ce căuta în acel loc. 
Nu era ţara noastră, şi păşeam pe tărâmuri străine. 
Africa nu se ataşase niciodată de omul alb... 

De  fapt nu agrea nici o prezenţă umană... 
Continentul de abanos era străbătut de şiroaie de 
sânge, iar noi ne aflam aici pentru a continua ceea ce 
antemergătorii noştrii nu duseseră la bun sfârşit. 

Auzisem o voce? Scâşnetul roţii trezea un 
strigăt al pământului. Cu siguranţă nu-şi găsea 
sursa în maşină. Să fi fost spiritul ţării, sau pur şi 
simplu pământul care părea a şti de ce eram acolo 
şi încotro mergeam. Tot nici o reacţie. Cu siguranţă 
era închipuirea mea.

Stărlucirea lunii este biară în deşert. Nu sunt 
nori, nu există poluare, nici o altă sursă de lumină, 
doar pământul, şi luna. Totul era aşa de luminos, şi 
totuşi întunecat, atât de evident, şi totuşi enigmatic 
înt-un peisaj ce nu a fost gândit pentru prezenţa 
umană.

Ne-am oprit. Trebuia să verificăm anvelopele. 
Am coborât şi am remarcat că am părăsit deşertul 
de piatră. Un peisaj format din munţi şi văi de nisip 
se întindea în faţa noastră. Mi-am luat privirea de 
pe maşină şi, de o dată mi s-a părut că am pătruns 
într-o altă lume. Nici un sunet, nici o adiere de vânt, 
nici un fir de praf, doar nisipul. Firele individuale, 
aliniate unul peste altul, unul lângă altul, atât de 
mici, si totuşi capabile de a modifica un univers, atât 
de simplu, dar mie mi se părea soluţia unui mister. 
Timpul îşi pierde aici puterea, peisajele se modifică, 
şi totuşi relieful este neschimbat.

Maşina, noi, eram mai mici decât acele fire, 
noi, chiar şi mai lipsiţi de importanţă... Timpul, un 
vis, viaţa noastră, o clipire, luptele, sângele nostru, 
pierdute într-o mare de... nisip.

Como decirte que te amo,
si el amor no se dice, se muerde,
se respira, se sueña y se alucina,
se piensa y no se piensa, se siente como el canto.
 
Como decirte que te amo
si estoy aquí contigo, llena de piel,
con olor, sabor y sonido a golondrina,
cansada de volar, buscando nido y abrigo en tu regazo.
 
Como decirte que te amo,
si el tiempo se hace eterno en tu ausencia,
y la vida es lenta, sin calma de tu beso
y no pienso y pienso, ya es tarde y es temprano.
 
Como decirte que te amo
si mis ojos te gritan y te imploran
arrancas versos, arrancas horas, y gente sobra
no creo en mañanas y ayeres, si no es en calma, con tus 
ojos y olas.
 
Como decirte que te amo,
si el amor no se dice, se siente.

CóMO DECIRTE 
qUE TE AMO

hOWLINg AT 
A DEAD MOON

MARIANhE JALIL
Veracruz, México

MERIDIANE
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CUIBCUIB

1
Tienes todos los nombres
En boca de los hombres
Pero ninguno te llama
Por el único que da cuenta
De la esperanza
En tu rostro de ahora
 
Porque tu corazón atravesado
De flores languidece
Mientras tejes paisajes
Y frases inacabadas
 
Inclino mi cabeza en la concavidad
De la espalda de tu noche
 
Y aun no sé si tus brazos
Son el horizonte
Del país perdido
En la bruma de tu cabellera
Que peino en el espejo
De mis ojos

2
Tu as tous les noms
Dans la bouche des hommes
Mais aucun d’eux ne t’appelle
Par le seul qui témoigne
De l’espoir 
Sur ton visage présent
 
Parce que ton cœur transpercé
De fleurs languit
Alors que tu tisses des paysages
Et des phrases inachevées
 
J’incline ma tête dans le creux
Du dos de ta nuit
 
Et je ne sais pas encore si tes bras
Sont l’horizon
Du pays perdu
Dans la brume de ta chevelure
Que je coiffe dans le miroir
De mes yeux

3
You have all names
In men’s mouth
But none of them calls you
By the only one that gives notice
Of the hope
On your present face
 
Because your heart pierced
By flowers languishes 
While you weave landscapes
And incomplete sentences
 
I tip up my head in the hollow
Of your night back
 
And I do not know yet if your arms
Are the horizon
Of the country lost
In the mist of your hair
That I comb in the mirror
Of my eyes

Ancient folklore hidden beneath time
A vast circle of erected stones
Voices of the past echoes in this place

Druids worshipped Mother Nature
Their learned ways forever lost
Forgotten secrets written in the stars

This is a place of magic and myths
Dreamscapes shaped by history
An aura of respect shrouds this site

The sun, the moon, the earth; circles
The end starts at the beginning
Serenity within this temple of Earth

Stonehenge can be whatever we want
Our imagination sets the limit
And through a veil of dreams we see

The Gods of old speak inside the circle
Their voices whisper in the night
This place will remain long after our deaths

ONE

sTONEhENgE

fERNANDO TORREs - gARCIA
france, Paris

ThOM OLAUssON,
sweden 
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y no 
cummings no era atractivo 
pero siempre hay algo de atractivo  
en la no churreza 
como esas patas de gallo incipientes 
o ese pelo que se fue 
o ese hoyuelo en el que duermo de noche 
o ese gesto de amargura a pesar de la sonrisa 
 
o haber escrito mi nombre en un poema 
años antes de haber nacido 
y yo me siento jeremias 
antes de que nacieras te conocía 
y ya te canté 
desde una concha marina 
para que tus mambos  
naufraguen en el olvido 
 
o haber escrito tanto 
de manera quebrada como mi habla de niña 
sobre lo bello 
sobre lo indignante 
sobre el amor 
sobre poder cuestionar a la muerte 
si le gusta llevarse a gente 
si anda por ahi y qué tal el calor 
y cómo podés pasar la tarde 
y me permite el primer baile 
y estás acá 
pero ñaka ñaka  
no te tengo miedo 
 
puntos a favor de un  
hombre 
que quizá no es oso 
sino babuino 
tortuga matamata 
almiqui 
pulgón ruso del trigo 
 
el ya es común sapo un lugar 
 
lo de feo es siempre algo relativo 
cummings no era atractivo 
era hermoso

Pour te rencontrer dans cette foule
J’ai dus avoir toutes les faveurs du destin
Je sais, ça sens l’air d’un miracle 
Et on nous a apprit que les miracles
Sont seulement faits pour les prophètes !
Ne serait-elle pas alors la providence
Qui veille sur les poètes ?

PROVIDENCE

CUMMINgs NO Es UN LUgAR 
COMúN EN LA CLAsIfICACIóN 

DE LA BELLEzA

CUIB

MERIDIANE
MAggI TOREs,
Colombia 

OMAR ELkhIAM, 
Algeria 

Pictură în ulei, Creation’s Atoms, Adrian Răceanu
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CUIBCUIB

TEATRU
EL PIsADOR

PATRICIO sChWANEk, 
Argentina

PERSONAJES
Martinez, 25 años
Tapia, 45, gordo
Vieja cantora, 70 años
Chico del burro, 10 años
Petrona Quiroga, 60 años
La Paulina,5
Rosalia, 19
Analía, 18

1-EXT. DIA, PAISAJE DESERTICO.
Un cartel dice: MEDANITOS. 
Se ve a los lejos un pueblo.
2-EXT. DIA, CASA
En una casa de adobes, una anciana sentada junto a un 
telar con una manta multicolor a medio hacer mira a dos 
hombres.
Uno de ellos, gordo, calvo, viejo y mañero, no deja de tomar 
fotos. Una y otra vez. El otro es pàlido, alto, de anteojos y 
joven. 
Sostiene este en una mano un grabador y con la otra da 
indicaciones.
3-EXT. DIA, EN LOS MEDANOS.
Sobre los médanos un niño trae un burro cargado de leña, 
en la arena asoma la cruz de una iglesia casi tapada.
4-EXT. DIA, CASA.
El sol tiñe de amarillo el paisaje y aplasta florecillas que 
crecen junto a la casa. El niño se acerca con un burro, el 
viento levanta el polvo.
La anciana comienza a cantar con su caja:
“Bienhaiga mi corazón,
que me ha hecho sufrir tanto
ya li dicho Yo a mis ojos
larguelen  la rienda al llanto.
Yo soy como la perdíz 
 Que en el campo ha hecho el nido;
Vino el viento lo ha llevado 
Y el trabajo se ha perdido.
Ya estoy vieja y hecha astillas,
Echenme al fuego que he de arder
 Que si me muero quemando 

no hei de dar el brazo a torcer.
 He cantado esta tonada 
 por si ya me muero Yo,
Hoy somos, mañana no.” 
La anciana canta y su rostro se confunde con el de los otros, 
la manta, el niño y el paisaje.
5-INT. , REDACCION DEL DIARIO “EL SOL”
Una pequeña y vieja oficina de un diario de provincia. De 
espaldas, un hombre tipea una máquina de escribir. De 
espaldas, un hombre tipea una máquina de escribir. Se lo 
ve de costado, su aspecto es sombrio.
Escribe: Títulos, de..., con..., etc.
Mientras escribe los títulos se oyen las coplas de la vieja.
Más fuerte se oye: 
(OFF MARTINEZ)
- Me habian dicho: Martinez, Ud. y Tapia  se van y se dan 
una 
     vuelta por la provincia y me hacen unas lindas notas. 
Me entendió?
     Y fuimos. Era mi primera vez. Mi primer viaje. 
6-EXT. DIA, RUTA.
Camino de tierra en el desierto. Un sol enceguecedor. Un 
citröen blanco la cruza veloz, levantando el polvo.
INT. AUTO, Tapia conduce, Martinez enciende la radio(¿) 
Se oye “fugitiva” versión local. Tapia tararea, Martinez lee 
el diario.
En el medio del camino hay una piedra, el auto la agarra 
dando un gran golpe, se colea y luego detiene.
Se apaga el motor y los hombres bajan.
Qué fue?
Pregunta Martinez
Que va a ser? Una Piedra, estos caminos...
Mientras responde Tapia se agacha a ver la rueda, todo es 
normal, se tira de espaldas al suelo y mete la cabeza bajo 
el auto. 
Martinez busca en el baúl un sombrero. Luego poniendo 
los brazos en jarro mira el horizonte con ojos de miope. 
Tapia dice: 
Hum! Ajá! Bueno, todo OK.
Donde andamos?
Vaya uno a saber.
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Cómo?
Y... no se bien, ya deberiamos haber llegado, si querés 
seguimos un poco y vemos... o damos la vuelta. 
Tapia se seca la boca transpirada, se saca unas mandarinas 
del baúl. Martinez no lo oye, se saca el sombrero, va al auto 
y busca un mapa. Lo extiende y mira. Tapia se sienta y se 
pone a comer. El desierto inmenso levanta su rumor. Las 
voces suenan lejanas:
Tapia – Qué vamos a hace? 
Martinez- según este mapa no hay nada, ni pueblo, ni 
rutas.
Y? 
Allá donde comienzan los cerros, se ven árboles y sale 
humo, ves?
No, nada.
Vamos para allá.
Maneje Ud.
Desde lejos se los ve subir al autito y partir.
7-EXT. DIA, DESIERTO.
La tarde cambia su color, se densifica.
El auto va campo traviesa, sobre fina arena. El motor ruge 
lo que puede rugir, se levanta polvo. 
Una iguana los ve pasar. Salta unas jarillas y se aleja.
8-EXT. TARDE, CASA PERDIDA.
Cae la tarde, el paisaje cambia, llegan a una huella. Por 
ahí siguen hasta que tras unos árboles aparece una casa. 
Detienen el auto.
Antes de bajar, Martinez se mira en el espejo, se saca 
los anteojos, se seca el sudor con un pañuelo y se pasa el 
peine. 
Tapia lo mira. Luego ambos bajan. Martinez golpea sus 
manos adelantandose.
Buenas, Hay alguien?
Nadie le contesta, insiste dos veces. Entonces oye el ladrido 
de un perro que se acerca. 
Una anciana sale  de un costado de la casa, detrás de ella, 
una nenita mira.
Martinez, atento al perro, se recompone, carraspea y sonrie 
diciendo:
Buenas, disculpen la molestia. Somos periodístas de 
Catamarca del diario “El sol”  y... bueno, no sabemos como 
pero erramos el camino...
Se calla, no sabe que más decir. La anciana  da vuelta sobre 
si y se va detrás de la casa. Le dice:
Vengan, pasen.
9-EXT. TARDE, CASA.
Los hombres la siguen. La casa tiene grandes nogales, un 
jardín y más allá un sembradio. El patio está recien regado. 
Cruzan una galeria al final junto a un bracero, sentadas 
dos chicas toman mate. Al verlos llegar se ponen serias, 

se paran  y se van. La anciana y los hombres se sientan. La 
ancianan se vuelve amistosa.
Les sirve mate y pregunta:
Cómo se llama Ud. muchacho?
Gustavo Martinez, Y Ud. cómo se llama?
Petrona Quiroga Urquidí.
Dice la mujer.
Y esta es la benjamina de la casa. – Dice la vieja.
Se refiere a la chiquita que está atrás mirandolos. Más lejos, 
sobre el mesón dos las dos jóvenes amazan en una batea.
Pregunta Tapia: 
Y estás chicas? Lindas chicas.
La de allá, Analía. La de acá Rosalía.
Responde seria la vieja a la mirada picara del gordo.
Y  sigue despues:
-  Acá se conoce como los baldes. Criamos cabras y 
sembramos cuando hay agua. De mañanita las soltamos y a 
la oración las vamos a buscar...
La cara de Martinez dá un vuelco, se torna seria, saca un 
grabador del bolso:
Me permite que la grabe? Qué registremos esto que nos 
cuenta para hacerle una nota al diario? Ud. siga, siga...
El pedido choca con la cara de la anciana que se calla 
mira sin comprender. Sus ojos brillantes observan a los 
hombres. 
El silencio es pesado. Una de las chicas interviene, es 
Analía. 
Se acerca suavemente y le dice:
Mamá cuentelé... que van a pensar.
Cuenteme como es la vida acá.- Le pide Martinez.
La vieja toma una ramita y le quita las cenizas a las brazas 
pensando, finalmente:
Y, linda, las tierras son muy sanas, acá un poco i` yerba, 
azucar y grasa y ya podimos seguir. 
     Aunque a veces nos faltan cosas.
Martinez la mira con intensidad, curioso. Los ojos viejos 
son enormes. El joven la ve por primera vez realmente. 
Ambos se miran.
Cae la tarde en las tierras sembradas. La cámara recorre los 
alrededores.
10-EXT. TARDE, JUNTO AL HORNO.
El redactor se acerca a Rosalía y buscando una excusa le 
pregunta:
Vive alguien más por aquí?
La joven sin mirar le responde mientras se va:
No, nadie.
Rosalia sale rapido. Tapia que le ha estado oyendo, mira a 
Martinez sonriendo. 
El chico mirando en derredor suspira:
Así será, así será...
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11- INT. NOCHE, COCINA.
A la luz de los faroles, las mujeres hacen la comida, la 
anciana revuelve la olla de hierro, Carmen traspasa vino de 
una  damajuana a una botella. Rosalía y Analía cuchichean, 
de tanto en tanto miran a los hombres sonriendole. El 
momento se torna voluptuoso, con miradas provocativas. 
Los vestidos de flores de las chicas insinuan sus formas de 
niñas/mujer. Todo parece flotar.

Dice Martinez: - Tenemos que seguir viaje, por donde 
podemos ir?
La anciana le responde: - Pero no, si es tarde, se va a perder 
de nuevo. Además ya va a estar la comida. Mañana se van. 
Es que no queremos molestar, gracias pero...
Tapia suavemente lo toca en el brazo y habla por él:
Bueno, pero si insiste, y no somos molestia, no nos podemos 
rehusar.
Y... no, no podemos. 
Acota sorprendido el joven. 
La vieja sale a dar indicaciones.
Rosalía! Andá a traer dos sillas más. Vos Analía fijate en 
ese fuego...
12-INT. NOCHE, COCINA.
Los últimos huesos son dejados en el plato, se come en 
silencio. Las mujeres están serias. Les sirven vino a los 
hombres en una botella casi vacia. Ellos están acalorados. 
Tapia risueño y sudado disfruta. Martinez con su camisa 
abierta, está sin anteojos, su rostro se ve aniñado. Se  deja 
estar semi recostado en la silla. Cabecea medio dormido. 
La anciana lo advierte, se para y comienza a levantar los 
platos. Todos los demás comienzan a pararse también. La 
anciana alza a la nenita y al llevarsela dice: 
Bueno, ya es tarde. La pieza de Uds. es la del fondo de la 
galeria. A ver... acompañelos m’hija.
Analía calladamente sale de la cocina. Los hombres la 
siguen.
13-INT. NOCHE, PIEZA.
Los hombres entran a la habitación. Analía acomoda el sol 
de noche y se va.
La puerta se cierra, los tipos se tiran en las camas. 
Martinez comienza a desprenderse su camisa. Tapia, con 
su panza al aire, se rasca los genitales, busca su bolso y saca 
las cámaras. Las limpia y tararea.

Martinez duerme. Tapia apaga la luz.
14-PLANO DE LA LUNA.
15-INT. NOCHE, GALERÍA.
Analía y Rosalía caminan en la penumbra por la galería 
con una vela encendida. 
Tras ellas se  insinua alguien más. 
16-INT. NOCHE, PÌEZA.
(Todo a oscuras) Golpes en la puerta. Martinez se 
despierta. 
Eh! Que pasa!?
Todo es silencio. Entonces sigue:  - Gordo, despertate. 
Despertate.
Tapia contesta entre sueños. Martinez iniste y lo sacude.
Humm! Qué pasa? 
Están golpeando la puerta.
El gordo se levanta a tientas y enciende el farol, se pone 
el pantalón y se acomoda el pelo, luego con el farol en la 
mano va hacia la puerta.
Golpean de nuevo. El gordo abre. 
Las dos jovenes de la casa están desnudas junto a la puerta 
sus miradas son esquivas, sus brazos caen laxos, con sus 
manos hacia delante.
Martinez está espantado, mira sin entender. 
Ellas entran en la pieza, paso a paso y se detienen en el 
centro de la habitación, sus rostros tiemblan.
Que sucede?  -Pregunta Martinez 
Necesitan algo?  -Insiste
No pueden estar aquí, van a ver si su abuela se despierta...
Venimos a pasar la noche con Uds. – Contesta Rosalía 
mirando el suelo.
No puede ser. -  contesta Martinez.
Tapia que ha estado callado y quieto sobre la cama 
reacciona, se levanta de un salto y toma a Rosalía del cuello 
y la muñeca con seguridad y firmeza.
La joven se deja llevar. La tira en la cama y él sobre ella.
La besa en los pechos. La joven llora para sí pero no pone 
resistencia. 
Tapia se levante. La pone de espaldas, la chica mira a 
su hermana que tiene el rostro crispado y firme. Tapia 
se desabrocha el pantalón y se tira sobre ella que con 
desesperación se toma de los barrotes de la cama. Parece 
que cogen.
Los que miran la escena están estupefactos. 
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Reaciona Martinez, se lanza sobre el gordo y lo saca de 
arriba de Rosalía. Le aprieta el cuello y le habla:
Así no gordo, así no podés.
Deja, Yo sé lo que quiere.
Forsejean hasta que el gordo se cansa y afloja. 
 Martinez:- Gordo, gordo, no podés. Es peligroso, podría 
pasarnos cualquier cosa y nadie sabria nada, entendés? 
Sino, Yo también lo haría. 
Vos sos un cagón, pendejo. Pero Bue, ya está...
Rosalía llora. Su hermana la consuela en silencio. Le 
acaricia en silencio. Martinez las mira con pena. Intenta 
sonreir pero le sale una mueca triste. 
Está bien, no ha pasado  nada. No tengan miedo, está 
borracho y no sabe lo que hace... 
Les seca las lagrimas a una y las acaricia en los brazos a las 
dos. ( Y ya que está las sigue franeleando y luego...)
Vayan a dormir. – Dice Martinez y pega un balazo  en las 
bolas.
Ellas se van. ( Calientes  las muy putas) 
Se apaga la luz (y se enciende Gimonte, sonaste gordo.)
17-INT. DIA, COCINA.
Los dos pajeros desayunan en silencio. Frente a ellos está 
la anciana sentada. 
Las dos chicas como si nada hubiera pasado les sirven. 
El silencio molesta a los hombres. Ellos comen y las mujeres 
los miran. Martinez dice:
Bueno, ya nos tenemos que ir.
Salen con la vieja por detrás.
18-EXT. DIA, FRENTE A LA CASA.
Los hombres suben al auto y la vieja se asoma por la 
ventanilla y les dice:
No se confundan, no son malas. Son como las gallinas 
que necesitan  de un gallo pisador. Esta tierra es pobre en 
hombres. 
19-EXT.DIA,  RUTA.
El auto se aleja.
Off Tapia: - Mi compañero ha quedado tocado depues del 
viaje. No sé si resentido aunque seguimos saliendo juntos 
por los campos muy compinches. No le dije que he vuelto 
un par de veces por ahí.
Se levanta el polvo.

Cartel: Continuará.
FIN

PROzĂ sCURTA
clouDs symphony

a short story by OVIDIU BUfNILA
translated by Adriana Mosoiu

Everyone in Badera knew that conductor Waderberg’ 
hands wander in the streets and take up women’s skirts and 
tickle them, insolently.

But how can you get mad at some hands? We could 
have been mad at the conductor, but he was on the run from 
morning till night, looking for clouds for the ideal symphony 
he has been dreaming of for years. He would wear his shabby 
jacket and a cap knitted by Miss Margaret on his bald head, 
and hop along for clouds, humming.

His hands weren’t always listening to him and they were 
coming off his body, wandering through shops and bars. Sheriff 
Nostroastusm had them arrested a couple of times and even 
handcuffed them, but conductor’s hands managed to escape, 
no one knows how.

While he was fishing red mullets in the gulf, painter 
Tamerlain saw Galo comet and understood that conductor 
Waderberg’ hands were heralding cosmic events, since their 
shape was appearing very clear in the comet’s tail.

Rudolf, the postmaster, saw the phenomenon too and 
called the sexton Gaspar to join him. Barber Bascone followed 
them too, dragging along Bankusian on the Large Street, full 
of shaving foam.

We all gathered on the pontoon and saw the clouds 
coloring in every possible way and heard a charming music 
coming down from their heart.

Miss Margaret fainted with excitement and Bankusian 
said very frightened that the end of the world was coming.

Judge Bonifaciu tried to record the clouds symphony 
on tape, but the entire apparatus exploded unjustified while it 
started to rain little silver coins and frogs.

Since then, we listen to the clouds symphony every 
spring, wandering on the foamy beach. Women keep spinning 
their pinkish umbrellas and the Mayor smokes heavily a cigar. 
Bankusai strives to perceive the secrets of the Universe, and 
Bankusian boasts of making a transcription of the whole 
symphony.

Only conductor Waderberg is in a rage because the 
clouds sing out of tune and he turns harshly on us, cursing us. 
I told him to his face not to throw a scare into the clouds, but 
he wouldn’t calm down.

The Mayor threatened to banish him from the town 
and we all agreed it was a wise decision since thanks to the 
clouds symphony no one in our little town died within the 
past years.
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COLABORARI

clouDs symphony even the goDs blush

DANIELA VOICU & 
RARITAN RED
UsA

DANIELA VOICU & 
WILLIAM TAYLOR JR.
UsA

My shadow walking barefoot 
on the sand 
The moonlight ran its fingers through our hair 
Silenced steps deepen my waiting 
The empty seconds 
Words gently pushed out through morning 
Honeyed tongue rolls out on the crystalline breeze 
The stars wash the sins on the unmoved sea 
Dolphins dance with the waves 
at the vivid thought of our next day
Lying on the sand 
My body in the wind 
to touch him with soft kisses 
of oxygen mind 
 
My soul sang in the clouds 
wandering eternal 
in search 
of her floating loveliness 
 
I close my eyes and see you near me 
on this infinite sand 
time, its back on the clepsydra 
Every drop of delicious sea 
rains on me  
quenching 
with the beauty of her luxurious hair 
Exploding on me with her fiery eyes 
Paralyzing me with her orchid kisses 
Quiet is never calm in the throes of our memory

I have the sun in my hands matching

With your heart

 It burns with magic fire and I hold it to my breast

 I keep the fire in my hands, love and passion

Flying blue birds around in the sunset are your dreams; 

I reach for them but they are too high to be caught. 

I watch them disappear

But the warmth remains

So far in your sky, so close in my life, 

Your light make rainbow in desires

You are the sun I am your sky

A brightness that makes even the darkness shine

with colors only god can see

We dance in Valhalla, the infinite is you 

And the touch and the scent of your skin is 

A dream bigger than the sky,

Even the gods blush at the thought of it

 I am reading in your eyes planets align, 

And with your kiss, I am the zenith

I have your heart in my chest 

And it will teach me to fly as we burn.
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IMPREsII

Am început să citesc Volumul „Fardad” (Sibiu, 
Editura Print Atu, 2009), al lui Călin Sămărghiţan cu 
destul scepticism. În primul rând pentru că titlul mi se 
părea cel puţin o gratuitate, dacă nu cumva chiar o încercare 
de aducere a cititorului în zona unui intelectualism forţat. 
„Fardad” este un nume iranian provenit din „Far” (numele 
unui soi de înger persan) şi „dad” (în persană  înseamnă 
şi „dăruit”, „dat”). Dincolo de asta, însă, după lecturarea 
volumului am rămas cu strania impresie că titlul, dincolo 
de semnificaţia lui etimologică, ascunde un soi de cod 
inaccesibil cititorului; el trimite la o realitate pe care numai 
Călin Sămărghiţan o cunoaşte în totalitate. 

Ceea ce mi-a plăcut la acest volum este coerenţa lui 
internă. Ordinea poemelor, curgerea lor, este firească şi voită, 
asumată. Stilul este un mixt bizar între o viziune idilică, 
solară, şi fraze minimalist alcătuite, care îl scot pe cititor 
(şi bine fac!) din zona idilismului. Autorul nu construieşte 
fraze arborescente, în care adjectivele să paraziteze inutil 
textul. Dacă o formulare de genul „Argintiul străluceşte, 
violetul te face să vezi unde nu e lumina […]” (p. 8) are 
puţine şanse de a captiva cititorul, în schimb o propoziţie 
de genul „Ea mânca piersicile în ordine descrescătoare” (p. 
9) este o dovadă clară de maturitate literară. Conştiinţa 
poetică a lui Călin Sămărghiţan selectează cu acurateţe din 
realitatea înconjurătoare elementele semnificative, lăsând 
laoparte balastul.

Din ciclul de poeme „Fata din livadă”, se distinge net 
„Cântecul unei chemări nerăspunse” (p. 13). În poemul 
acesta doar titlul este nefericit ales. El vine în contradicţie 
cu textul în sine, căci dacă titlul este semantic confuz (prin 
apariţia acelui bizar „nerăspunse”), poemul în sine e de o 
limpezime remarcabilă, de cristal. „I-aş da cu plăcere\ o 
bucată de carne din mine\ Apoi aş privi-o hrănindu-se\ 
şi ştiind-o aşa\ mă va durea mai puţin”. Interviul imaginar 
pe care îl imaginează Călin Sămărghiţan cu sine însuşi, 
începând cu pagina 16, este un text care ar fi putut cu 
uşurinţă să dispară fără să afecteze volumul în sine. Pare 
că nici autorul nu e convins că ar trebui introdus, de vreme 
ce răspunsurile sale la întrebările imaginare adresate, pe de 
o parte lămuresc lucrurile, pe de altă parte optează pentru 
ideea că poetul în general nu trebuie să îşi explice textele. 
Senzaţia mea de simplu cititor este că volumul şi mai ales 
interviul are o doză serioasă de biografism pe care Călin 
Sămărghiţan se străduieşte să o camufleze. Poate fi o 
simplă senzaţie fără acoperire, dar ea se degajă şi din alte 
câteva texte ale volumului. Am avut senzaţia permanent 
că „Fardad” are un dublu limbaj; unul accesibil cititorului 

comun, celălalt, accesibil doar „fetei din livadă”. 
Al doilea interviu, cel cu fata din livadă, e magistral. 

Dacă în dialog cu sine însuşi, Călin Sămărghiţan e preţios, 
uşor timid şi agresiv în timiditatea lui, în acest al doilea 
interviu avem de-a face cu o limbă română curată, cu un 
cinism şi o ironie care transformă textul într-un dialog 
inteligent. Ca personaj, fata din livadă, este cu mult mai 
„reală” decât ipostaza autorului din interviul precedent. 
Ascultaţi cum debutează textul: „Reporterul: Nu ştiţi cât 
de mult mă bucur că, în cele din urmă, v-am găsit\ Fata din 
livadă: Nu, nu ştiu!” Dialogurile au ceva din nobleţea unei 
şampanii vechi, eventual cu aromă de piersici.

Călin Sămărghiţan are intuiţie poetică. Deşi poemele 
sale curg de la sine, e nevoie de un îndelungat exerciţiu 
stilistic pentru a le face să curgă. „Fardad” este un volum de 
atmosferă, un exotism transpare plenar, de la titlu şi până la 
ultimul poem. Găsim în multe poeme un eufonism pentru 
care Călin Sămărghiţan trebuie felicitat sau…invidiat 
(depinde de gust!). Când scrii „[…]coastele tale zâmbesc\ 
pe dinăuntru” (p. 27) înseamnă că eşti cu adevărat poet; cred, 
însă că autorul ar mai trebui să lucreze la severitatea cu care 
alege titlurile poemelor. Ele sunt, în marea lor majoritate, 
lipsite de spectaculozitate, banale şi nereprezentative: „Sunt 
tot ce-ai uitat”, „Întrebarea”, „Îmblânzire”, „Umbra” ş.a.m.d. 
Compoziţional, una dintre cele mai importante calităţi ale 
volumului este absenţa epitetului. Călin Sămărghiţan nu 
supralicitează, este extrem de parcimonios nu numai cu 
epitetele, ci şi cu metaforele; nu caută cu înfrigurare (aşa 
cum se întâmplă prea des în poezia noastră contemporană) 
imagini poetice şi nu agasează cititorul cu abuzuri 
terminologice şi cuvinte fandosite, calpe. Deşi vorbeşte 
despre iubire, părăsire sau fericire, Călin Sămărghiţan face 
cum face şi îşi concepe discursul liric cu  detaşare, cu un 
calm de invidiat. „El îşi trase un fir de iarbă\ prin tâmplă” 
(p. 36) sau „Inima se ridică într-un cot\ şi apuse” (p. 39) 
sunt doar câteva exemple de versuri în care ghiceşti o 
dedublare destul de greu de realizat. Deşi vorbeşte despre 
el însuşi, eul liric îşi păstrează un ton imperial, din care nu 
lipsesc ironia şi umorul. Sincer sa fiu, aştept cu nerăbdare 
un volum de proză semnat Călin Sămărghiţan. El are 
instrumentele literare pentru a scrie proza de bună calitate. 
Stăpâneşte arta dialogului şi îşi poate construi în mod 
veridic personajele.

„faRDaD” – impResii De lectuRă la calD

Ovidiu Ivancu
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CONCURs NAţIONAL ROMEO şI JULIETA LA MIzIL 

EDIţIA A III-A, 2009-2010

“Concursul a inceput in 2008, in luna octombrie, luna in care s-au nascut atat Ranetti, cat si Tocilescu si s-a 
finalizat pe 30 ianuarie 2009, cand sarbatorim 157 de ani de la nasterea lui Caragiale. Aceste trei personalitati sunt 
şi vor rămâne giranţii concursului Romeo si Julieta la mizil – Ranetti, Tocilescu şi Caragiale. Ne dorim ca Romeo si 
Julieta la mizil să devina, peste ani, un brand al oraşului nostru. 

Data de 30 ianuarie 2009, ca şi 30 ianuarie 2008 sau 2007 şi toate datele de 30 ianuarie care vor urma de acum 
înainte, au avut, au şi vor avea aceeaşi importantă încărcătură religioasă şi culturală, atât din perspectiva locală – 
sărbătoarea liceului nostru şi premierea Concursului „Romeo si Julieta la Mizil”, dar şi naţională – aniversarea marelui 
dramaturg român, născut în Haimanale, lângă Ploiesti, I.L. Caragiale.”

SECŢIUNILE CONCURSULUI:  
 

POEZIE – două-patru poezii 
EPIGRAME ŞI CALAMBURURI – două-patru epigrame sau calambururi 

 
 Cuvinte obligatorii într-una dintre epigrame sau  unul dintre calambururi: mizil, Ranetti, Julieta, Romeo. 

Ordinea în care sunt folosite cuvintele nu contează. În celelalte epigrame sau calambururi temele sunt la alegere. 
Poeziile/Epigramele/Calambururile nu trebuie să fi fost publicate până la data concursului. În caz contrar, 

concurentul va fi descalificat. Un moto trebuie adăugat în FIŞA DE ÎNSCRIERE pentru ca, numai ulterior 
jurizării, concurentul să poată fi identificat.  

Precizăm că, pentru cei care nu au internet, materialele trebuie trimise prin poştă, semnate cu un motto, în acelaşi 
plic introducandu-se încă un plic închis, pe care va fi scris acelaşi motto, în interiorul căruia va fi fişa de înscriere 

cu toate datele de identificare ale autorului. Materialele trebuie trimise in trei exemplare. La concurs pot participa 
tineri de … orice vârstă. 

 
peRioaDa De ÎnscRieRe: 01.10. 2009– 31.12 2009 

taXa De paRticipaRe: 20 lei 
 

Taxa va fi trimisă prin mandat poştal pe adresa liceului:  
prof. Bădicioiu Laurenţiu, Liceul Teoretic „Grigore Tocilescu”, str. N.Bălcescu, nr.131, Mizil, Prahova, cod 105800; 

menţiunea: pentru Concursul „Romeo şi Julieta la Mizil” 

Folosiţi caractere româneşti – aici stăm mai rău J - Times New Roman, 12, spaţiu 1,5

n.b.: concuRenţii nu pot paRticipa la ambele secţiuni!
atenţie: materialele trimise după 31.12.2009 nu vor mai intra în concurs! 

Jurizarea se va face în luna ianuarie, iar premierea pe 30.01.2010, la mizil.

componenţa JuRiului: 
 

Conf. univ. dr. Daniel cristea enache – critic literar, scriitor 
Profesor univ. dr. titus constantin vîjeu – critic de artă, scriitor 

Prof. Univ. dr. corneliu berbente – epigramist 
george corbu – preşedintele Uniunii Epigramiştilor din România 

emil proşcan – primarul oraşului Mizil 
corneliu leu – prozator şi jurnalist 

nicolae Dragoş – poet 
ion busuioc – epigramist

Prof. Victor Minea,  
Directorul Liceului Teoretic “Grigore Tocilescu” Mizil
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Politica oficială a Uniunii Europene privitoare la 
problematica naţională,  însuşită şi de autorităţile române, 
este că naţiunea a încetat să mai joace un rol esenţial 
în actuala configuraţie politică, că graniţele naţionale 
se spiritualizeză, nemaiavând “decât” un rol cultural 
(reminiscenţă a vechii concepţii, materialist-dialectice, 
asupra culturii ca ceva “adăugat”, deci neesenţial?); care 
rol nici nu prea trebuie băgat în seamă, pentru că ne 
îndeamnă “să privim spre trecut”, câtă vreme naţiunea 
“şi-a trăit traiul şi şi-a mâncat mălaiul” încă din secolul al 
XIX-lea, în următorul nepricinuind decât dezastre – etc. 
etc. Toate aceste “flori de seră”, ce pot părea la o primă 
vedere, frumoase şi de viitor, cresc, repet,  pe terenul 
contrafăcut al concepţiei conform căreia politica este 
esenţial altceva decât cultura, nu o prelungire “aplicată” 
a acesteia. Cât rău a făcut această concepţie omenirii 
s-a putut constata, pentru cine a vrut s-o facă, încă din 
secolul trecut, măcar din exemplul cumplitei revolte 
a popoarelor Indiei împotriva Companiei engleze a 
Indiilor Orientale, dacă nu şi din atâtea altele.

Dar să nu ne depărtăm prea mult de ograda 
proprie. Căci nici noi, românii (poate chiar “mai ales 
noi, românii”) n-am dus vreodată lipsă de înţelegeri 
superficiale, importuri fără adaptare, snobism politic 
şi intelectual (id est: oportunism) şi alte “calităţi” 
(incontestabile, în lumea animală, unde inteligenţa se 
defineşte, într-adevăr, ca “putere de adaptare”) cu care 
ne-a înzestrat o istorie al cărei principal (şi, adesea, unic) 
imperativ a fost supravieţuirea (înţeleasă şi ea, din păcate, 
mai ales la nivel individual).

Balcanii, însă, sunt “butoiul cu pulbere al Europei” 
tocmai pentru că problema naţională nu şi-a cosumat 
aici enormele energii la timpul potrivit, odată cu 
Occidentul european. Aici apartenenţa la o anume etnie 
are încă o dimensiune “divină”, şi nu poate fi tratată 
doar ca un instinct primar, ce se cere cetluit în chingile 
raţiunii universale. (De altfel, personal, mă îndoiesc 
foarte tare că omul va deveni vreodată o fiinţă exclusiv şi 
unidimensional raţională.)

Dar problema naţională e prea complicată pentru 
a încerca, aici, mai mult decât o aproximare a nucleului 
ei “tare”.

În acest context, politic şi intelectual, să scrii o 
carte despre spinoasa problemă naţională, româno-
maghiară, despre felul cum se manifestă ea acum, în  
cele mai fierbinţi zone ale ţării, cum e zona Odorheiu 
Secuiesc şi judeţele Harghita şi Covasna în general, e - 
în acelaşi timp – o provocare şi o aventură. Chiar dacă 
nu eşti tocmai un novice într-ale gazetăriei şi scrisului, şi 
te afli - precum Menuţ Maximinian – la a şaptea carte. 
E o provocare pentru că cele ce se întâmplă acolo nu pot 
fi trecute sub infinită tăcere, aşa cum încearcă actuala 
clasă politică, ce nu are – din câte se vede – alt scop 
mai “nobil” decât perpetuarea (şi, evident, prelungirea) 
privilegiilor individuale conferite de mandat; scop pentru 
care cea mai bună atitudine e să te prefaci că problema 
nu există. Şi e o aventură pentru că e greu să te menţii în 
limitele unei obiectivităţi profesionale, gazetăreşti - pe 
care autorul şi-o impune metodologic, dar pe care n-o 
realizează practic – câtă vreme te afli pe un câmp minat, 
cătă vreme câmpul de observaţie e totodată şi unul de 
luptă; iar observatorul – fie că vrea sau nu – e totodată 
parte din fenomenul observat. 

Pentru această situaţie, deloc de invidiat, a celui ce 
se aşază  între cele două armate pornite deja una spre 
alta, cu intenţia de a evita catastrofa, scriitorul Nikos 
Kazantzakis are, în romanul Hristos răstignit a doua 
oară, o rezolvare epică demnă de reţinut: acela va sfârşi 
călcat în picioare şi de unii, şi de ceilalţi. Dar Menuţ 
Maximinian nu se (mai) află între cele două “armate”: 
bătălia s-a dat, el numără morţii din ambele tabere, dar 
mai ales din cea căreia îi aparţine sufleteşte (căci tocmai 
ea e cea care a pierdut bătălia), îi plânge zguduitor, 
cu sentimentul de pustiu al orfanului, dar şi cu forţa 
imperativului moral, că aşa ceva nu trebuie să se mai 
repete.

Una din afirmaţiile esenţiale ale cărţii (şi 
totodată premisă  a acesteia) este că “În acest spaţiu 

RĂDĂCINI îMPRUMUTATE 
de Menuţ Maximinian

Ed. karuna, Bistriţa, 2009
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etnicitatea limitează  foarte mult libertatea de acţiune şi 
gândire a actorilor sociali”, căci “fiecare istorie personală 
are o intrigă de coloratură etnică” .

Aflăm  încă din primele pagini că “ideea acestui 
studiu a pornit în momentul documentării pentru 
cartea Chip de înger, Ed. Karuna, 2008, care prezintă 
situaţia tristă a şcolii româneşti pe cale de dispariţie la 
Odorheiu Secuiesc, şi în mod special de la Aşezământul 
Sfântul Iosif ”. Dar, cum ziceam, intenţia obiectivităţii 
profesionale (“Am încercat să descoperim aceste locuri 
aşa cum sunt ele, fără prea multe cosmetizări stilistice, 
prezentând lucrurile aşa cum sunt...”) este repede 
înghiţită de o adevărată lavă lirică, pe care nu i-o putem 
reproşa, căci ea este izvorul atitudinii, al implicării 
tinereşti, ce dispreţuieşte meschinăria clasei politice 
şi ignoră riscurile. Părăsind câmpul simplei, neutrei 
observaţii, autorul se aproapie periculos de mult de 
condiţia adevărului revelat, prin Duhul Sfânt, a cărui 
întruchipare pământeană pare a fi preotul Puiu Pavel 
din Odorhei: “Călăuzitor în acest drum al <<rădăcinilor 
împrumutate>>, sintagmă ce aparţine vrednicului preot 
al Odorheiului, Puiu Pavel, ne-a fost Duhul Sfânt, care 
a dat suflare de binecuvântare peste iobagul român…” 
Tonul inspirat, mesianic, va reveni în cele mai fierbinţi 
momente ale relatării, ca şi la finele întregului studiu.  

Autorul se aşază, sufleteşte, în vădit răspăr cu 
sensul evenimentelor ce au avut loc în ultimii ani în 
zona cercetată. El îşi permite să strige în gura mare 
ceea ce toată lumea ştie din auzite şi  comentează cu 
voce scăzută: anume că în Harghita şi Covasna are 
loc un evident proces de deznaţionalizare, ba chiar 
de purificare etnică, în dauna românilor minoritari, 
neapăraţi în niciun fel de autorităţile propriei lor ţări, 
prea şterse şi oportuniste pentru a risca o nuanţare, la 
nivel european, a definirii statului naţional, în sensul 
că el nu exclude automat pericolul agresiunii inverse, a 
minorităţii - devenite majoritare la nivel local - asupra 
majorităţii, transformate în timp în minoritate locală. 
Poate c-ar fi mai complicat, dar nu imposibil. Pentru 
lideri autentici, însă. Or, în lipsa acestora, în lipsa unui 
climat politic propice adevărului, fie el şi dureros, devine 
aproape normal ca un tânăr ziarist, îndurerat şi exasperat, 
să forţeze în direcţie inversă. Poate că aşa se face că în 
discursul său se strecoară concepte şi formulări uşor 
perimate, la marea rigoare (posibilă însă doar în condiţii 
de normalitate), precum teza gândiristă a “sufletului pur 
ortodox”.

Ceea ce nu înseamnă că aspectele abordate aproape 
monografic (dimensiunea istorică, dezrădăcinarea, rolul 
bisericii, al şcolii, viaţa culturală, mentalităţile etnice, 

meşteşugurile, tradiţiile, greşelile de strategie politică 
– formând fiecare substanţa câte unui capitol), cu tot 
metaforismul titlurilor (ce dezvăluie pe scriitorul Menuţ 
Maximinian), ar fi lipsite de rigoare ştiinţifică. Dimpotrivă, 
autorul îşi bazeză investigaţia, pe lângă observaţia directă, 
pe o foarte amplă şi serioasă bibliografie (şi nu doar 
românescă, ci şi maghiară, sau chiar franceză – în total 
140 de titluri).

Autorul pare influenţabil, bâtuit de puternice 
impulsuri afective, astfel încât textul în ansamblu 
pare un imens puzzle, cititorul fiind implicit invitat 
să-şi recompună propria imagine asupra spinoasei 
problematici abordate. 

Afirmaţii grave, îngrijorătoare, precum aceea că 
“populaţia românească formează - în zona în discuţie, 
n.n. – o comunitate fără comunitarism, care fiinţează 
într-un vid civic şi cultural” (s.n.) intră în contradicţie cu 
portretele unor personalităţi de mare anvergură, civică şi 
morală, cărora tocmai condiţiile de oprimare naţională 
în care trăiesc românii minoritari de aici le-a determinat 
cristalizarea.  Astfel de personalităţi sunt teologii Liviu 
G. Munteanu, Gheorghe Todoran, Ioan Sârbu, Iosif 
Sârbu, Puiu Pavel, dar şi oameni simpli precum Ion 
Stanciu sau sora Emilia, de la Congregaţia greco-catolică 
“Inimi Neprihănite”, toţi ilustrând parcă paradoxala lege 
a polarizării şi decantării prin foc a caracterelor, conform 
căreia “ceea ce nu mă ucide, mă face mai puternic”.

Suntem pe un teren al paradoxurilor, contrastelor, 
confruntărilor - cu atât mai pătimaşe, cu cât mai surde, 
mai puţin auzite şi recunoscute în afara graniţelor zonei 
– nelipsite de denigrări intenţionate de ambele părţi 
sau chiar de sfidări extreme (precum cea conform căreia 
“şcoala din localitate - Murgeni, n.n.- poartă numele 
“Wass Alber”, din anul 2000, la instigarea căruia, în 
septembrie 1940, 12 români din Mureşenii de Câmpie 
CJ au fost ucişi, declarat criminal de război şi condamnat 
la moarte, în 1946, de Tribunalul Poporului din Cluj”). 
Mai toate văzute mai cu seamă din perspectivă ziaristică, 
“fierbinte”, a faptului de mare încărcătură emoţională, 
care ar putea face succesul de public al acestei cărţi a lui 
Menuţ Maximinian.  

Totuşi, nu lipsesc încercările de ridicare a 
perspectivei la nivelul înţelegerii în termeni mai generali 
a fenomenelor. Aflăm astfel că, din punct de vedere 
istoric, momentele de maximă agresiune a majoritarilor 
zonali (secui) asupra românilor minoritari au fost: 1) 
anii 1848-1849, 2) toamna anului 1916, 3) perioada 
1940-1945 (după Dictatul de la Viena) şi 5) primăvara 
anului 1990. Aflăm, de asemenea, că explicaţia secuizării 
românilor s-ar putea sistematiza în următoarele aspecte: 
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folosirea de către populaţia românească cu prioriate a 
“rezistenţei pasive”, cedările şi compromisurile făcute 
pentru obţinerea unor privilegii, lipsa unor răspunsuri 
adecvate la provocările specifice fiecărei etape istorice 
în parte, “oarba neunire”,  “ciuma politicianismului”, 
disensiunile dintre biserica ortodoxă şi cea greco-
catolică, caliatea modestă a unor lideri, deficienţele 
din organizarea comunitară. Foarte interesante sunt 
şi consideraţiile făcute (după lucrarea lui Eugen 
Andronic, Activ şi participativ la viaţa cultural-civiă, 
1998) pe linia unei comparaţii antropologice între 
români şi maghiari. La toate acestea autorul adaugă 
şi propriul efort comparativ, privind situaţia românilor 
aflaţi în condiţie minoritară (iar acum materialul 
folosit e filmul documentar Ultimii români, realizat 
de Răzvan Butaru pentru TVR), cu cea a maghiarilor 
aflaţi în situaţie similară, în satul Jeica BN, sat pe care 
autorul l-a investigat direct, anume în vederea unei 
atari comparaţii. Concluzia e una demnă de reţinut, 
căci e valabilă pentru întreaga carte: “Aceasta este 
diferenţa între minoritatea maghiară şi minoritatea 
românească. În zona unde maghiarii sunt minoritari, 
aceştia sunt bine protejaţi de autorităţi, au proiecte 
speciale, clase în limba maghiară, locuri la facultate. 
În zona unde românii sunt minoritari în propria lor 
ţară, nu au niciun drept, toate parcă au fost întoarse 
împotriva lor. Şcolile dispar şi, odată cu ele, limba”.

În final, acumularea de încărcătură emoţională 
izbucneşte din nou în accente vizionar-mesianice, 
simbolice şi aproape liturgice (“Slavă întru Cei de sus, 
lui Dumnezeu, şi pe pământ pace, între oameni bună 
învoire!” Oare şi la Odorhei? Îngerul cu aripile trudite 
de atâta zbor ne spune că da. Trebuie să fie da. Pace...”), 
parcă pentru a compensa insuficienta subordonare a 
faptelor şi evenimentelor relatate unui imperativ pe cât 
de necesar, pe atât de firesc: “Împreună!” Nu există altă 
cale, şi de aceea toate căutările şi zbaterile în afara acesteia 
sunt risipă de timp şi energie. Altfel spus: rătăciri. Dar, 
ca orice cale autentică, nici aceasta nu trebuie să fie 
doar oarbă înaintare, fără oglindă retrovizoare, care să 
dea siguranţă, fermitate, consecvenţă. Căci altfel (aşa 
cum i se întâmplă unui celebru personaj al lui Marin 
Sorescu), te poţi rătăci şi “înainte”. Acesta pare a fi cel 
mai ferm şi mai convingător (deşi oarecum implicit) 
mesaj al cărţii lui Menuţ Maximinian. Carte care nu 
va fi scutită de controverse şi răstălmăciri, dar ale cărei 
generoase intenţii sunt mai mult decât evidente pentru 
orice cititor de bună credinţă.

Prof. Dr. Vasile V. filip

ARTIşTI  PLAsTICI

ADRIAN RĂCEANU
 (n. 29.02.1976 Constanţa) 

Artist plastic contemporan. 

Este absolvent al Liceului de Artă Constanţa, specialitatea 

grafică–pictură.

Deşi foarte tânăr, Adrian Răceanu se remacă printr-o 

deosebită activitate artistică atât în România cât şi în 

străinătate. A pictat două capele militare şi Biserica 

Catolică din oraşul Năvodari.

Expoziţii: Casa Armatei Constanţa, Capidava, New 

York, Florida, Belgia, Franţa, Germania şi Italia.

Este colaborator al Revistei Internaţionale de Cultură şi 

Literatura CUIB NEST NIDO.

Pictura în ulei, The right choice,  Adrian Răceanu
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