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Recent au apărut pe suport de hârtie
două reviste literare ale filialelor Bucureşti şi
Vâlcea ale Ligii Scriitorilor Români, prin grija
celor doi preşedinţi, scriitorii Elisabeta Iosif
şi Petre Petria :”CETATEA LUI BUCUR “ şi
“MEMORIA SLOVELOR”.

Cele două reviste au apărut în condiţii
grafice deosebite şi au un conţinut ideatic
bogat, având rubrici permanente cu eseuri,
poezii, proză şi poezii semnate de scriitori
cunoscuţi, membri şi nemembri al asociaţiei
noastre.

În CETATEA LUI BUCUR  nr.2, aprilie-
iunie 2011 semneazăprof.univ.dr.Ştefan
Lucian Mureşanu, Elisabeta Iosiv, Cristina
Ştefan, Ioana Stuparu, Emanuel Pope,
Adrian Botez, Eugen Dorcescu, George tei,
Elena Armenescu, Cristiana Ştefan, Roni
Căciularu, George Roca, Al.Florin Ţene,
Cristina Lauric, etc.

În MEMORIA SLOVELOR nr.3, iunie,
2011, apărută sub egida filialei Vâlcea a Ligii
Scriitorilor Români descoperim semnăturile
scriitorilor:Costea Marinoiu, Octavian
Popescu, Ioan Ciucă, Gheorghe
Dumitraşcu-Mamu, Ilie Fârtat, Al.Florin
Ţene, Ionuţ Ţene, Dumitru Vlăduţ, Cristina
Tănăsoiu, Constantin Geantă, Cojocaru

Graţiana, Elena Văduva, Gh.Sporiş,
Gabriela Rădulescu, Nelu Barbu, Constanţiu
Gean, Mihai Sporiş, Eugen Petrescu,
Carmen Fărcaş, Felix sima, Al.Stănescu,
Ion Constantin Cotulbea,  Titina Nica Ţene,
Duda Ana. Laura Vega-Marcu, Ion Nălbitoru,
George Achim, Ion Tălmaciu, Nichi Ursei,
Adina Enăchescu, Dumitru Onescu, Gigi
Poşircă, Paul Stănişor, Petre Cihirdan,
Constantin Maria, Constantin Mosor,
Nicolae Maziliu, Rusu Gheorghe, Eugenia
Moraru, Petre Petria, Marie.Jeanne Taloş
Măluţeanu, Nicolae Moga, Ion Predescu,,
Toni Petrini, Silvia pop, Grigore Comarnic,
Vasile N. Ion, Vasile Cristea, Elena deaconu,
Paulian Buicescu, Călin Matei şi Dan Sorin
Bogoslov.

Cele două reviste completează
evantaiul celor 12 reviste editate de Liga
Scriitorilor Români care promovează
literatura autentică, înscriindu-se în fruntea
peisajului revuistic naţional.

Al.Florin Ţene
Membru corespondent al Academiei

Română Americană ( A.R.A. ).
Preşedintele 
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Nicolae Boghian, Liviu Vişan, Vasile
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Toderici, Virgil Ciucă, Ioan Benche, Ion
Constantinescu, Nicuşor Constantinescu,
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Marinela Preoteasa, Constantin Geantă,
Rodica Ghinea, Raluca Pavel, Ion
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Poeme de Nicolae BOGHIAN
Premiul cu coroniţă

Simt cum vine Lupoaica, noaptea
Şi-mi trece visurile pe curat,
Arde cu ochii ei câmpiile fragede
Şi-apoi urlă cu gâtul înrourat.

Chiar de treaz zvâcnesc în tavanul
De care spânzură tăciunii deocheaţi – 
Un ospăţ de iluzii abia cununate
Pe oale de lut cu iezi junghiaţi.

Aşa stau la pândă pe ecranul nopţii
Să prind cum haita îşi lasă desantul
Luându-şi premiul cu coroniţă:
Lupoaica ce valsa cu neantul.

Pe praful lunii
Pe toată lucrarea de deasupra frunţii
Nălucirile îşi bat cadenţa,
Atunci, superb, se-ncolonează haita
Şi îmi adulmecă inteligenţa.

De ce simt, oare, pe ţeastă răzoare
Unde înfloresc în neştire begonii?
Ah, e semnalul asurzitoarelor tropote
Când năvălesc pe praful lunii bizonii.

În jurul frunţii circulă aerul
Unde fac scaldă murdarele ciori
– Adulmec cerul patriei mele, strig straşnic

Când simt boturile la subţiori.

Pot să fiu şi să mă dau pradă
Oricăror dinţi, de smalţ sau cărbuni
Ospăţ este şi pe Câmpul lui Marte
Şi în burta lupului, slăvit de străbuni.

Stare de frică
Toată haita se strânge noaptea
Şi îmi adulmecă starea de frică,
E o continuă încoronare
În care cel ales pe loc abdică.

E un cerc larg cu vârtejuri sure
Şi ape sumbre de hyacint – 
– Să spun da, să spun nu, îngână lupii

Şi eu cum aş putea să nu-i mint?

Dar inima, goarnă turtită, îţi suflă
Ceea ce fiarele culeg pe de-a gata,
Îşi dă acceptul dând bir cu fugiţii
Şi-ar crăpa strigându-le zdarovo rebiata.

Ah, inima, vifor constelat al păcatului
Şi tirbuşon de scos crinul din criptă,
Ea e spaima sadic tăioasă,
Ca o limbă de şarpe în vulvă de melc înfiptă.

La urmă haita mă strânge în scutece
Şi mă răstoarnă în cristelniţa nopţii.
Ca jarul aramei i se-mpurpură aura
Şi-i taie ca spada adulmecul morţii.

Liviu VIŞAN
Respiraţie

Tăcerea ta mă troieneşte calmă,
ecou al lunii ce adie blând,
parcă adapi toţi fluturii din palmă
şi ei din mine poate vor fi bând.

Tăcerea ta visând mă troieneşte
cu frunzele poemului în piept,
un înţeles târziu înmugureşte
în pântecul cuvântului aştept.

Dar ruginim în noi cu încă o toamnă
deşi eşti zână şi eu fi-voi crai
pentru o clipă care ne îndeamnă
să respirăm cuvântul aer hai.

Vasile PREDA
Sonetul CCXLVII

Te-am căutat şi nu erai acasă,
Erau doar nuci în nuci şi ciori pe cer,
Era doar un septembrie sever
Care-mi plângea cu vinul nou pe masă.

Mai stai, mi-a spus un înger, o să vină,
Şi-a respirat sub turlă calendare,
Sub uriaşa sală de-aşteptare
În care e doar sete de lumină.

Te-am căutat atunci pe sub cuvinte
Cu sângele curgându-mi către unghii
Mi-am cercetat în grabă şi rărunchii.

Dar îngerul mai înainte minte
Cu vocea sa subţire şi frumoasă;
Te-am căutat şi nu erai acasă.



Octavian CURPAŞ: Unde v-aţi petrecut copilăria şi care
este cea mai frumoasă amintire pe care o păstraţi din acea
vreme? 

Lucian HETCO: Copilăria am petrecut-o la Oradea, unde m-
am şi născut în august, 1963. Acolo am locuit împreună cu părinţii
mei până în 1981, când am plecat, mai întâi, la armată, apoi la
facultate şi unde, după cum veţi vedea, nu m-am mai întors decât
ca turist. Toate amintirile mele sunt frumoase...

O.C.: Vorbiţi-ne despre părinţii dvs. 
Lucian HETCO: Tatăl meu, Virgil Hetco, a fost avocat

interbelic, a avut propriul barou, a luptat pe frontul de est ca ofiţer
şi căpitan de baterie, iar după război a lucrat la Banca Naţională
din Oradea, ca inspector. Mama, Maria, născută Bălaj, a fost
educatoare şi directoare de grădiniţe de copii, absolventă cu
Magna cum laude a Liceului Pedagogic din Beiuş. Bunicul meu
dinspre tată, teologul şi protopopul greco-catolic dr.Valeriu Hetco,
a semnat în 1918 Actul Unirii cu Ţara pentru plasa Beiuş. Familia
Hetco este o veche familie de intelectuali ardeleni, preoţi,
profesori, literaţi şi jurişti.

O.C.: Mai aveţi fraţi şi surori şi dacă da, unde se află? 
Lucian HETCO: Mai am un frate vitreg, din prima căsătorie a

tatălui meu, care locuieşte în acelaşi oraş cu mine, în Germania,
la Goeppingen.

O.C.: Ce studii aţi făcut, când şi unde? 
Lucian HETCO: Am terminat Colegiul Naţional Emanuil

Gojdu, în 1981, iar după un an de armată, la termen redus, în
Galaţi, am absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice din Timişoara,
în 1986.

O.C.: Care au fost principalele dvs. locuri de muncă, după
absolvirea facultăţii?

Lucian HETCO: Am fost economist şi contabil şef la I.A.S.
Şag, în preajma Timişoarei, între 1986 şi 1990, iar înainte de
emigraţie, am lucrat ca  economist principal la Trustul de
Construcţii Industriale din Timişoara.

O.C.: Cum şi când aţi ajuns în Germania? 
Lucian HETCO: Am ajuns în 1990, legal, prin căsătoria mea

cu un etnic german, soţia mea, Renate.

OC: Cât de simplu sau cât de complicat a fost să vă
adaptaţi la cultura de aici?

Lucian HETCO: Orice adaptare la o nouă cultură este o

provocare. Ea cere ani de zile de muncă susţinută, ca să nu-i spun
efort, mai ales că nu a fost uşor să trec de la mentalitatea noastră
balcanică şi romanică în acelaşi timp,  la cea germană, care
presupune alte valori şi pune înaintea oricăror alte deziderate,
disciplina, perseverenţa şi calitatea. Cum însă am  fost
întotdeauna un om corect şi disciplinat, mi-a fost mai uşor, decât
altor etnici români, care au ajuns în Germania şi au avut senzaţia
de victime, ori de neînţelegere din partea localnicilor. Oricum am
drege lucrurile, uşor n-a fost şi basta.

O.C.: Unde lucraţi în prezent?
Lucian HETCO: Sunt angajat de aproape 20 de ani, la Trustul

german TELEKOM. Sunt şef de proiecte în domeniul informatic,
cu atribuţii manageriale. Lucrez mult, dar îmi place ceea ce fac şi
mă motivează continuu.

O.C.: Aveţi copii? Ce vârstă au? Ce vă doriţi pentru ei?
Lucian HETCO: Am doi băieţi din prima mea căsătorie,

Bruno, născut în România, actualmente major, în vârstă de 22 de
ani, şi cel mic, Patrick, de 12 ani, la colegiu. 

O.C.: De unde pasiunea dvs. pentru scris? 
Lucian HETCO: Din familie, de la mama mea. Aceasta o spun

cu siguranţă, fiindcă tatăl meu a fost un matematician şi jurist
remarcabil.  Aşadar, descendenţa paternă am moştenit-o doar pe
linia informaticii, după cum vedeţi… câte una bună din fiecare
parte. Ambiţia, dacă vreţi, de a scrie bine, deci nu oricum, este tot
o caracteristică pe care am preluat-o de la mama mea, dânsa fiind
un reputat analist pe teme teologice şi autoare a unor recenzii
pentru diverşi scriitori din sânul bisericii, precum şi a altor diverse
comentarii, referitoare la momentele importante ale prezentului.

O.C.: Sunteţi un autor prolific. Aţi scris poezie („Oglinda
cu suflet”, „Dreptul la culpă”), dar şi eseuri, interviuri, articole
de istorie, sociologie şi pe teme comunitare româneşti
(„Sufletul românesc sau Zidul din capete”, „Românul
planetar”). Între acestea se detaşează „Blestemul lui Brâncuşi
- Poeţi români în diasporă”. Când, unde şi de ce a fost o
premieră acest volum? 

Lucian HETCO: Am scris mai multe cărţi, într-adevăr. După
părerea mea, fără să voiesc a vă contrazice, cea mai bună carte
a mea este volumul de poeme, Dreptul la culpă (2004), urmată
de recenta apariţie, la editura Carpatia Press, Românul planetar.
Blestemul lui Brâncuşi este o antologie a poeţilor români din
străinătate, ediţie pe care am îngrijit-o şi a cărei apariţie a facilitat-
o prietenul Ion Drăguşanul, din Suceava, pentru care am o mare
admiraţie, ca autor, om de caracter şi jurnalist de excepţie.
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Octavian CURPAŞ

DIALOG cu LUCIAN HETCO 
poet şi eseist român din Germania, 

editor şi redactor şef al revistei „Agero“



Premiera a fost la Suceava, în 2004, la Festivalul Labiş, unde am
cunoscut-o şi pe sora poetului, cu care am vizitat „Casa Memorială
Labiş”. Iată, aşadar, o amintire cu o deosebită vibraţie spirituală şi
emoţională.

O.C.: Numiţi-ne câteva dintre publicaţiile din ţară şi din
străinătate în  care aţi apărut cu eseuri, interviuri şi studii
comunitare şi istorice si diverse articole pe teme economice,
sociale, analize şi comentarii. 

Lucian HETCO: Sincer să vă spun, am apărut în nenumărate
publicaţii, este greu să vă ofer o listă întreagă. În principal, am
apărut în revistele de cultură din ţară: la Hunedoara, la Focşani,
Bucureşti, Galaţi, Cluj, Brăila, Oradea, Suceava, Iaşi, Râmnicu-
Vâlcea, Târgovişte ş.a.m.d. Am fost inserat în toate marile
antologii ale prezentului, editate de Asociaţia Română pentru
Patrimoniu, prezidată, până în octombrie anul trecut, de regretatul
dr. Artur Silvestri, în diferite cărţi: Modele pentru urmaşi, Mărturii
tulburătoare etc.

O.C.: Pentru că tot am vorbit de publicaţii, vă rugăm să
ne prezentaţi revista „Agero”, prima prezenţă românească pe
Internet, din Germania. Când şi cum a apărut, care a fost rolul
dvs. şi cine sunt cei cu care colaboraţi? 

Lucian HETCO: Revista Agero este creaţia mea de-a lungul
anilor şi a peste 600 de corespondenţi valoroşi, printre care vă
număraţi şi dvs. Revista Agero s-a născut acum nouă ani, prima
în Germania, ca simplă pagina informaţională, care a selectat
după criterii valorice, cele mai bune materiale. Colegii mei de
breaslă, de odinioară, au dat bir cu fugiţii, aşa ca am continuat să
o fac singur. Am demarat-o, mai întâi, ca parte informaţională a
cenaclului Agero, pe care l-am condus ani la rând, precum şi ca
expresie calitativă, pe internet, a comitetului de cultură, de pe
vremuri, al Asociaţiei Deutsch-Rumänischer Verein, E. V. din
Stuttgart, comitet cultural pe care tot eu l-am organizat şi condus.
Cu timpul, revista s-a dezvoltat ca autentic brand cultural, cu o
foarte bună percepţie naţională şi internaţională. Redacţia este
actualmente completă şi este formată dintr-un colectiv
internaţional de prestigiu, cum s-ar spune în Banat, “tot unul şi
unul”: George Roca, scriitor, Australia, Melania Cuc, romancier,
România, Diana Popescu, jurnalist, poet, România, şi Cezarina
Adamescu, jurnalist şi poetă, România.

O.C.: Ne puteţi spune cu aproximaţie, câţi cititori are
revista “Agero”?

Lucian HETCO: Revista Agero are cel puţin 10 mii de cititori
pe zi, dar, în zilele bune, trecem de 12 mii de accesări. Ca un fapt
interesant, cifrele oscilează, în funcţie de zile, weekend-uri,
concediu, timp liber. Cu 10 mii de accesări zilnice suntem la nivelul
unui cotidian românesc de anvergură, ceea ce am şi dorit. Ne
putem permite să afişăm articole din stocul nostru de materiale,
câte 25 pe săptămână, deci o mie pe an, însoţite de cea mai buna
fotografie posibilă.

O.C.: Cum îşi dau întâlnire românii de pretutindeni în
paginile acestei publicaţii? 

Lucian HETCO: Redacţia Agero adună şi selectează cele mai
bune materiale, pe teme istorice, jurnalistică, reportaje, istorie,
filozofie, artă, cultură, eseistică, simeze, comentarii, analize,
poezie. Cele mai bune articole sunt corectate şi vizate de către
redacţie şi prezentate mie, ca redactor şef. Eu aleg, în final,
apariţiile şi coordonez toată activitatea redacţională a unui colectiv
de excepţie. 

O.C.: În 2006, la Oradea, v-a fost acordată festiv, Medalia
„Emanuil Gojdu”, pentru susţinerea cauzei Gojdu şi a
recuperării Patrimoniului Fundaţiei Gojdu pentru români. Ce
rol a jucat revista „Agero” în acest context?

Lucian HETCO: Revista Agero prin persoana mea şi a
redacţiei a promovat la momentul respectiv orice informaţie şi
orice articol prestigios despre moştenirea Gojdu. Nimic mai
simplu, la o adică, fiind român, şi fost elev al Colegiului Naţional
Gojdu din Oradea, a fost pentru mine o datorie să mă ocup de
aceasta problemă de drept şi de suflet în acelaşi timp, pe care am
susţinut-o aşa cum era nevoie. Cred eu, s-ar fi putut face mai mult.

O.C.: Ce aţi dori să ne spuneţi despre Asociaţia germano-
română „Deutsch-Rumänischer Verein e.v.” denumită
„Agero” din Stuttgart, despre cenaclurile literare şi serile de
istorie de aici? Cât de implicat a fost şi este Lucian Hetco şi
în ce constă contribuţia sa la înfiinţarea acestei societăţi? 

Lucian HETCO: Asociaţia a preluat un nume (Agero) care l-
am propus eu în anul 2000. Personal mă leagă de această
asociaţie o serie de amintiri plăcute, mai ales pentru unii membri
ai asociaţiei, aşa cum menţionaţi şi dvs. De pildă, serile de cultură,
cenacluri, alte manifestări, sunt amintiri dragi. Dar, actualmente,
am hotărât sa mă retrag din asociaţie din motive personale, pe
care nu am să le comentez aici. Toate la vremea lor!

O.C.: Cum vă petreceţi timpul liber?
Lucian HETCO: În primul rând, cu fotbalul, fiindcă sunt

suporter al echipei germane VfB Stuttgart, urmăresc toate
meciurile sale, sunt deseori în stadion. Altfel joc tenis de masă, fac
fitness la sală, ca orice intelectual care îmbătrâneşte şi simte că-
l lasă puterile (fizice). Apoi citesc „în draci”, dacă vreţi aşa, mai tot
ce-mi cade în mână şi are de lucru cu religia, evoluţionismul,
neurobiologia, poezia, filozofia şi sociologia. Apoi citesc mai toate
materialele ce vin pe adresa redacţiei Agero, adică cele vizate
pentru calitate şi publicare, plus cele scrise mai puţin profesional.
Vă daţi seama că am dezvoltat în ani o rezistenţă naturală, la
lucrul făcut prost. Aleg deci rapid şi eficace. Timpul meu este scurt,
eficienţa trebuie ţinută la maxim, şi aceasta este o artă, care se
învaţă pe parcurs.

O.C.: Ce mesaj aţi dori sa le transmiteţi cititorilor noştri?
Lucian HETCO: Să fie autentici şi să aibă curaj social. Să

promoveze cinstea şi corectitudinea, nu ca bigoţii după slujba de
duminică, pentru un ceas, ci să o aplice în viaţa de toate zilele. Să
aplice morala noastră naturală, ce este parte a intelectului nostru şi
rod al unei evoluţii de milioane de ani. Să respecte pe cei din jurul lor
şi să nu uite, niciodată, că suntem cu toţii muritori. Orice fapta bună,
este un indiciu că lumea aceasta poate fi, ori poate fi făcută mai bună,
decât ceea ce ni se oferă la momentul actual. Să fim români, oriunde
am fi, pentru noi, pentru limba noastră, pentru ţara noastră, să
apărăm numele nostru şi să ieşim din mediocritatea în care ne
bălăcim de decenii, să fim în sfârşit recunoscuţi pe plan european,
ca o naţiune cu o economie bine pusă a punct şi mai puţin prin
imigraţie, orgolii, ţigănie ori munca de jos. Locurile de muncă trebuie
îngrijite şi păstrate acasă şi nu la străini, altfel se duce naţia de râpă!
Se pare ca unii dintre liderii politici, au început să priceapă că în 20
de ani, nu vor mai fi bani de pensii. Apelul meu este: creaţi noi locuri
de muncă în ţară, să ne vină mamele şi taţii acasă, să nu creştem
copii cu probleme psihice, ci copii mulţumiţi... Domnilor guvernanţi,
deşteptarea! Bine-ar fi să se întâmple ceva, dar, sincer, nu mai cred
în capacităţile bucureştene, căci de fiecare dată când miticii o dau în
bară, vine un ardelean să le pună gheşeftul la punct. Of!
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Poeme de dragoste de
Constantin STROE

Poemul amiezii
Fiindcă astăzi
Este ziua noastră, 
Hai să dansăm, iubito,
Pentru că păsările
Adunate stoluri
În mărul din faţa porţii
Cântă pentru noi…

Draga mea,
În dogoarea amiezii,
Dragostea noastră
Se topeşte ca ceara
Din eternitate…

Zâmbetul tău
Zâmbetul tău, iubito,
Aripă de albatros
Peste seninul zării,
Sărut fierbinte răcorit în mare.

Zâmbetul tău, iubito,
Mi-atinge lacrima
Ce curge de-atâta vreme
Cât n-ai fost lângă mine!

Aşteptând
Te-am aşteptat
Să te reîntorci
În casa sufletului meu,
Unde erai fericită
Şi tu şi eu,
Dar în zadar…

Acum te caut
Prin gările pustii,
Până la ultima cursă,
Poate vei reveni…

Cred
Cred
Că dragostea mea n-a murit,
Doar misterioasă urcă
În arcul curcubeului
Pentru a-şi lua avânt
Spre inima ta…

Vreau
Ca nopţile
Să se topească
În somnul meu
Plin de vise,
Transformându-se
În înţelesuri…

Maria Alexandrina RĂCEANU

O mândreţe de băiat
(Vine barza)

Aşteptam să vină barza.
Geana zile se ivi
Ne-ntrebam cu înfrigurare
Oare ce ne-o dărui?

Însă iat-o că soseşte
Toţi o întrebăm în cor:
- Ce ne-ai adus în cioc, barză?
- Un băiat, ne spuse dânsa.
Şi-o porni din nou în zbor.
Un băiat? strigam cu toţii,
Şi cu toţi ne îmbulzeam
La desaga care barza
Ne-o lăsase peste geam.

Şi de-acolo, din desagă,
Frumuşel înfăşurat, 
Scoase cu-o privire largă
O mândreţe de băiat.

Noi, bunicile, în grabă
Gata să ne-mpiedicăm.
Ne întrebam cu-ngrijorare:
De mâncare ce să-i dăm?

Dar el, gângurind, ne spune
Liniştite noi să stăm,
Că-i băiat modern, ştrengarul,
Şi trăgea din biberon.

Poeme de Theodor ECHIM
Lupta vieţii

Mult te-ai mai luptat în viaţă
Să răzbaţi, să fii mai bun
Vântul ţi-a suflat în faţă, 
Bătrâneţea vine-acum. 
De recunoştinţă parte, 
Tu nu ai avut nicicând, 
Anii, orele deşarte, îţi revin mereu în gând. 
Doar una e mulţumirea: 
Copii buni tu ai crescut, 
Lor vei lăsa moştenirea, 
Tot ce-n viaţă ai făcut. 
Mulţumire de la ei 
Vei primi pe ceea lume, 
Iar acuma nici nu vrei 
Despre astea a mai spune. 
Vei lua în Cer cu tine 
Amintiri de pe Pământ, 
De trăiri de rău şi bine, 
Creştinismul legământ. 
Asta ţi-a fost hărăzit: 
Îţi rămâne doar să rabzi, 
În durere să te scalzi... 
Totuşi viaţa ai iubit. 
Cu sufletu-mbogăţit, 
Cu tot ce tu ai iubit, 
Vei pleca de pe acest plai 
În al Cerurilor Rai.

Stai lângă mine
Te-am iubit şi m-ai iubit 
Din zori până-n asfinţit.

Vorbele ce-au trebuit 
Noi demult ni le-am vorbit.

Stai lângă mine cuminte, 
Vorbim fără cuvinte.

Că ne-nţelegem mai bine, 
Vorbindu-ne din lumine.



,,Am să te îmbrac în aur
Finlandooooooo!,, fie şi numai la atât s-
ar putea reduce această odesee de
nomad de după 1989, asta, dacă
această carte  ar trebui  simplificată la o
singură sintagmă. 

Cartea lui Samson Iancu (n. 1953,
Bucureşti) este o radiografie pe un
segment social complex, dublată de un
talent nativ şi putere aproape hinoptică
de-a atrage cititorul pe text. 

Ţiganii! O seminţie fascinantă prin
colorit de foc de tabără, libertatea
cuţitului care spintecă în carnea iubitei,
galopul cailor sălbăticiţi în galopuri…
totul este trecut prin metamorfoza
cumpenei de milenii şi redat în tuşe
sigure, într-un portret colectiv de un
primitivism care se ciocneşte de
civilizaţia opulentă a Europei de la
începutul Mileniului Trei. Poate fi, de ce
nu, şi un document de epocă.

Recunosc, nu am citit niciodată
pana acum o carte scrisă în mare parte
în jargon, o carte prin care să mi se
deschidă  breşă clară către o societate
despre care  nu ştiam decât  ceea ce mi
s-a oferit prin documente oficioase, sau
prin ştirile din ziare.

Tot acel furnicar, ca într-un stup bine
coordonat prin legi universale, dar situat
de noi, în lestul vieţii, peisaj de care am
fost învăţaţi să ne ferim ca de molima
contagioasă, lumea pestriţă care a
emigrant imediat după 1989, este
preluat în cartea lui Samson, şi disecat
la sânge. Aşa, ca pe o masă chirugicală,
sunt scoase viscerele personajelor,
analizată situaţia şi, apoi totul este repus
la locul său în întreg. Trupul omului este
ridicat pe picioare şi învăţat să meargă.
Adică, să facă ceea ce ştia
dintotdeauna.

Samson Iancu expune o lume
nebună din chiar interiorul acesteia.
Este ca într-o eliberare, scrie cu
voluptate, folosindu-se de  jargon cu
bucuria unui puşti care a dat iama în
vitrina cu acadele. Sparge tabu-uri şi
legi nescrise, scene de viaţă
exraoradinara ca vitalitate, sunt adus
dinaintea cititorului, care este, pe rând,
surprins, oripilat, fascinat, tentat să se
pună în locul personajelor.

De-a lungul lecturii am găsit scene
de  un realism magic, hilar, tragic.
Eliberări de energie antheică pe care,
recunosc, nu o bănuiam că ar putea
exista într-o falie socială pe care o
ignorăm, nu o priveam, din teamă, cu
toată seriozitatea. Ei nu sunt ca mine!
Fandam.

Acum mă întreb: Care e cel bun?
Care e cel rău? Nimeni nu ştie.

Libertatea în sine, în cartea asta,
devine litera Legii universale şi banii,
nestematele, aurul… sunt doar detalii
reduse pe rând, la perpetuarea speciei
unei seminţii atât de puţin înţeleasă. În
lumea asta, până şi dragostea-i
năbădăioasă, bărbat şi femeie, - care pe
care,- se luptă şi se împreunează
precum panterele în savană.

Schimbarea de mentalitate, puterea
de adaptare , mimetismul câştigat prin
exerciţiul supravieţuirii,  forţa de-a
îndura destinul cu orice riscuri, sunt
teme pe care autorul le abordează cu o
sinceritate debordantă fără să se teamă
că ar putea deranja cititorul.

Lumea este ca lumea, şi lumea lui
SAMSON IANCU este precum carpeta
de pe peretele unei case de mahala,- o
ţesătură în care femeia oacheşă şi cu
cercei din aur-sadea, retează în incisivii
ca de sălbăticiune tânără, tija unui
trandafir sângerând. Roşu!

Durerea nu mai contează.

Patima musteşte, se învârtoşeşte în
cartea de faţă. 

Există o ,,faună,, în care personajele
au nume dintre cele mai ciudate, fără să
aibă acte de stare civilă şi nici convenţii

legiferate, - este un LOC- miracol.

Dincolo de instinct şi supravieţuire,
personajele cărţii îşi trăiesc ,,visul-
american,, aruncând în jocul vieţii toate
,,cărţile,,. În dragoste şi lupta pentru
bani totul este posibil. Personajele se
bazează nu atât pe hazard cât pe
intuiţie, pe atracţia pe care o au pentru
metalele şi pietrele scumpe, din
generaţie în generaţie, de-a lungul
migraţiei lor, ca neam, de peste o mie
de ani. Universul lor este la degetul mic
al scriitorului, care observă, notează, îi
nemureşte prin carte, aşa cum sunt, cu
viciul şi talentul pe care îl poartă fără
fandoseală, fără frică de păcate.

Cartea nu poate fi povestită, ea
trebuie citită şi pe fiecare pagină cititorul
să facă un exerciţiu de toleranţă pentru
personajele care, ar putea fi, de ce nu,

unul eşantioane din realitate.

Dar, cine este SAMSON IANCU?
Cum reuşeşte un scriitor să
performenze în redarea unui lumi, pe
care, poate, doar Eugen Barbu, în
,,Groapa” din mahalaua Oatului, nu a
reuşit să o ilustreze cu atâta
veridicitate?

Cine este omul care a vrut şi a reuşit
să trăiască în mijlocul unor oameni
vicleni ca şarpele, iuţi la mânie ca
mânzul sălbatic?

Cum nu am avut privilegiul să-l
cunosc personal pe Samson Iancu, voi
cita pentru dvs. din postfaţa cărţii.

Samson Iancu este scriitorul care
împrospătează literatura contemporană
cu poveştile care, dacă nu ar fi spuse …
am crede că nici nu au existat.

septembrie 2011 CRONICA LITERARĂ

7

Melania CUC

„ŢIGANII, AURUL 
ŞI DIAMANTELE”



septembrie 2011STAREA DE GRAŢIE

8

Poeme de Dumitru DUMITRICĂ

Chemare

Îşi piaptănă salcia pletele-n râu
Şi-abia mai îngână al ierbii flaut – 
Câmpia şi-a-ncins albastrul ei brâu,
Însă prin lume zadarnic vă caut.

Cu dorul de voi îmi port paşii grei,
Vă chem spre lumină, înfrânt de dorinţi –
Peste voi însă ning din stele scântei,
În cer stând de veghe alături de sfinţi!

Spre lumea prin care atât v-aţi zbătut,
Sub arşiţa verii şi aprige geruri,
Către-acest leagăn de dor străbătut
Priviţi fără timp prin rânduri de cercuri.

Lăsaţi câte-un semn arar să mai cadă
Pe-un tremur de stea, pe lacrimi din nor –
Trimiteţi un gând pe-un fulg de zăpadă
Din acele simţiri ce pururi nu mor.

Prin flori vă ascult, pe-al ierbii scump fir,
Pe frunze şi foşnet, pe murmur de ape,
Pe stâlpii tăcerii din cimitir –
Departe mai sunteţi şi totuşi aproape…

Pe unde-aţi pierdut şi dor şi cuvânt?
Fără-nţelesuri e a neantului vamă –
Dar, tată, te-aud pe şoapte de vânt
Şi-adesea pe-un izvor, mă chemi, bună mamă…

Am trecut

Am trecut pe-aici adesea sperând
Şi de-atâtea ori dezamăgit –
Ale vieţii drumuri străbătând
Căutând ce nu s-a împlinit.

Am trecut cu tinereţea mea
Prin albastre zări sculptate-n vis,
Tot călăuzit de-a soartei stea
Spre visatul colţ de paradis.

Dar cum pasărea, plutind în zare,
Îţi trezeşte nepătrunsul dor,
Am tot rătăcit mereu sub soare
Şi-am rămas eternul călător.

Cât am vrut pe-o rază să cuprind
Steaua mea pierdută-n depărtări –
După ea prin vreme tot colind
Ca vântul, peregrin prin zări…

Poeme de Liviu ZANFIRESCU

În muguri răstignit
Ce puf de îngeri ninge prin petale 
Cu albul limpezit în har divin! 
Torc slovele în liturghii astrale 
Se simte verdele cum un suspin

O lăcrimare crudă stă să-nvie 
Prin arbori biblici cor de rugăciuni 
Cuvintele pulsează-n poezie 
Prin muguri răsăriţi dinspre străbuni

Scăldată-n mir tăcerea monahală 
Străbate rugăciune de ascet 
Sparge lumina muguri de sfială 
A înviere Doamne, mă deştept!

Şi puf de îngeri murmură divin
În liturghie, albul limpezit
„Christos a înviat!”... Aud ... Mă-nchin
Şi lăcrimez în muguri răstignit

Zumzet de tăcere
Prin ce minune Doamne-mi baţi în geam? 
Prin muguri - colier de rugăciune?
Prin gândul fraged când copil visam? 
Şi mă trezeam smerit în plecăciune?

Erai lumină, Soare - domnitor 
Mă răstigneai în muguri a-nviere 
Şi strigătul din flori răscolitor 
Îl preschimbai în zumzet de tăcere ...

Te-ascult, mai meditez, mă rog şi tac 
Duhovniceşte urc spre mântuire 
Iar credincios prin rugă mă desfac 
Cu-ai primăverii îngeri, a nuntire

În vasele de lut roteşti cascade 
De alb-liniştitor cum în petale 
De verde-odihnitor, muguri-rafale 
A înviere, Slove-n noi arcade...

Prin care taină Doamne-mi baţi în geam? 
Prin muguri să-mi trezeşti a Înviere 
Pe tata şi pe mama când eram 
Un fel de strigăt alb plin de tăcere...
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Valeri TODERICI

Mâna mea...
catifelată

1.
Mâna mea.. .catifelată, 
Telescopic, se întinde, 
Nu ştiu cum, dar... cealaltă 
Pe la mijloc, te cuprinde.

2.
Cu emoţie, fierbinte; 
Nu ştiu ce te-am întrebat 
Ai răspuns... fără cuvinte: 
Cu un zâmbet... şi-un oftat.

3.
Şi-apoi mi-am adus aminte, 
Că atunci când erai fată 
Tot aşa... fără cuvinte 
Te-am cuprins, întâia dată!

4.
Eu vorbeam,eu aprobam; 
Te uitai furiş, la mine, 
Eu din nou te cuprindeam 
Şi simţeam... că-ţi face bine!

5.
Aveai ochii de... şopârlă:
Expresivi,pătrunzători; 
Văzând că te uiţi la mine, 
Te luam de... subţiori!

6.
Te strângeam, parcă de frică: 
Să nu pleci de lângă mine; 
Erai foarte... subţirică... 
Să te stâng… şi-acuma-mi
vine!

7.
Te strângeam, te sărutam; 
Mă uitam apoi la tine 
Eu orice te întrebam, 
Te uitai sfios la mine!

8.
Tu te întrebai pe tine?! 
Dacă eu nu mă prefac; 
Aşteptai să vezi mai bine:
Ce urmează să-ţi mai fac!

9.
Făceam tumbe ca şi clovnul!
Nu ştiam ce să-ţi mai fac,
Eram măscărici,bufonul;
Numai ca să-ţi fiu pe plac!

10.
Făceam glume, spuneam
bancuri 
Te-aş fi strâns... te-aş fi lăsat; 

Săream sus ca şi pe arcuri; 
Pentru-n simplu sărutat!

11.
Te strângeam cu mâna, roată: 
Pe la mijloc, pe sub sâni, 
Tu, mă-ndepărtai, îndată 
Şi-apoi mă ţineai de mâini!

12.
Îmi spuneai: să stau cuminte, 
Să nu mă mai zvârcolesc, 
Să-ţi spun bancuri :ca-nainte, 
Dar să nu te pipăiesc!

13.
Ce să-ţi fac, aşa mi-e firea: 
Nu pot sta, nu pot tăcea, 
Când îţi întâlnesc privirea, 
Nici eu nu-ştiu ce aş vrea.

14.
Mi-am dat toată energia 
Să te fac să îmi zâmbeşti 
Mi-am pus toată strategia, 
Ca-n final... să mă iubeşti!

15.
Eu consider că iubirea 
Fără, cât de cât, umor 
Este ca şi fericirea 
Obţinută prea uşor.

16.
Dacă n-ai muncit la ea 
Şi n-ai fost participant 
Parcă este-a altcuiva, 
Nu-i nimic interesant!

17.
De aceea, vin la tine, 
Să te fac să râzi mereu, 
Să mă strângi... c-aşa-i mai
bine 
Şi să-mi faci... ce-ţi fac şi eu!

Virgil CIUCĂ (S.U.A.)

Viteazului Mihai
Apărătorului de neam, 
Viteazului între popoare 
Întregitorului de ţară 
Urmaşului lui Decebal 
Recunoştinţa noastră!

Apărător!
În anii când plăteam tribut 
A strâns ţărani sub al său scut 
Şi le-a cerut ca de-a lor ţară 
Să aibă grijă ca de mamă; 
Ostaşi, confraţi de pe meleag, 
Urmaşi de daci veniţi sub
steag!
Pe cămătarii hrăpăreţi
I-a adunat ca pe scaieţi,
I-a ospătat şi i-a plătit
Cu FOC, căci ne-au cămătărit!
A fost un Ban gospodărit.

Viteaz!
Veneau turcii cât necuprins. 
Dar la Călugăreni i-a-nvins 
Când l-a creştinat pe Sinan 
Lovindu-l cu un buzdugan 
La mir, şi l-a scăldat în mâl.

Întregitor!
La Şelimbăr a înfruntat 
Pe Báthory, grof blestemat 
Unind pământuri dacice 
Din vremurile antice, 
Nouă aşa ne-a fost prescris!

Urmaş!
De la-nceput a dovedit 
Că este dacul oţelit 
Jertfindu-se s-aibă hotare 
Cum a avut Dacia Mare, 
De Decebal ne-a amintit!
La Gorăslău a fost trădat 
De sluga unui împărat 
A fost legat de un gorun 
De Basta, general nebun, 
Şi-apoi, pe-ascuns, decapitat

A fost ucis de trădători, 
De cămătari jecmănitori
Ce adesea ne-au terorizat 
Comorile ni le-au furat 
Ei ne doreau doar principat!

Am fost de veacuri dezbinaţi, 
Dar retreziţi şi ne-nfricaţi 
Mihai, la noua ta chemare 
Vom reuni Dacia Mare în
strămoşeştile hotare!

Woodhaven, New York, 
10 februarie 2010

Ioan BENCHE

Scrisoare deschisă...
Omule, 
îţi scriu
din Imperiul Cuvântului –
Tu eşti stăpânul
Pământului
şi a tot ce este
în al său pridvor:
îţi scriu cu bucurie
şi durere –
Tu, de la începutul începutului,
ai adus în lume
şi bune şi rele;
îţi scriu cu speranţă şi teamă –
Tu, cu mintea
ca o suliţă de foc,
ai făcut născociri
fără de vamă,
ce au purtat omenirii
noroc şi nenoroc;
ai descoperit atomul,
neştiind că într-o zi,
topit într-o bombă
te va nimici;
ai zămislit păsări metalice,
zburătoare, care,
întru început,
ai bătut din aer lin,
apoi au devenit
ucigătoare;
ai tăiat păduri şi
ai otrăvit Izvoare,
neînţelegând
că fără de ele
se moare…
Omule, te rog
ca prin al meu Cuvânt
fă bine şi coboară
pe Pământ…
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Desen de MIRO
Chip de fată

Desen de MIRO
Copacul
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Doctoriţa nu mâncase nici după
plecarea bătrânei femei de serviciu.
Oboseala o făcuse să se dezbrace iute,
vârându-se în aşternut, nu pentru multă
vreme însă. Tresări auzind repezi bătăi în
oblon.

- Don’şoară! ţucu-te, că se prăpădeşte!
- Nu cumva iar Saveta Petran? Să fi

revenit criza? Ar fi rău de tot. Biata bătrână!
Cine-i acolo?

- Eu! (Voce tot de femeie, cu timbru
grav şi hotărât). Haideţi că doară dă să
moară! Repede - îmbrăcarea. Repede -
trusa.

- O clipă numai, să pun în trusă
medicamentele, că nu mai ani. Aerul
pătrunzător al nopţii o trezi atât cât să
constate că drumul de data aceasta era şi
mai întortocheat. Departe-i?

- Ba, răspunse monosilabic femeia,

luând-o peste scurtătură, pe o potecă
printre smocuri de urzici.

- Unde mergem?
Peste hârleazul hala - arătă femeia în

noapte un loc nedefinit. Aici îi. Am ajuns
acasă. Doctoriţa văzu apărând în
întunecime o fereastră luminată. Vru s-o
apuce în direcţia ei, dar femeia o apucă de
braţ:

- Pe aici, ajungem îndată, îi după casă.
- Cum adică, după casă?
-Un’ săfiecoteţu’?
- Care coteţ?
- Coteţu’ porcului.
- Da’ cum, stă în coteţu’ porcului?
- Trebuia să-l bag în casă? îl bag.
- Pe cine?
- Pe porc, bag samă!
- Cum adică, m-ai adus la un porc?
- Cum să nu te-aduc, ţucu-te? Dacă

moare? Ce dau la copii să mănânce la
iarnă? Măria Cristina simţi că o lasă
puterile.

- De ce n-ai chemat doctorul veterinar?
- Nu-i în sat.

- Nici felcerul?
- Hăla-i peste tri dealuri, la Sărata.

Moare purcelul, până vine. Şi ce mă fac?
La auzul glasurilor, un bărbat ieşi din
amărâta de casă acoperită cu paie.

- Săru’ mâna, domnişoară doctor, c-aţi
venit.

Felinarul din mână arunca şi în sus,
spre faţa smolită, o pată nedesluşită de
lumină, cioplindu-i butucănos, grotesc
arcadele, îngustându-i fruntea,
împingându-i ochii undeva, în negrul unor
găvane fără fund. Are o mutră de brigand,
îşi spuse Măria Cristina, simţindu-se brusc
împinsă în atmosfera de groază ridicolă,
atât de precis şi cu umor dozată, din
povestirea lui Daudet, O aventură în
Calambria. Constatarea o amuza,
domolindu-i întrucât iritarea. Dacă şi aşa
am bătut atâta cale...

- Nu văd ca lumea porcul, li se adresă
celor doi.

- Haide, ţine tu hasta, întinse omul cu
un gest smucit felinarul spre nevastă-sa,
după care, cu o creangă uscată, culeasă
de undeva de jos, începu să împungă
printre scândurile rău potrivite ale coteţului:
„Haide, na Bostanei, ieşi na, haida, să vezi
ce doftoriţă faină-i la noi!“ Grohăind stins,
porcul făcu cu greutate vreo doi paşi şi se
prăbuşi lângă troacă. Cum era destul de
curat, Măria Cristina constata că pielea îşi
virase culoarea roz spre violaceu cianotic.
Troaca - pe jumătate plină cu borhot greu
mirositor şi cu sâmburi de prune. Beat sau
intoxicat? Judecând după culoare, mai
degrabă intoxicaţie. Oare am destul ricin în
trusă? Avea un flacon nu prea mare, dar
plin.

- Ce are, săru’ mâna, Bostanei?
Scapă?

- I-aţi dat şi altceva să mănânce, ori
numai sâmburi?

- Ba, că nu i-am dat.
- Păi l-aţi otrăvit. In sâmburii ăştia e câte

un strop de otravă, se cheamă cianură. Aia
face sâmburii amari. Dacă mănâncă mult,
şi numai sâmburi, porcul se intoxică.

- Da’ daţi-i leac, că d-aia sunteţi
doftoriţă.

- Leac o să-i daţi voi, nu eu, le spuse
Măria Cristina. Uite trebuie să-i vârâţi pe
gât, să înghită asta. Le arătă flaconul.
Femeia ridică felinarul, luminând din plin
feţele. Măria Cristina constată cu
surprindere că amândoi aveau trăsături
tinere, neobişnuit de armonioase, pline de
farmec, mai ales bărbatul. Ca să vezi ce
înseamnă unghiul sub care cade lumina!
Dar el se miră:

- Cu tot cu sticlă?, şi întrebarea lui
reaşeză lucrurile în ordinea lor firească.

- Haide no, că eşti cam prost, făcu
femeia, întinzând sub nas flaconul cu dopul
scos. Nu vezi că-i ricin?

- Şi trebuie să-i faceţi şi o clismă. Aveţi
un irigator? De data asta se minună şi
atotştiutoarea femeie:

- Ce-s halea?
-Uite cum faceţi: luaţi o găleată plină pe

trei sferturi cu apă caldă şi răzuiţi în ea un
săpun cât pumnul, să se topească bine. Pe
urmă luaţi o bucată de furtun şi-1 înfigeţi
porcului în fund, de-o palmă. Ridicaţi pâlnia
în sus şi turnaţi apa cu săpun din găleată.
Asta se cheamă clismă, adică spălătură de
maţe. Dacă vă mişcaţi iute, poate aveţi
noroc şi porcul scapă. Daţi-i repede ricinul
(ăsta-i pentru stomac) şi faceţi-i clismă.
După asta daţi porcului să mănânce nişte
lapte. Şi acum este destul. Aş vrea să plec
acasă.

Femeia ridică iar felinarul, de data asta
spre casă şi lumina scoase din întuneric o
liotă de copii apăruţi pe tăcute.

- Tu, se adresă ea unui băieţan,
aleargă după fraţii lui tată-tău. Tu,
Piroşcuţă, i-arăţi drumul la domnişoara
doftor până-n dispensar.

Merseră în tăcere. In poarta
dispensarului, Măria Cristina o întrebă pe
fată:

- Ia spune-mi, cum te cheamă?
- Piroşcuţă.
- Şi mai cum?
- A lu’ Bostan.
- Bostan?
- Da...
- Bine, Piroşcuţo, mulţumesc. Acum du-

te şi te culcă, că-i târziu şi pentru tine.
Noapte bună.

Aşa îl salvase pe Bostanei al lui
Bostan. Adormi în sfârşit frântă de
oboseală până în zorii următoarei zile.

Prof. dr. Ştefania Kory CALOMFIRESCU
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Două fabule de Ion CONSTANTINESCU
Prin vot universal

Cu toate că nu e deloc un inocent, 
Vulpoiul a rost reales în Parlament. 
Nu pe ascuns sau în mod ilegal
Alegătorii spun că l-au votat, 
Pentru comportamentu-i democrat;
Mai exact că zâmbeşte totdeauna, 
Şi cu oricine se-ntâlneşte, el dă mâna. 
Că necazul celui ce l-a ales nu-l doare, 
N-a fost luat, de nimeni în considerare, 
Iar faptul că ce-a promis nu a realizat, 
A fost demult uitat sau minimalizat. 
Nici că averile-i sporesc mereu. 
În balanţa aprecierii, n-a cântărit greu. 
Cu toate că s-a demonstrat cu vârf şi îndesat, 
Necinstea căilor prin care le-a acumulat, 
În seamă, evident, nu s-au luat, 
Nici orgiile-n care a fost implicat, 
Că doar nu e el singurul „bărbat”, 
Care a sărit la atâtea, în pat. 
Nenumăratele-i plimbări la D.N.A. 
Etichetate-au fost ca fiind treaba sa, 
Ba, dimpotrivă, unii l-au şi căinat. 
Afirmând că, politic, e persecutat. 
Având atuuri multe, berechet,
Vulpoiul e din nou în Parlament, 
Pentru-a reprezenta stringentul interes, 
Al credulilor care l-au ales.

Morala:
Degeaba sufli în iaurt, 
După ce cu supa te-ai fript.

Povestea Veveriţei licenţiate
După ce a tot încercat
Să intre la o universitate de stat
Veveriţa, fără nici un pic de regret,
S-a înscris la particular, la Spiru Haret.

Pentru că şi-a plătit taxele anticipat, 
Fără nici un fel de probleme a promovat,
Examenele cu brio şi le-a luat,
Şi când să le susţină, nu s-a prezentat.

Doar Bursucu, un profesor lipsit de haz,
I-a mai făcut, uneori, necaz,
Dar, în final, omul s-a liniştit,
După ce ea a răspuns avansului de el făcut.

De Urs, profu de la Catedra de Ecologie,
Îşi aminteşte permanent cu bucurie,
Pentru fagurele dat, care mustea de miere,
Întotdeauna-i dădea zece cu plăcere.

Că odată un dascăl ursuz, complet demodat,
A picat-o la examen, iute-a uitat,
În definitiv, de ce să se fi strofocat, 
Când cel vinovat a fost, pe loc, „pensionat”.

În această ambianţă fără de pereche,
Facultatea i s-a părut o floare la ureche.
Fapt de neînţeles de toţi ce-i sunt declaraţi duşmani,
Şi tot se întreabă cum de-a absolvit-o în doar doi ani.

Pentru ei, neclar, mai e încă ceva,
Ce, pentru moment, nu-şi pot explica,
Cum a fost posibil, ca ea, ministru să fie încadrată,
Deşi pe diploma-i cerneala nu era încă uscat?

Morala
De vrei să devii cineva,
Şcoala-n serios n-o lua,
Că dacă ştii prea multă carte,
Rişti să n-ajungi prea departe.

Nicuşor CONSTANTINESCU

NUMAI FLORI
Mama mea, în scăldătoare,
Mi-a pus floare de cicoare,
De şofran şi busuioc,
Să am parte de noroc.

Mi-a pus mama-n copăiţă
Flori de tei şi romaniţă,
Ca să am, cât mi-o fi dat,
Sufletul mereu curat.

Şi-mi punea şi sub perniţă,
Maica, flori de lămâiţă,
De bujori şi iasomie,
Greu în viaţă să nu-mi fie…

Îmi broda mama, de mic,
Pe cămaşă şi ilic,
Cu arnici şi cu mătasă,
Floare de cârciumăreasă.

Şi când am crescut mai mare,
Mi-anina, la cingătoare,
Flori de măr şi rozmarin,
Să nu simt gust de pelin.

Mi-aducea şi liliac,
Siminoc şi flori de mac,
Să-mi păstrez, prin ani, credinţa
Să nu ştiu ce-i umilinţa.

Şi-mi punea, pe masă-n casă,
Floare din grădină-aleasă,
Drag să-mi fie-ntruna cântul
Şi să nu mă-ncline vântul.

Îmi dădea, din bătătură,
Mama, floare de răsură,
Ca să nu ajung pribeag
Şi să uit ce mi-a fost drag.

Maica, cu făptura-i blândă,
Mi-anina, de grinzi, în tindă,
Din salcâmi zăpezi de floare,
Să m-aline când mă doare.

Cât prin lume-am fost plecat,
Mama mea nu m-a uitat
Şi punea-n pământ zorele,
Să m-apuce dor de ele.

S-au scurs anii, mama mea
Nu uita şi-mi trimitea
Floare-n zori de zi culeasă,
Să am linişte în casă.

Biata mamă ce-ar mai vrea
Flori şi astăzi să-mi mai dea,
Dar de-o vreme nu mai poate,
Că-i plecată prea departe…

Când, în vis, din lumi stelare,
Îmi apare uneori,
Mama-mi spune zâmbitoare:
Daţi şi voi la alţii flori.
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Faptele Mari întotdeauna au un profund
ecou în inimile oamenilor. Un împlinitor al
acestora este scriitorul, filozoful, ctitorul de
reviste, promotorul cultural şi OMUL DE
OMENIE Artur Silvestri. Sentimentul că timpul
rotunjind 55 de ani nu a mai avut răbdare pentru
noi împliniri, inclusiv faptul că tot ce a ctitorit Artur
Silvestri (preşedintele de onoare al Ligii
Scriitorilor din România) a intrat deja în mitologie.

Cred că tot ce a făcut acest filozof al culturii
universale a fost şi va fi pentru dezlipirea ochilor
celor care încă mai bâjbâie prin întunericul
ignoranţei, ca un profet creştin: Fă binele
aproapelui tău ,precum ai dori să ţi se facă ţie.

Înţelepciunea străbunilor săi din Oltenia
sufletului său, ca icoană călăuzitoare, deschide
un spaţiu geografic căruia Artur Silvestri îi
aparţine:Europa şi Universalitatea .Aceasta a
fost Patria din Patria lui Artur Silvestri.
Personalitatea acestuia,este o pildă ce arde
luminând calea confraţilor ce-i sunt alături şi îi
apreciază „sudoarea”inegalabilă a strădaniei de
a înţelepţi colţurile ascunse ale culturii României
profunde. Căci tâlcul acestor strădanii arată

uimitoarea energie a rotunjirii şi a împlinirilor
viitoare,prin ceea ce viitorul va consemna în
paginile de aur ale istoriei culturii noastre. Cărţile
sale, revistele ctitorite, sprijinul spiritual şi
material acordat confraţilor şi unor proiecte
culturale şi multe altele sunt odraslele sale de
suflet, căci fenomenul cultural iniţiat de Artur
Silvestri configurează caracterul puternic,
credinţa în regenerarea creatoare a neamului
românesc. Aşa cum spunea pe coperta cărţii
Mărturisirea de credinţă literară, vol. 1. Un
„document de conştiinţă colectivă”conceput şi
orânduit de Artur Silvestri,apărută la Carpathia
Press, 2006 :..în totul există o unitate în
origină, definită prin ceea ce era profund şi
intangibil ca şi cum ar fi fost matricea sau
entelehia, de fapt cele „patru puncte nodale”:
limba, locul, tradiţia şi părinţii. Pare că este o
muzică de acord enigmatic ori de
încuviinţare de pean, bătând ritm
greu,ritualic, ca de „oaste a ţării”pornită la
Reconquista.

Proiectul său Reconquista este unicul de
acest gen în ţara noastră, care promovează
valori culturale şi ştiinţifice din România
profundă, fapt care nu a intrat în vizorul nici unui
guvern, indiferent de culoarea politică. Acest
proiect este  creaţia sa de suflet, căci acest
fenomen cultural promovat cu pasiune, iubire şi
cu investiţii materiale din partea lui Artur Silvestri,
proiectează în memoria istoriei OMUL CEL
MARE care a fost prof. dr. Artur Silvestri.

Istoria, dacă este vizibilă, se reflectă prin
oameni, trunchiurile arborilor puternici nu

dispar,se reflectă în paginile cărţilor scrise cu
gând curat, înţelept şi îndumnezeit.

Artur Silvestri,prin multele cărţi ale sale,îl pot
asemui cu un izvor al înţelepciunii din care
sorbim cu toţii,iar peste timp,nepoţii, nepoţilor
noştri.

În Noi ne aflăm în taina timpului
nemărginit, Artur Silvestri scria: Şi în nopţile
mele de tulburare când, citind ceea ce îmi
mărturiseau, de la depărtare, suflete ce poate
că nu întâlnisem niciodată, îmi dădeam
seama că, dincolo de cele văzute, există o
Putere mai mare ce ne face să ne aşezăm
împreună şi să ne străduim să reclădim totul
prin revoluţia tăcută căci într-o ţară ocupată
de saltimbanci şi de irozi - cum încă suntem
dar nu pentru prea multă vreme-pe scenă
evoluează numai Stăpânii Clipei.

Noi ne aflăm în taina Timpului Nemărginit.
Stăpânii clipei sunt fiinţe trecătoare, nici măcar
nu îi înregistrează memoria clipei, fiindcă
aceasta este pentru Artur Silvestri recunoaşterea
Nemărginirii a linişti sufleteşti din Vatra Ţării pe
care o iubeşte cu oamenii ei cinstiţi şi creatori.

La 55 de ani Artur Silvestri are o operă
închegată,puternică şi rotundă , numai pentru
atât istoria culturii îl va aşeza, alături de înţelepţii
lumii cu nimbul luminii la tâmple,acum când
Timpul nu a mai avut răbdare cu el. În dimineaţa
zilei de 30 noiembrie 2008, de Sfântul Andrei,
Dumnezeu l-a chemat la dreapta sa. De atunci
el ne luminează „taina timpului nemărginit”.

Al. Florin ŢENE

„TAINA
TIMPULUI

NEMĂRGINIT”

Epigramistul, poetul şi prozatorul Dan
Căpruciu se află, de când îl ştiu, într-o
permanentă efervescenţă creatoare, într-o
continuă competiţie cu el însuşi, reuşind, de la
o etapă la alta, de la o carte la alta, să se
autodepăşească, să-şi înscrie în palmares noi
izbânzi literare cu care ar avea tot dreptul să se
mândrească.

Membru fondator al Uniunii Epigramiştilor
din România, al cenaclului literar de umor
„Verva” din Galaţi şi al Asociaţiei Scriitorilor
„Costache Negri” din oraşul de la Dunăre, Dan
Căpruciu şi-a înscris numele pe coperta a zece
volume de autor, în peste 40 de antologii şi
culegeri de satiră şi umor şi figurează cu creaţii,
de o înaltă ţinută artistică, în toate publicaţiile
de gen editate pe plan central sau local.

Cea mai recentă carte a lui Dan Căpruciu,
apărută în primul trimestru al acestui an, la
editura Pax Aura Mundi din Galaţi, poartă ca titlu
SONATELE SONETE, este structurată în cinci
capitole şi cuprinde un număr de 182 de sonete
precedate sau urmate de epigrame cu tematică
similară, într-un fel de tandem care prefigurează
şi sugerează o unitate ideatico-structurală.

Această combinaţie, îngemănare,
întrepătrundere şi condiţionare sonet-epigramă
îl particularizează pe autor, imprimă cărţii o notă
de originalitate şi inventivitate, un mod aparte
de a privi, interpreta şi reda umorul, în toate

dimensiunile şi nuanţele sale.
Chiar dacă Dan Căpruciu

consideră, din exces de
modestie şi din autoironie, că
sonetele sale epigramatice par
susceptibile de a fi etichetate ca
sonate, iar volumul ar putea
purta amprenta neseriozităţii,
prefaţatorul cărţii, Nicolae Paul
Mihail, afirmă, pe bună dreptate,
că: „În realitate avem de-a face
cu o lucrare logică, inteligentă,
bine programată şi care prezintă
o surprinzătoare unitate…”

Noua formulă epigramă-
sonet, practicată cu succes de
către Dan Căpruciu, ar putea fi ilustrată prin
numeroase exemple: sonetul „Muza văduvă”
precedat de epigrama „Tehnici cu belele” şi
urmat de „Muze şi seducţii” poate fi edificator:

Tehnici cu belele
Azi dracul prinse rădăcină,
Mă urmăreşte ghinionul:
Când muza a dorit să vină,
Se defectase interfonul.

Muza văduvă
Când un poet vedem că moare, 
Ce se întâmplă cu-a lui muză?
Desigur, faptul n-o amuză,
Devine văduvă, se pare
Şi-atunci, un alt poet e-n stare
Să-i ceară mâna, are-o scuză

C-a divorţat de-a sa, obtuză,
Ce plagia la întâmplare, 
Dar urmărită de blesteme
Şi cu cel nou avu probleme.
Azi, văduva cea avizată,
Cu sexapil ce-ncântă satul,
Îi reproşează nevrozată
Că nu-i „viril” ca răposatul.

Muze şi seducţii
Poetul homosexual 
E un caz paranormal,
Necunoscut în medicină;
El are muză masculină!

Dar nu sunt mai prejos nici sonete ca:
Principiul lui Arhimede, Divorţ dâmboviţean,
Fidelitatea, Hepatita C, Afemeiatul sau
epigramele Precauţie, Plagiatul, Tentaţia divei,
Rugăciunea de seară, Testament şi încă multe
altele.

Aş fi tentat să cred că tandemul sau
îngemănarea catren-sonet, un fel de
specialitatea casei preparată în laboratorul lui
Dan Căpruciu, se va impune, va câştiga adepţi,
va duce la îmbogăţirea şi diversificarea formelor
şi mijloacelor de exprimare artistică, va revigora
umorul.

Nicuşor CONSTANTINESCU

„SONATELE SONETE” ŞI PĂRINTELE LOR –
DAN CĂPRUCIU
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George Nicolae PODIŞOR
Dac-ar fi să fie

Mamă,
Aşa cum ţi-am mai scris
Icoana ta era
În poala unui vis
În care luna
Se stingea
În sângele tău
Din lacrima mea

Chipul tău
Era un voal
Uitat în colibă
La mal…

În visul meu
Erai o urmă de trezie
În care-l rugai pe tata
Să nu mai vie…

Ochi întors

Muc de feştilă
Calcinaţi de jeratic
Ochii zeului

Raţie de cerşetor

Poetului i-au
Aruncat peste umăr
Oase de înger

Blestem de dragoste

Un sărut strivit
de umbra unei paseri
răsucită-n zbor

Creaţie

Coapse de rouă
dezmierdând lujer de gând –
arome de făt

Cicatrice

Recea umbră a
sărutului lui Iuda
rana pribeagă

Origine

A putrezit cerul, Maică
la capătul unde ai zămislit –
la celălalt mai foşneşte durerea
ţipătului de fecioară nemurit…

Derută…

Timpul e ciuntit
ziua corb rănit
noaptea amurgit
dulce adormire
nestins de din fire
cui de răstignire
durut să prefire
altar de iubire
să vindece rănile
pe crucea cu vămile!?

Emilia TUDOSE
April – April

Eu un April, tu alt April
Eu o copilă, tu copil
Ne-am căutat, fără să ştim,
Cu magici ochi de heruvim.

Ne-am adorat şi ne-am iubit
Mijea de-acum un fir albit
Şi cerul blond rupea din noi
Petale albe, timpuri noi.

Lăsa tristeţi, doruri puhoi,
O umbră vie-n amândoi,
Dar ne iubeam ca până ieri
Şi foc luam ca-n alte veri.

Ne adoram şi despuiaţi
Ca doi copii neastâmpăraţi,
Ne zbenguiam, uitam de noi
Când ne iubeam aproape goi.

Şi cerul blând cernea fiori,
În noi se înălţau viori,
Muream precum cocorii-n zbor
De-atâta dor, de-atât amor…

Marinela PREOTEASA
Sunt veşnic cu tine
Sunt veşnic cu tine, iubite,
Din depărtări se văd corăbii,
Dar mereu au vela deschisă
Ca o îmbrăţişare către cer,
Mereu catargul lor e scăldat
de soare în aur de 24 carate,
mereu privim corăbiile acestea bogate
cum ne ignoră, mereu le privim
ca pe nişte duşmani – prieteni
şi fericiţi în bogăţia lor trecătoare,

nu ştiu că ei ne dăruiesc
bogăţia tuturor timpurilor: iubirea
şi suntem deliberat…

Constantin GEANTĂ

Patria cuvântului nemuritor

Ţara noastră
străjuită
de culmile Carpaţilor
scăldată
de valurile mării
şi încinsă
de brâul
Danubiu,
se sprijină
pe piedestalul inimii
celor
care au murit
pentru libertate.

Căzuţi
pe câmpurile 
de luptă
sau martirizaţi
în numele
credinţei sfinte,
eroii
sunt nemuritori.

Din temniţe
barzii înlănţuiţi
şi-au înălţat 
cântecul
înspre stele,
crezând
în sfinţenia
neamului românesc.

Ţara mea
este locul 
unde
ascultând
cântecul martirilor
am învăţat
că istoria
se scrie
cu sânge
şi iubire.

File îngălbenite
de apăsarea gratiilor
au trecut
prin Poarta
Marilor Suspine
pentru
a se înveşnici
în simfonia neamului.

România
este patria
cuvântului
nemuritor.
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L-am cunoscut pe scriitorul Gelu Iova prin anii
1997-1998, la Cenaclul de Joi, păstorit de criticul
Dan-Silviu Boerescu. Şedinţele se ţineau la Muzeul
Literaturii din Bucureşti, director al muzeului fiind
atunci criticul Alexandru Condeescu, Dumnezeu
să-l odihnească în pace! După cum ştim cu toţii,
domnul Gheorghe Iova nu este o persoană foarte
comodă şi nici dispusă la... politeţuri, gen: Ce bine
arăţi astăzi!... În accepţiunea mea toţi bărbaţii care
nu fac curte femeilor ar trebui să plătească impozite
sau să lâncezească în închisori, deşi, fără îndoială,
că domnii curtenitori pot părea uşor... libidinoşi. Dar
mai bine aşa, decât să trăiască fără nicio obligaţie
faţă de ginta feminină! 

După un timp, l-am reîntâlnit pe Gelu Iova pe
terasa de la Uniunea Scriitorilor, dar nu în anul în
care puzderia de viermişori de pe duzii ce sprijină
colţul de cer al respectivei terase dăduseră buzna.
Aceste prezenţe nedorite zburdau într-o veselie
peste tot; pe umbrele, mese şi... dacă nu erai
vigilent, se prelingeau chiar şi pe tine, ca într-un film
horror de gradul trei. De altfel, fusese o vară
fierbinte în care tocurile intrau în asfaltul încins. Dar
amănuntul acesta nu este un fapt demn de
consemnat! Atunci ne-am salutat politicos, iar
domnia sa mi-a strigat peste umăr că Billclintonienii
mei i s-au părut interesanţi, atât ca şi conţinut, cât
şi ca formă de prezentare, adică având două pagini
întregi şi o pagină numită liberă. Am plecat repede,
ca domnul Iova să nu se răzgândească şi l-am
trecut la episoadele nescrise... greu de verificat.

A mai trecut o bună bucată de timp şi într-o
dimineaţă de vară am primit un telefon în care o
voce feminină, ce se declara doamna Iova, mă
informa că era în Baia Mare şi dorea să mă
întâlnească. Astfel am cunoscut jumătatea
simpatică şi accesibilă a familiei Iova. Încet-încet
am construit cu Doina o relaţie pe care am
consolidat-o şi cu ajutorul copiilor de la şcoala unde
profesează, respectiv Şcoala pentru Hipoacuzici,
din Bucureşti. Această şcoală a devenit fieful
membrilor Secţiei de Tineret şi Copii al ASB-ului.
Aici am cunoscut un colectiv inimos. Am fost
invitată de mai multe ori, alături de Iuliu Raţiu şi
Crina Bocşan Decuseară.

Acum povestea noastră se va muta în

Maramureş, în anul de graţie în care consilierii locali
au avut o revelaţie. Adică, mai bine spus, li s-a
ridicat ceaţa de pe ochi, atunci când şi-au dat
seama că un scriitor de talia lui Nicolae Breban ar
merita să fie numit Cetăţean de Onoare al
municipiului Baia Mare. În acel an s-au găsit
resurse financiare şi au fost invitaţi mai mulţi scriitori
cunoscuţi din toată ţara. Printre ei era şi Gheorghe
Iova. A venit cu recomandarea, din partea soţiei
sale, Doina, că ar fi bine să locuiască la mine. Zis
şi făcut. 

Activitatea noastră a fost bogată în evenimente
şi personalităţi, pe care nu ştiu când le vom
revedea în această formulă în oraşul nostru. Masa
a fost servită la cantina internatelor de pe strada
Agriculturii, o sală ce îmi aducea aminte de anii

liceului. Am fost martora unui incident cu urmări
răsfrânte asupra mea. Toată lumea dorea să stea
la masă cât mai aproape de romancierul Nicolae
Breban. Aşa că a avut loc un schimb de replici între
Gelu Iova şi un scriitor pe care nu îl cunoşteam.
Când am aflat cine este, am rămas mirată de
intoleranţa sa, mai ales că poetul Ioan Pintea era şi
preot. Pe fondul acestei disensiuni, Gelu Iova s-a
ridicat şi a plecat. Când  mi-am dat seama că de
fapt nu a ieşit doar ca să ia o gură de aer, plecase
de-a binelea.

După-amiază activitatea literară a continuat la
Biblioteca Judeţeană ”Petre Dulfu”, cu lansări de
cărţi. În acest timp primesc un telefon de la Doina
Iova, care mă ruga să merg la gară, deoarece soţul
său dorea să se întoarcă acasă. Las totul baltă şi
alerg într-un suflet la gară. Poetul se urcase în
Rapidul de Bucureşti. A urmat un dialog ciudat între
noi; eu pe peron, iar Gelu în tren. Păream un cuplu

ce încearcă să se împace. În cele din urmă am
reuşit să îl conving să coboare din tren şi am plecat
împreună spre bibliotecă. 

Duminică seara era programată plecarea.
După-amiaza ne-o petrecusem pe terasă, acasă la
mine, împreună cu Gelu Iova, soţul meu şi scriitorul
Marian Ilea la un pahar de vorbă. Nimeni nu
vizitează  Maramureş-ul, fără a gusta din oiaga
de... horincuţă. 

În episodul care urmează am avut şi eu o parte
de vină. Nu ştiam că biletele dus-întors trebuie
prezentate conductorului împreună, aşa că l-am
sfătuit pe Gelu ca biletul de dus să îl pună la
îndemână în buzunar, iar pe cel de la venire, în
bagaje. Ne-am luat la revedere şi el a plecat spre
gară. Având o presimţire, nu m-am culcat... totuşi.
La ora zero primesc un telefon de la Doina Iova,
care primise la rândul ei un telefon de la
conductorul rapidului, că intenţionează să îl dea jos
din tren, în staţia Jibou, pe cetăţeanul Gheorghe
Iova, din cauză că nu are biletul de la cursa
Bucureşti-Baia Mare. Îl avea doar pe cel Baia
Mare-Bucureşti. Ce puteam să fac? Pe cine să
sun? Mi-am zis că ar trebui să contactez presa,
adică pe Marian Ilea. Doina m-a sunat din nou
spunându-mi că acel conductor a făcut deja gestul,
în ciuda rugăminţilor ei de a-i da chiar şi o amendă.
Trecuse de miezul nopţii. Printre lucrurile care mi se
par nepotrivite este şi acela de a da sau de a primi
telefoane în crucea nopţii. Soţul meu dormea
obosit. Pe cine să sun?! Mi-l închipuiam pe Gelu
singur pe peronul gării din Jibou şi mă gândeam cu
groază că îi va da cineva în cap sau îi va fura
bagajul. În sfârşit, îmi vine un gând bun... domnul
Ioan Isac, pe atunci comandantul Poliţiei Judeţene
Maramureş, pe care îl cunoşteam de mult timp. Îmi
iau inima în dinţi, sunându-l. Îl salut cu prima
întrebare stupidă care îmi vine în minte: Dormi,
Ioane? Slavă Domnului nu dormea! Îi spun păţania
mea şi până la urmă a găsit soluţia: a sunat Poliţia
C.F.R. Jibou, care l-a recuperat pe Gelu, oferindu-
i şi un culcuş. Dimineaţa s-a găsit şi biletul buclucaş
şi uite aşa,  în loc să călătorească noaptea, Gelu
Iova a călătorit ziua, având prilejul să cunoască
frumuseţile patriei. Dar, slavă Domnului, a ajuns
întreg şi nevătămat, la Bucureşti.  

Florica BUD

TEXTE CU
NUME

Era o vară fierbinte în anul 1953. Aveam nouă ani. Căldura juca în aer
precum un fagure de miere. Zilele mi se păreau lungi cât un an. In sat nu
era ţipenie de om. Toţi erau la munca câmpului. Eu rămăsesem acasă cu
cei trei fraţi mai mici – Frusina, Costel şi Stelică. Raza de soare intrase pe
fereastră deci era ora prânzului. După ce am dat să mănânce la fraţii mei,
ei fiind mai mici au adormit din nou. Eu ce să fac?
Nu aveam radio, nu aveam televizor iar de
calculator nu  auzisem. De fapt nici de televizor.
Jucării nu aveam deloc. Ne făceam noi păpuşi şi
fluiere de soc. Am ieşit în bătătură. Priveam cerul.
Era albastru iar soarele ardea de mama focului.
Deodată aud un huruit puternic pe cer. Ce să fie?
Prin sat trecea,  odată pe săptămână RATA, un
autobuz prăfuit, hodorogit şi ruginit, care ducea
oamenii din sat la oraş. Dar azi nu era zi de RATĂ. Imi spusese mie fratele
cel mare că pe cer umblă nişte maşini care se numesc avioane. Mirarea
mea nu avea margini cum să meargă pe cer, nu cădeau? Zgomotul cobora
tot mai mult. Am pus mâna ştreaşină la ochi. Nu-mi venea să cred. Era un
moment unic să văd eu, cu ochii mei, un avion. Îmi venea să zbor de
fericire. Deodată, din avion, încep să coboare pe pământ nişte bileţele de
hârtie. Era prea de tot. M-am speriat de-a binelea. Ce vrea să ne anunţe
avionul?  Poate ne anunţă că nu o  să mai fim săraci, că o să avem şi noi
păpuşi şi chiar un aparat de radio care vorbeşte şi cântă, sau poate  o să
avem mingii de cauciuc nu făcute de noi din păr de capră şi cârpe, câte nu
treceau prin mintea mea de copil... Bileţelele de hârtie, ca nişte fluturi,
alergau într-o parte şi alta, luate de vânt, peste mărăcinii din Dadeşu. Am

început să alerg,  înnebunită, să prind şi eu un bileţel. Alergând am stârnit
câinii satului, care umblau cum vroiau ei, nu exista nici o lege să-i ţină în
curte. Unul a alergat după mine şi a muşcat, cu poftă, din pulpa piciorului
meu. Cu sângele şiroind, cu mâna la picior am alergat în continuare după
biletul minune. Mărăcinii îmi sfâşiau faţa.  Am apucat, cu mâna tremurândă,

un bilet. Ce victorie! Am alergat spre casă. Nu mai
simţeam durerea muşcăturii. Poate ne anunţă  din
cer că vine Dumnezeu pe pământ şi nu o să mai
murim aşa cum murise un copil la noi în sat. M-am
aşezat pe prispa casei, să citesc, în linişte, bileţelul
de hârtie căzut din cer. Pe bileţel scria:  - Stropiţi
viile contra MANEI -  Ce mă interesa pe mine
mana, nici nu ştiam ce este aia! Abia atunci a
început să mă doară muşcătura câinelui. M-am

spălat cu apă şi am legat piciorul cu o batistă. Dezamăgirea mea nu
cunoştea margini. Am început să plâng aşa de tare că m-a auzit Leliţa,
vecina noastră,

- De ce plângi, fă?  Mă întreabă Leliţa.
- Nu  ştiu, i-am răspuns
- Păi tu plângi aşa degeaba?
- Da.
Îmi era ruşine să-i spun ce s-a  întâmplat. S-au trezit din somn şi fraţii

mai mici. Au început şi ei să plângă. Tare. Se speriaseră de plânsul meu.
Dacă sora mai mare plângea înseamnă că era ceva grav. Aşa că nu au
întrebat nimic. Eram un cor de plângăcioşi. Nu a durat mult, ne-am potolit
şi am început să ne jucăm uitând de toate...

Titina NICA ŢENE

Dezamăgirea



Raluca PAVEL
Praf de aur

Dimineaţa asta e de vină 
nu trebuia să mă trezească 
acopeream cu aur 
tot ce-mi intra în mâini 
ca un Midas 
care şi-a pierdut genul 
în timp
m-a luat bunicul de mână
să merg cu el la moara 
de la Mândeşti 
s-ating faina de porumb 
Dyonisos s-a aplecat asupra mea 
în saci era praf de aur

Străbunicul
Străbunicule, ţi-e bine unde eşti?
aveai rău de înălţime
te ţine cineva de mână
să nu cazi
au căldură acolo sus?
ţi-era frig când ai plecat
nu reuşeam să te-ncălzesc
degeaba puneam lemne în sobă
ţi-e poftă de ceva?
să-mi spui, să pun la poştă
ţi-am trimis şi o scrisoare
îţi mulţumeam că avem de toate
în grădini şi în livadă
bunica te-a pârât, să ştii.
ţi-am scris şi-un banc
pe care mi l-a spus bunicul
poate vrei să râzi
cu noii tăi vecini
acolo sus
bunica-mi zice să mă uit la cer
să-mi amintesc de ochii tăi
poate-ţi faci cândva portretul
ţi-am uitat chipul
sufletul, toţi ţi l-am pictat
dintre noi, să ştii,
nu ai plecat

Reginele dau şah mat
Uneori, sub teiul din ogradă 
bunicul se bătea cu vântul 
într-un joc cu regi şi regine 
stăteam pe bancă 
şi-l priveam ore-ntregi 
vorbea de cai, de nebuni, 
se-nfuria 
vântul trişa

bunicule, învaţă-mă 
să ţin piept vântului

bine, tu vei fi regina
când regele din tabăra vântului
se va amoreza de tine
va fi un alt pion pe moarte
nu uita copilă,
în viaţă, reginele dau şah mat
pionii sunt doar pentru decor

Înlăuntrul hainei
Nu mergeam des la biserică 
decât să-i vizităm pe străbuni 
sau de Paşti, 
casa din Călineşti 
era plină ochi de icoane 
bunica-mprăştia fir de busuioc 
şi se ruga timid 
bunicul nu-şi făcea cruce 
când treceam pe lângă biserici 
se uita-n stânga-n dreapta 
mă ridicam pe vârfuri 
tot nu vedeam ce face el 
înlăuntrul hainei

timpul nu a şters acele vremuri
azi
bunicul îşi trage haina
şi-n secret îşi face cruce

chiar şi-n vremurile alea 
îi era mai mult teamă 
de Dumnezeu 
decât de oamenii răi

Insomnie
Atât de somn îmi e
şi-atât de obosită sunt
de când a luat timpul o pauză,
m-a uitat
m-a lăsat în carapacea de dincolo
de-atunci îmi albesc gândurile
poate dorm de prea mult vreme
sau poate după ce mori,
îngerii îţi dau veşmântul lor.
tot ce faci e să alergi
să-ţi vizitezi străbunii

Îngerii cunosc mai bine
soarele

Iara în Călineşti
e greu să deosebeşti
îngerii de oameni
mă închid în casă
fără să mă vadă
încerc să-mi dau seama
care dintre ei sunt mai calzi
mă apropii de fereastră

privesc satul
geamul s-a aburit
când am oftat
poate oamenii-s mai calzi
acolo sus, e mult alb
oare e mai frig?
totuşi,
îngerii cunosc mai bine
soarele.
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Rodica GHINEA
Soarele meu

Prin ferestre de nori
se nasc
petale de lumină
şi zvonuri de glas
de sirene se-aud,
fiice
din antice vremi
se scaldă-n spume
din valuri de mări.
Din dulci poeme
cântate de barzi neştiuţi,
în ritm
de tobe şi lăute,
copil
din coca primordială,
călătoreşte
zeul Soare – RA.
În zori se înalţă,
aura de flăcări
sparge bolta senină.
Spre seară se-ascunde
şi totul e-n umbre…

Imaculată
Lebădă albă,
oare eşti
fecioară celestă?
Trupul tău
naşte lumină?
Timpul se scurge
între bătăile
aripilor tale,
ceasornic
al aripilor liniştite.
Maiestuoasă
ca o regină
străluceşti,
apoi te pierzi
în depărtări.
Rămâi
doar o pată
de culoare albă…

Mărgăritare
Iubirile, nisipuri sunt toate
şi valul le plimbă
din maluri spre larg…
Iubirile
plutesc în flori de lotus
fără chemări din ape.
Nici în amfore
binecuvântate cu licori
nu se-opresc.
Şi-orcât de mult
străbat imensitatea
nu pot fi stăvilite.
Ele răsar – raze de lumină
călătoare spre apusuri.
Nu vom şti niciodată
unde le este popasul.
Iubirile,
nisipuri sunt toate
şi valul le plimbă.
Din maluri spre larg
se nasc mărgăritare…
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Prin anii ‘90 se difuza un serial al lui Nikita
Mihalcov, intitulat „Muzica picturii ruse”. Era o
incursiune în pictura clasică şi modernă făcută
cu alte mijloace decât cele îndeobşte
cunoscute ale criticii de artă. Marele regizor
rus a intuit că şi culorile pot să emită sunete şi
a încercat să recompună fiecare tablou
comentat ca pe o secvenţă reală, ce se
desfăşoară chiar sub privirile şi (mai ales) în
auzul nostru. În felul acesta, de pe pânză
începeau să ciripească păsărelele, să adie un
vânticel cald, să orăcăie broaştele, să
scâncească un copilaş ce se juca în colbul
uliţei, să scârţâie cumpăna unei fântâni şi să
se audă, mai întâi pierdut, din depărtări, apoi
tot mai intens şi mai aproape inimitabilul cor
rusesc, ce-ţi poartă parcă fiinţa între un pisc
ameţitor şi o prăpastie înceţoşată.

Mi-am amintit de acest serial citind o suită
de poeme ale lui Iulian Patca din volumul de

poezii „Să vii şi mâine”, apărut recent la
Editura Mega din Cluj – Napoca. Am simţit
aceeaşi revărsare de sunete, aceeaşi
refacere a unor momente „pictate” undeva şi
ascunse mult timp în memorie şi care acum
izbucnesc în toată plenitudinea trăirii. Poate
că mulţi cititori vor încerca la prima lectură
sentimentul că au în faţa ochilor romanţe târzii,
din partitura deja retrăită a regretelor pentru
iubirea ce s-a risipit ca un fum şi pe care anii
târzii nu o mai pot reface decât imaginar...

Iulian Patca nu e un autor de romanţe şi
cu atât mai puţin resemnat că iubirea s-a dus
fără întoarcere. Acest „fără întoarcere” ar
presupune estomparea amintirilor, secătuirea
lor de sunete şi de trăiri, lunecarea lor pe apa
liniştii reci. „Să vii şi mâine” e ca o trezire din
somn dintr-un tablou împietrit, dintr-o lungă
călătorie în vis. „E soare şi e bine, cum să
spun/ fluturii mai ies din crisalide,/ apar aiuritor
şi flori de prun/ şi fete dulci în bluze
translucide”, începe poetul să strige,
dezmorţindu-se, şi noi chiar auzim toate
acestea, şi chiar vedem toate acestea, ne
frecăm la ochi şi zicem „lung somn am dormit”,
şi vom zice apoi pe tot parcursul fiecărui poem
– tablou, oare unde a fost poetul până acum,
de n-a ştiut că „trăiesc aiuritor o vreme-n care/

nici apa nu mai curge într-un sens” şi „Nu-mi
pasă, poate şti o lume întreagă/ că sunt
acelaşi ins nevindecat/ legat mă simt de tine
cum se leagă/ un subiect de predicat”, dar şi
„Vinovăţia mea, iubito, nu se/ prescrie-n veci,
şi de aceea/ pune-mi lanţuri şi cătuşe,/
închide-mă şi aruncă cheia!”.

Poetul Iulian Patca, poate fără să ştie,
sparge oglinda prin care îndeobşte ne privim
atunci când scriem unei femei metaforă.
Oglinda ne arată chipuri solemne, şi cu cât
femeia metaforă ne mănâncă zilele prin
neînduplecarea faţă de rugăminţi şi regrete,
cu atât figurile noastre împietresc şi apoi se
destramă în aburii cristalului. Odată dispărut
acest drapaj, tumultul trăirilor, zgomotul lor
asurzitor sau şoapta lină a unui regret devin
elementele ce ne fac să simţim că suntem în
mijlocul unei lumi vii. „Să vii şi mâine” pleacă
poate de la ideea că poemele de dragoste se
cer iertate din capul locului pentru eventuale
dulcegării, tânjiri ori stângăcii componistice.
Dacă poetul le mai lasă, arar, să-şi facă locul,
este tot un fel de îngăduinţă faţă de sine şi
îndrăznesc să spun, un semn că „scrisorile”
către femeia – metaforă nu trebuie să fie
infailibile, astfel riscând să rămână necitite.

„Să vii şi mâine” este un titlu incitant
ce invită la lectura volumului de poeme
semnat de scriitorul Iulian Patca şi recent
ieşit de sub tipar, graţie editurii Mega din
Cluj – Napoca. Cedând tentaţiei de a citi
această carte, nu poţi decât să te feliciţi
pentru inspiraţie dovedită. „Să vii şi mâine”
reprezintă o radiografie prin vers, efectuată
din toate unghiurile, prin care autorul pune
în evidenţă dimensiunile şi profunzimea
celui mai frumos, curat şi nobil sentiment –
iubirea autentică.

Pentru Iulian Patca iubirea înseamnă
bucurie, lumină, fericire, înălţare, bunătate,
dar şi suferinţă, durere, regret, reproş. Un
dar dat de Dumnezeu pentru a ne mângâia

sufletul, care desigur îşi are preţul său: „Între
noi sunt munţi şi văi adânci/ zadarnică e
orice escaladă/ m-aş vrea fior aprins zdrobit
de stânci/ de dorul tău nestins în hău să
cadă” ( Între noi e-un fluviu de răcoare).
Printr-o singură strofă, Iulian Patca
sintetizează marile jertfe de pe altarul
iubirilor adevărate, ceea ce alţi confraţi de-
ai săi n-au reuşit să facă prin volume întregi.
Concizia imprimă poeziei lui Iulian Patca şi
o foarte mare densitate. Încărcătura de idei,
sensuri, pe vers, este foarte mare, fapt ce
dă substanţă construcţiei sale lirice. Deşi,
despre persoana iubită se pot scrie tomuri
şi nu puţini au fost acei scriitori care au
dedicat chiar numeroase volume pentru
creionarea portretului fiinţei în slujba căreia
s-a pus Cupidon, autorul volumului „Să vii
şi mâine” izbuteşte cu destul succes să
facă acest lucru într-o poezie de numai trei
strofe (Sfârşit de poveste): „În călimară n-
am nici venin, nici oţet/ nici măcar arome
fade nătânge/ peste numele tău am scris
citeţ şi încet/ c-un elixir din lacrimi şi sânge.//

Ţi-am scris poeme în loc de scrisori/ lacrimi
am pus în loc de cerneală/ cu sentimentele
mele poţi să măsori/ cum se poate trece din
firesc în sminteală// Dorul de tine-ţi face
temenele/ nu-i alta ca tine în Univers/ doar
tu eşti în gândurile mele/ de la primul la
ultimul vers”.

Puternica încărcătură de idei nu
afectează valoarea artistică a poeziei
semnate de Iulian Patca. În versurile sale
metafora e predominantă, dând strălucire
conţinutului, cât şi invers, autorul dozând cu
măiestrie raportul dintre formă şi conţinut în
beneficiul valorii estetice. Rima şi ritmul, ce
se află într-o armonie perfectă, imprimă
versului rezonanţă, muzicalitate, cursivitate.
Nu e de mirare, deoarece harul autorului
este completat de rigoare, stăpânirea
perfectă a tehnicii versificării dar şi
„încăpăţânarea” de a da strălucire de
bijuterie cuvântului. Volumul de poezii „Să
vii şi mâine” reţine atenţia prin grafica
folosită care place, atrage, emană
ingeniozitate şi mult profesionalism. 

Nicolae BOGHIAN

MUZICA ŞI PICTURA POEZIEI

Ion CONSTANTINESCU

MĂRIA SA IUBIREA



Cartea de versuri „Să vii şi mâine” semnată de Iulian Patca şi
subintitulată „poeme de dragoste” se plasează, începând chiar cu
aceste date cuprinse în foaia de titlu, în zona literaturii intimiste. Este
un spaţiu al genurilor aşa-zis minore, un teritoriu luat mai puţin în
consideraţie de critici şi specialişti, dar agreat fără rezerve de iubitorii
de poezie, ca şi de cititorii lipsiţi de prejudecăţi. Asumarea unui astfel
de gen, ce aminteşte de o modă franţuzească, în poezia veche e un
gest de temeritate în raport cu lirica actuală, şi fac această remarcă nu
doar din curtoazie faţă de un scriitor serios pe care îl apreciez mult.
Cartea poartă amprenta unei întoarceri în timp, cu trimitere, aş spune,
la creaţia lui François Coppée sau a altor câţiva parnasieni remarcabili,
fără să-i mai numim aici. În acest sens, versurile lui Iulian Patca ar
putea să pară astăzi uşor desuete, mai ales că eticheta intimismului a

fost aplicată în critica românească din perioada obsedantului deceniu
în sens minimalizator, peiorativ sau chiar acuzator la adresa unor
scriitori indezirabili regimului, care ignorau, chipurile, marile probleme
sociale, fiind consideraţi ca dezertori din realitate. Aspectul vetust al
acestei abordări lirice a amintirilor sentimentale, reînviate în prezentul
care trece astfel în planul secund, rămâne, însă, doar o aparenţă.
Pentru că valoarea poemelor este asigurată nu doar prin sinceritatea
caldă a mărturisirilor ci şi prin, mai ales, rafinamentul estetic al cizelării
versurilor. În fond, dragostea rămâne una din temele mari ale poeziei
din toate timpurile! Este de remarcat erotismul subtil al unor declaraţii
ce tind către o formă pură a iubirii, către un ideal al modului de adulaţie. 

Poemele lui Iulian Patca, selectate în volum cu girul unui alt valoros
poet, Horea Gana, ceea ce reprezintă un soi de recunoaştere, au
totodată aerul răscolitor al unor cântece de dragoste, o muzicalitate
atrăgătoare. Pe foaia de cuprins, titlurile înlănţuite ale poemelor par
scoase de pe plicul copertă al unui vinil cu romanţe.
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Uneori, memoria afectivă subzistă în jocul
existenţial mult după ce evenimentul care a
determinat-o a luat, în mod obiectiv, sfârşit.
Volumul lui Iulian Patca, „Să vii şi mâine”,
desfăşoară multiple tehnici ce aparţin unei
speciale arte de a iubi, atemporalitatea creată
privilegiind regenerarea timpului, investirea
acestuia cu beatifice valenţe. Cum fiinţăm,
totuşi, într-un teritoriu supus alterităţii, vocile
iluziei, multiplele identităţi, îşi fac simţită
prezenţa: ,,Iar sentimentele îşi uită anii/ în
spaţiu-acesta virtual/ şi înfloresc din muguri
stranii -/ o dulce amăgire în dual.” (Vară
indiană). Sunt ipostaziate situaţii tangenţiale
stării edenice, oaze paradisiace în plină
mundaneitate. Profunzimea erosului
determină modificarea ritmurilor obişnuite ale
naturii. Gesturile rituale nedisimulate
caracterizează lirica lui Iulian Patca, totul într-
o atmosferă greu alterabilă. Idealul pietrificării
ilustrează perenitatea acestei legături,
elanurile autoflagelante fiind parte din
absolutul devoţiunii. Sentimentele neîntinate
irump într-un areal ce, de multe ori,
predispune la înstrăinare: ,,Pe trotuarul de
beton coşcovit/ creşte uneori firul de iarbă/
însetat de lumină./ În grotele sumbre/ şi
neprimitoare,/ sau în abis/ viaţa e o alchimie a
dragostei./ Aceasta e forţa iubirii” (Măcar un
semn). Labirintul lumii este presărat cu
numeroase semne ce prevestesc suferinţa din
amor, transfigurată apoi cu lirică voluptate. Dar
timpul trece inexorabil, urmându-i o zonă a
alunecării. 

Versurile lui Iulian Patca respiră un
romantism deconcertant, idealismul evadărilor
inspiratoare. Ideea nefericirii, poate chiar a
damnării, nesiguranţa torturantă cu aura
fatalităţii, bântuie acest discurs poetic ieşit din
comun: ,,Nu mai râvnesc să fiu fericit./
Fericirea-i doar pulbere de efemeride,/
crâmpeie de lumină şi pace,/ excepţia de la
facerea lumii,/ cât gura lumii nu tace.”
(Dureros şi nesigur). Distinse poţiuni
pasionale animă universul imaginat de poet:
,,şi lasă-mi dorul să se culce,/ alintă-mă cu
tandru ton/ şi picură-mi otravă dulce/ din acul
tău de scorpion.// Dă-mi rujul tău să-l pun pe

rană,/ să nu te uit şi să te iert / un tonic de
valeriană,/ revigorant ca vinul fiert.”
(Penitenţă). Femeia iubită are valoarea unei
adevărate patroane spirituale, o Shakti făcută
pentru adulaţie: ,,şi treci aşa, ca o stăpână,/
cu chipul tău suav şi blând,/ cu-n înger păzitor
de mână/ şi-un înger păzitor în gând.” (Baladă
de dragoste). 

Dar generoasele elanuri intră, inevitabil,
pe pantă descendentă. Întunecarea ameninţă
permanent benignele idealuri: ,,Dar serile de-
acum nu mai au lună/ şi stelele s-au dus în
hăul lor,/ se pregăteşte, iată, de furtună/ şi-
ncremenim în fulgere de dor.// Şi frunzele s-
au risipit năuce/ lăsând copacii carte fără foi,/
şi-i tristă toamna care vrea s-apuce/ tot hăul
cuibărit acum în noi.” (Păcătuiesc cu tine-n

gând). Un fior thanatic subtil parcurge din
umbră volumul. Întâlnim spectrul damnării, al
nunţii supuse maleficiului: ,,şi chiar şi acolo,
cine mai ştie/ de nu vom întâlni cohorte de
iele,/ ca la tăiere să mergem la cununie/ în
vieţi de apoi paralele.” (Până la scrum).
Numeroase mortificări, autopedepsiri, imploră
o soartă mai bună: ,,că-mi vine să mă bat cu
cnutul,/ să-mi amintesc doar începutul,/ să ard
la flacăra iubirii/ şi iar să mă lovesc cu cnutul/
şi-apoi să-mi fac un harachiri.” (Regret etern). 

După o noapte insomniacă urmează încă
o noapte, împreună cu inevitabila amintire a
fiinţei adorate, odată aproape. Anotimpul
ploilor brăzdează cu săgeţi sufletul mereu
plăpând, cu ochii pironiţi către icoana veşnicei
muze: ,,Mai cred doar în Cel de Sus/ şi în
Tine,/ şi-n dragostea mea eternă,/ care mă
găseşte/ îngenunchiat şi-n această clipă/
rugându-mă la icoana ta.” (Mai cred). Odată
legătura destrămată, poetul urmează

conflictuala cale a redescoperirii unităţii
pierdute. Se întreabă dacă ultrasensibilele lui
poeme au găsit ecoul multdorit: ,,Câte versuri
din câte ţi-am scris/ te mai fac să tresari, să
mă crezi?/ Mai ştii nopţile fulgerate de vis/ şi-
n ce taină mai poţi să m-aşezi?” (Unde eşti?)
Stadiul empiric, constrângător, este depăşit
pentru vaste incursiuni în eteratele
intermundii, valoarea imnică a versurilor fiind
integrată paradigmei soteriologice a iubirii.
Poetul îşi asumă integral condiţia de perpetuu
subjugat al amorului: ,, O, de m-aş naşte-a
doua oară/ cu gustul laptelui de zână,/ pe tine
te-aş alege iară/ să-mi fii şi muză, şi stăpână!”
(De-am fi avut). Poezia rămâne una dintre
cele din urmă soluţii de supravieţuire într-o
lume supusă rătăcirii: ,,doar Cântecul

rămâne,/ tânguitor ca o chemare de clopot,/
tânjind după doinirea dorului,/ rămâne doar
Poezia/ cu aripi de îngeri/ care a luat forma
serafică/ a chipului tău.” (În umbra ta). În
repetatele regresii temporale stă speranţa
învierii unor timpuri apuse: ,,Sub moleşeala
crudă-a altui veac/ neostenit dau timpul
înapoi,/ la tainicul miracol fără leac/ pe care
ştim că l-am trăit doar noi.” (Doar talisman).
Rănile nu s-au închis şi nu se vor închide
niciodată, străjuind fără încetare uneori pustiile
căi ale vieţii. Un veritabil altar este ridicat întru
venerarea amorului defunct, doar timpul ce se
aşterne fără milă în urma momentelor de
graţie fiind păstrătorul peceţilor tainice, mister
sublim. 

Pericolul caducităţii poate plana asupra
acestor poeme de dragoste, însă, fiorul
autentic imediat recognoscibil escamotează
toate potenţialele obiecţii ce ţin de foarte
discutabilele mode literare.

Liviu VIŞAN

ARMONIA POEZIEI

Octavian MIHALCEA

ARS AMANDI
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Ion MÂRZAC

ELOGIU OFRANDEI

Poate-mi voi scrie şi eu,
„ultimele trei sute de cărţi”,
asemenea bătrânului dascăl Samos,
într-o mirifică grădină –
(fără mânie, fără invidie,
binecuvântat de glasul albinelor) –
şi, cu certitudine,
numai ispitei şi misterului
le voi purta pururi vină –
şi, cu certitudine, 
numai Andromedei
nu-i voi putea mulţumi îndeajuns
pentru ofranda nesomnului.

ELOGIU RISIPITORULUI

Miluieşte-mi, Doamne, inima
şi plămânii, şi ochii
să mă văd murind în picioare –
miluieşte-mi, Doamne, iluzia
şi spaima, şi greşeala
să mă văd urmaşul lui Don Quijote –
miluieşte-mi, Doamne, amurgul
şi secera lunii, şi visul
de a risipi, împărăteşte, sămânţa nopţii.

ELOGIU VREMII

Mă întreb, fără spaime, fără iluzii
ce duce, cu sine, Amurgul –
niciun înţelept nu m-a lămurit
de ce mă doare sufletul
după fiecare Ptolemeu ori Aristotel –
mă întreb, fără îndoieli, fără iluzii
ce lasă, în urma lui, Răsăritul –
niciun Oracol nu m-a lămurit
de ce Afrodita nu l-a urmat pe Apollo,
de ce El nu s-a mai întors niciodată –
mă întreb, după toate ploile ori furtunile
cum mă va privi în ochi Curcubeul –
niciun strămoş nu m-a lămurit
unde-i hotarul dintre vremea rea şi cea
bună
şi când să trec Styxul, de-a dreapta
Cezarului.

ELOGIU NEMURIRII

Dumnezeul meu m-a dumirit
că, sufletului, nu-i va fi, niciodată,
mai bine,
decât în miezul de pâine –
îngerul meu m-a ferit
şi de soarta de Sisif,
apoi Socrate ori Zamolxe
şi, mai ales, de a lui Ioan fără de ţară –
numai magistrul meu
nu m-a lămurit, nici până în clipa asta,
de ce, înaintea lui Cioran şi a mea,
a murit, în taină, Dumnezeu.

ELOGIU SÂNZIENELOR

O, Soare, înfrunzeşte-mă şi desfrunzeşte-mă
ca pe o dumbravă, ca pe un bărăgan,
leagă-mi şi dezleagă-mi anotimpurile,
primeşte-mă şi mă despresoară de sacru
şi-ţi voi fi Făt-Frumosul şi Înţeleptul –

O, Soare, la toate sărbătorile orânduite
voi trece câte un prag, privind spre zenit,
şi, când vor veni Sânzienele, îndrăgostitele,
mă voi bucura că-mi vor fi deschise Porţile Cerului,
că voi fi mai curat, mai bărbat, bun de-nsurat.

ELOGIU PUTERII

Când am ajuns la Troia, Homer 
plecase cu o clipă-nainte, în cer –
am găsit doar martirii, rămaşii
visând, prin nisipuri, urmaşii –
nici Ahil nu mai era pe acolo,
plecase şi el pe urmele lui Apollo,
să-i vindece rana, să-i dea o idee
cum înfrânţii o bună pace să-ncheie
–
nici Elena nu-mi spuse ce-a fost,
plecase şi ea să-şi afle alt rost
şi o dragoste nouă, uitând de urgie,
Ţării să-i fie o bravă soţie –
când am ajuns la Troia, marele
Rege
recita, în şoapte, noi paragrafe din
lege –
Cetatea, căzută, trebuia să fie,
totuşi, condusă
în numele puterii, de ahei răpusă.

Grafică de Mircea ROŞA-MIRO



Acest volum, ieşit recent de sub tiparul
Editurii StadiForm, 2011 şi semnat de Zina
Cenuşă, vine în continuarea primului jurnal –
„Drumul spre casă”, apărut în 2008. Spre
deosebire de primul, acesta este mai cu
adevărat un jurnal, însemnările zilnice fiind
majoritatea, iar eseurile şi scrisorile ocupă un
spaţiu mai redus.  Primul volum cuprindea
perioada 1994-2001, iar cel de al doilea, se
înlănţuie cronologic din 2002 până în 2009 şi,
după propria-i mărturisire, „jurnalul este refugiul
meu, locul meditaţiilor care m-au ajutat să
supravieţuiesc moral printre ai mei, de dorul alor
mei”.

Scris la persoana întâi, persoanele-
personaje au nume reale, ele fiind de aici, din
România sau din Basarabia (pe care a părăsit-
o în 1997 „anul disperării mele”), ceea ce ar
putea irita pe unii care se regăsesc în aceste
pagini. De fapt, comentarea portretelor morale
ale persoanelor întâlnite, este o interpretare
strict personală şi este prezentă în aproape
fiecare însemnare. Considerat un „confident”,
jurnalul, deşi e scris după încetarea activităţii
profesionale, consemnează câteva întoarceri în
timp, autoarea fiind obsedată de amintiri care
dezvăluie dorinţe sau aşteptări care, de fapt, nu
s-au concretizat decât în multe neplăceri.
Pornind de la prima zi la noul loc de muncă din
Cluj-Napoca, , dar şi în multe alte situaţii,
însemnările sunt în general critice, eul fiind
mereu pus în raport cu celălalt sau ceilalţi,
încercând să le evidenţieze profunzimea
gândului sau a gestului: pozitiv, fals sau negativ.

Aceste pagini de jurnal, cu notaţii ale unei
existenţe autentice, sunt pline de surprize:  nu
arareori, sufletul ei este invadat de dorul de
ACASĂ (adică, la Chişinău, întotdeauna scris
cu majuscule). Deşi au trecut ceva ani de la cele
întâmplate şi momentul redării lor în scris, Zina
Cenuşă nu-şi estompează sentimentale. Poate
ar fi trebuit să-şi mai filtreze relatarea unor
întâmplări sau situaţii. O sumă mare de decepţii
a determinat-o la însingurare; tânjeşte după o
prietenie anume, în viziunea ei, dar se pare că
n-a găsit-o. De aici, Zina Cenuşă este un suflet
stăpânit de multe întrebări, de dubii, măcinată
de angoase. Intolerantă şi chiar prea radicală
pe alocuri, a avut parte de dure dezamăgiri şi,
probabil, de aici şi duritatea unor afirmaţii, chiar
dacă-şi asumă responsabilitatea pentru cele
scrise. Uneori se revoltă chiar faţă de propriul
ei destin: o viaţă zbuciumată, tracasată şi mereu
încordată. Se pare că unele răni adânci şi mai
vechi de „acasă” nu şi-au găsit o vindecare
adevărată nici aici, în cea de a „doua
patrie”(cum mărturiseşte) unde „inima mi-e plină
doldora de tristeţi”.

Prin aceste două jurnale, Zina Cenuşă se
autoprezintă prin cea ce spune: „Editarea
volumului mi s-a impus şi de către cei care
doresc să-mi facă biografia, să-mi incrimineze
fapte pe care nu le-am făcut, să-mi bage în
casă şi în inimă cunoştinţe, prieteni şi neamuri
despre existenţa cărora nu am auzit vreodată.
Deci, mai bine spun eu, cu gura mea, cine îmi
este  prieten şi cine- nu, făcându-mi din carte o
tribună…”, iar pe parcursul lecturii, printre

rânduri, se dezvăluie şi prozatoarea de mare
fineţe, paradoxal, mascată uneori printr-o
anumită  provocare, dar şi o jurnalistă cu un
îndelungat exerciţiu profesional ca redactor
literar la diverse edituri sau la TV Chişinău.
Toate cele 8 cărţi de autor, precum şi întreaga
ei activitate literară, i-au adus multe referinţe
critice semnate de mari nume ale literaturii
române, fiind inclusă în „Dicţionarul general al
literaturii române”(vol. 2) al Academiei Române,
în “O istorie deschisă a literaturii române din
Basarabia” de Acad. Mihai Cimpoi, în
„Dicţionarul scriitorilor români din Basarabia
1812-2006” şi multe, multe altele. Este membră
a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova şi a
Uniunii Scriitorilor din România.

Pentru a-i sublinia personalitatea ca
scriitoare recunoscută, vom cita numai câteva
considera-ţii semnate de:Acad. Mihai Cimpoi:
„Zina Cenuşă, fiind o bună povestitoare, vine
către cititorul său din universul pe care-l descrie
cu îndemânare şi curaj, cu veghea conştiinţei
asupra legilor care guvernează Limba
Română.”; Teodora Bragă: „Zina Cenuşă şi-a
asigurat propriile calităţi şi responsabilităţi numai
prin experienţa harului de la Dumnezeu. Poate
că scriitoarea a meritat toate premiile de până
acum, deoarece scrisul său conţine pulsaţie vie,
un contrast de viaţă şi un autentic deosebit…”;
Argentina Cupcea-Josu: „Autoarea are
predilecţie pentru aspectele mai triste ale
realităţii basarabene însă clarviziunea,
îndrăzneala şi umorul sănătos sunt dovezi certe
că pe viitor ea va aduce culturii noastre pânze
epice de amploare.”; Anatol Codru: „Ai puţin
aur în cuvintele pe care le alegi cu migală, dar
e aur de probă înaltă. Să scrii cum crezi că-i
bine, să scrii cum ştii tu!”; Ion Ciocanu:
”Cincizeci de nuvele triste”, la ora actuală, se
arată a fi o carte mai bună decât cartea
secolului deoarece e una ce semnifică măsura
strădaniilor noastre.”
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Ion Cuzuioc, confratele de peste Prut, medic şi scriitor, deşi este un
om realizat şi îngalonat cu de toate, cărţi, titluri, premii, onoruri şi aprecieri
deosebite, rămâne acelaşi om neschimbat, modest şi perseverent care-
şi vede de treaba sa cu o pasiune aleasă, desăvârşindu-şi opera care-
l defineşte, detaşează şi pune în lumină cu tot mai multă consistenţă.

După ce a editat şi a semnat peste 20 de cărţi de proză( roman,
nuvelă, povestiri, schiţe, etc.), versuri, epigrame, publicistică, ş.a., fiind
inclus în peste 60 de culegeri şi antologii apărute
în Republica Moldova şi România, după ce a
semnat zeci de cronici literare, eseuri, sfaturi
medicale şi articole ştiinţifico-populare, aş spune
fără nici o reţinere că, reputatul scriitor şi medic
moldovean este un adevărat terapeut al
sufletului, care a înţeles mai bine decât alţii efectul
miraculos şi benefic al cuvântului pentru alinarea şi
vindecarea diverselor traume şi agresiuni asupra
sufletului în aceste momente de criză şi tranziţie , la care este părtaşă
şi cultura, tot mai marginalizată astăzi.

Noul volum de autor ,,La răspântie de ani’’, Editura Pontos,
Chişinău, 2010(266 pagini), scoasă într-o realizare grafică deosebită,
cuprinde un număr de 53 de referinţe şi 10 interviuri, care pun în
evidenţă o personalitate deosebită şi complexă, dar şi un condei de
excepţie, un jurnalist şi publicist cu talent şi har dumnezeiesc, cu spirit
de observaţie, inteligenţă nativă şi umor.

Prin referinţele unor personalităţi de marcă ale genului care şi-au
exprimat opiniile despre opera  lui Ion Cuzuioc, ca: academician Mihai
Cimpoi, Nicolae Roibu, Alexandru Donos, George Corbu, Petru Cărare,
Victor Prohin, Ion Berghia, Vasile Nastasiu, Tudor Paladi, Ion Borş,

Liliana Popuşoi, Arcadie Suceveanu, Nicolae Dabija, Elena Vulpe, Ion
Diviza şi mulţi alţii, cartea este o radiografie a unui condei dar şi o
oglindă biografică a scriitorului şi omului Ion Cuzuioc.

Membru al Uniunii scriitorilor din Republica Moldova şi România, a
unor Uniunii şi Confederaţii, a Uniunii Epigramiştilor Români,
preşedintele actul şi fondatorul Fondului Carităţii şi Sănătăţii din
Republica Moldova, membru constituant al Congresului Uniunii

Europene al Carităţii, în anul 1992, îl întâlneşte la
Roma pe  Papa Ioan Paul al II-lea, care îi
binecuvântează întreaga activitate(poate şi din
acest motiv nu este întâmplător succesul şi
performanţele acestuia!).

Confesiv, sincer, mucalit(acad. Mihai
Cimpoi), Ion Cuzuioc este în versuri un
sentimentalist şi un elegiac, care face dovada că
aşa cum este pregătit profesional, deşi nu are o

factură filologică, este şi un maestru incontestabil al frumosului  şi
dulcelui nostru grai românesc.

În umor acesta rămâne un personaj sobru, fin şi manierat, care deşi
are ,,gâdălici la pană şi la poantă’’ (George Corbu), nu dă cu barda,
păstrându-şi ironia fină şi subtilă de intelectual rasat, înscris definitiv în
galeria personalităţilor culturale şi ştiinţifice de dincolo de Prut şi nu
numai.

O carte  de interes care  te suscită şi îmbie la lectură, care te face
curios şi te stârneşte la un dialog imaginativ cu autorul, plasat de fiecare
dată ,, La răspântie de ani’’, care te convinge că ai în faţă un nume
consacrat şi un profesionist al genului. Felicitări doctore şi condei ascuţit!

Gavril MOISA

,,LA RĂSPÂNTIE 
DE ANI’’

Silvia POPESCU

ZINA  CENUŞĂ  -  CULORILE  INIMII
(Jurnal)
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Ion CRISTOFOR
Note despre 

„viaţa albastră a dunelor”
Fără nimic provocator, fără trucurile retorice şi

fără să cultive locurile comune ale poeziei de azi
(dintre care sexul deţine, indiscutabil, un loc de
frunte), tânăra poetă clujeană Teodora Jurma
reuşeşte să reţină atenţia printr-un lirism discret, dar
suficient de convingător. Poeta a publicat anterior
acestei cărţi două volume de poezie, Secunde cu
ochi de bufniţă (2004) şi Clopotul din
statui (2006), în care practică un lirism
fără contingenţe cu poezia colegilor de
generaţie. Discret reflexivă, poezia ei e
un jurnal al unor notaţii ce par desprinse
din cotidian, dar care, în unele cazuri,
virează în suprareal sau într-un fantastic
candid. În spaţiul poemelor, se simte
mereu o nelinişte neprecizată, cu abia
sesizate mişcări browniene ale
imaginaţiei.

Poeta încearcă să se apropie de
misterul existenţei cu paşi mărunţi şi
sfioşi, nu lipsiţi de graţie. Inventarul
capricios al lucrurilor şi fenomenelor din domeniul
casnic se deplasează imperceptibil spre o visătorie
blândă, spre un suprarealism lipsit de orice urmă de
agresivitate sau exhibiţionism Prin porii realităţii
cotidiene năvăleşte o blândă boare suprarealistă.
Niciodată poeta nu recurge la trucul depoziţiei
sentimentale, la confesiunea nesupravegheată. Cu
instinctul bunului simţ poetic, Teodora Jurma refuză
ostentaţia şi grandilocvenţa, învecinându-se în spirit
cu unii dintre poeţii cotidianului, cum ar fi Constantin
Abăluţă sau Aurel Gurghianu, fără să refuze o
anumită mitologie suprarealistă, de extracţie livrescă.

Delicate, poemele ei aglutinează unele
fragmente ale peisajului casnic, fragmente de
confesiuni, unele reflecţii, într-o arhitectură fragilă şi
elegantă. Caligrafiile sale sunt transcrise cu o peniţă
fină, în care tumultul sentimentelor, seismul emoţiilor
a fost redus la minimum sau extirpat în totalitate.
Spaţiul poemelor stă ca sub un clopot de sticlă,
refuzând impurităţile şi impunând o disciplină a
simţurilor dusă până la aneantizare. Într-o epocă a
tuturor îndrăznelilor, poezia de abia ghicitei melancolii
a Teodorei Jurma trădează o etică severă, o
reprimare a oricărei tendinţe brutale de manifestare
a sentimentelor. Printre reveriile sale se numără şi
câteva venind din zona manierismului textualist.
Litera Q, de pildă, amintind vag de emblemele
manieriste din poezia lui Ion Vădan, îi prilejuieşte
graţioase reflecţii şi Caligrafii. Poeta speculează pe
motivul comunicării dintre eul poetic şi litera Q, văzută
ca o lume în sine. Teodora Jurma devine aici
debitoare unor poeţi ai condiţiei lumii văzute ca text,
contras în universul sintetic al unei enigmatice litere.
Iată un singur poem, edificator pentru acest
manierism textual, nu foarte productiv, ce constituie
totuşi doar una dintre preocupările poetei: „singură la
masă/ doar cu litera Q/ faţă-n faţă cu veşmintele/
vişinului din copilărie/ voi da socoteală pentru/
frunzele ce nu ştiu încă să/ cânte/ şi pentru
nerăbdarea/ pietrelor de a/ deveni timp/ pun puţină
sare/ pe litera Q/ şi mănânc”.

Colţul unui interior domestic, populat cu obiecte
familiare, dar şi cu unele sugerând o lume acvatică,
fluidă şi onirică, e surprins într-un abur nostalgic, de
emoţie difuză, prin care comunică realităţi imediate cu
unele situate pe o altă axă a timpului, în trecutul
concret sau într-un spaţiu imaginar. Poemul liminar e
emblematic pentru acest univers populat de oglinzi,
în care formula asociativă se naşte din solitudine,
frustrări şi reticenţe: „interior cu corali/ interior mut

neclintit/ se roteşte liniştea/ caleidoscopic/ interior cu
draperii/ roşii grele/ mi-e foame de culori/ în caruselul
oglinzilor/ străzile încep de unde/ s-au subţiat/ mi-e
foame şi muşc bucata cea mare/ albul greu de/ toate
cele şapte vise”.

Toate micile ei compoziţii trădează o răceală de
sticlă. Oglinda e unul din motivele predilecte ale
acestei lirici. Poeta deambulează printr-o „sală (a)
oglinzilor” în care „ecoul se răsfrângea în mii de
culori”, în timp ce „cioburi de oglinzi dansează în jurul
ei”. În alte secvenţe, apare imaginea unui personaj
infantil „de la fabrica de oglinzi/care încălzea aerul în
palme şi apoi îi dădea drumul”.

Personajele circulă prin acest
univers al absenţei asemenea
personajelor enigmatice ale lui Paul
Delvaux. Spaţiul e dominat de
singurătate şi transparenţă: „de
singurătăţi/ ori de câte ori zidurile/
tremurau sigure de transparenţa lor”;
„am alcătuit o grădină / aproape
transparentă/ prin care se puteau zări
seminţele lucrurilor. În alt loc e evocată o
„sală de balet în care crina aşează
cioburile oglinzii” sau „un joc de puzzle
în care florile de colţ apar primele”. Altă
dată, întâlnim imagini care evocă

posibile coşmaruri, metamorfoze ciudate, angoase
inexplicabile („frica, începem să ne coasem hainele
unul de altul, apoi le sfâşiem/ şi rămânem goi. ne
acoperim cu oglinzi, şi tăcem”).

Menită să enunţe viziuni, intuiţii tulburi şi
presentimente, imaginea oglinzii indică trasee
posibile spre o lume a subconştientului. Majoritatea
poeziilor din acest nou volum al Teodorei Jurma sunt
puneri în scenă construite cu o regie sumară,
transcrieri ale unor obsesii nenumite şi ale unor trăiri
în care se proiectează o altă vârstă, cea a unei
adolescente imaginare. Viaţa albastră a dunelor
cartografiază un teritoriu al unei intimităţi visătoare,
discrete şi pudice, o pendulare între real şi imaginar.
Nu e decât o confesiune exprimată ambiguu, cu
mişcări ezitante, timide, ale unor personaje ivite dintr-
o realitate evanescentă. Temperamentul retractil al
poetei, discreţia ei funciară dezvăluie o ipostază de
fiinţă meditativă şi interiorizată. Poezia Teodorei
Jurma se desfăşoară mereu sub regimul derizoriului
cotidian, micile ei ceremonii lirice fiind transcrise cu
reală sensibilitate şi talent. Jurnal al transfigurărilor şi
al purităţii, alcătuit din „corpul delicat al semnelor”,
Viaţa albastră a dunelor e un volum oarecum
desincronizat cu moda poetică de azi, ce transcrie
cu o peniţă fină şi elegantă, cu un rafinament
necăutat reveriile melancolice ale unei sensibilităţi
autentice.

Poeme de Teodora JURMA
***

prin ochii lui păşeşte un câine singur. el
adulmecă ziua în care să poată fugi. se înserează
şi tramvaiele poartă un singur nume. în interiorul
numelui creşte disperarea. miroase deja
a ziua de mâine. trecătorii poartă pe rând ochii ei.
şi părul. Nu vrea să mai plece acasă. ar putea găsi
în locul 
uşii un pod. un pod pe care se plimbă o femeie
singură.
care roade scoarţa sălciilor. şi a lacrimilor

***
din dreptul inimii coboară două fire lungi 
şi subţiri. cu ele înaintezi. cu ele respiri 
aerul în care cineva a presărat setea de un ceas 
în care oamenii ştiu să se prindă de mâini.

indiferent de
distanţa dintre capetele lor. un ceas în care 
încheieturile lor vibrează se dilată. şi din ele 
ies ca dintr-un fel de peşteră flori.
un ceas în care mâinile lor se leagănă ca ramurile 
unui copac. un copac din care cresc presimţirile.

***
străinul care descalecă în memoria ta. care îţi
umple 
nările de mirosul acela din copilărie. în care ţi-ai
ascuns 
lacrimile şi jucăriile. mirosul acela care te pregătea
pentru 
un fel de primăvară. în care simţeai degetele
copacilor pe
spinarea ta. şi-n care aerul era înghiţit de un fluier.
străinul cu buze de fântână arteziană. desenat pe
asfalt
pentru a încăpea în el poveştile mereu 
mişcătoare ale bunicului.

***
în podul palmei tale coboară un melc. cortina
se deschide şi fiecare spectator începe să muşte
din scenă. se deschide şi o uşă dintre umerii tăi
îndepărtaţi. prin ea intră spectatorii unul câte unul.
tu nu vrei să-i pierzi.
îi laşi să se caute. să se viseze. ei plâng la un fel
de
fereastră cu gratii. din plânsul lor creşte o
lumânare.
ei văd uşa deschisă din spatele lor. se sperie
şi mai tare. la care fereastră să mai plângă. la care
gratii. tu dai drumul melcului. din cochilia goală
se aud aplauzele.

***
la fel cum seara se lasă ca un parfum tu treci
peste 
litere. ridici vălul fierbinte dintre aşteptări şi uiţi că
fiecare
respiraţie este o pasăre. te ascunzi într-o clepsidră
şi te joci
cu petalele de flori care cad în locul nisipului. dar
spaima ta
ucide fluturii. plouă cu omizi şi ceaţa e un fel de
plasă în care
se prind iluzii. tu pe jumătate taci pe jumătate
vorbeşti. tu eşti
melcul. creşti şi descreşti din vorbele tale. rămâi
acelaşi
doar în interiorul unei viori.

***
tu nu exişti decât seara. seara când scaunele 
se alungesc şi lasă o umbră în formă de pasăre 
pe pereţii goi. goi de tine. tu nu exişti decât în afara 
trupului tău ca un abur pe care îl inspir când rămân 
fără aer. tu pescuieşti lumina întâmplătoare din
ochii mei. 
ţie ţi se face milă de mâinile mele şi le arzi. ţie ţi se
face milă 
de copacii în formă de lacrimă şi îi arzi. tu ştii că în
interiorul tăcerii 
există un sâmbure. şi-l spargi.
îţi ridici mâinile şi prinzi un fluture mare. 
care se zbate deasupra casei mele. 
pe aripile lui presari un fel de pulbere a uitării.

***
florile galbene se întind în interiorul ochiului tău. 
dau lumină. prind rădăcini. ele cresc din 
trupul meu. palpită în ritmul inimii. tu stai cuibărit 
într-o scoică. asculţi sunetele nedesluşite pe care le 
produce spaima. şi jocul. tu respiri rar. pentru ca 
păsările să bea din părul tău. umed de tăcere.



Coperţile celor două volume de versuri, publicate în anul 2010 de
Melania Cuc, trebuie privite cu mare atenţie întrucât, prin
complementaritatea lor, consolidează arta poetică a autoarei.
Autoportretul de pe volumul omonim/1/, reprezintă o femeie îmbrăcată
în costum popular (sugerând tradiţia) privindu-se în oglinda vieţii şi
ţinând o lumânare aprinsă în mână (flacăra vieţii). Fundalul (viitorul)
pare destul de întunecat şi femeia priveşte, pierdută în reverie,
lumânarea consumată pe jumătate. Amintirile vor reprezenta o bună
parte în economia acestui volum autobiografic. Tehnica picturală va fi
folosită cu precădere în realizarea imaginilor sugerate de versuri:
„Autoportret perfect/ Şi o ceaşcă de ceai chinezesc./ Stop cadru fără
egal/ Printre/ Liniile frânte din şale/ Pe un ecran uriaş./ Şi vremea-i
albastră,/ Şi nisipul e verde/ Scaieţii dau floare,/ sămânţa germinează/
Pe buzele mele muşcate/ De sare./ Sunt un om liber!/ Strig mut./ În
căuşul de palmă/ Mă ascund ca o pâine/ Neagră, săţioasă,/ Fără
idealuri.”

A doua copertă reprezintă o balerină-lebădă, întinsă pe asfalt/2/.
Graţioasa pasăre este strămutată din mediul ei acvatic nativ, pe asfaltul
aspru al cotidianului neprielnic plutirii: „Aştept cu capul sub aripă/ Într-
un arc de triumf/ Ridicat cu palmele din apă şi lut.”;  „Mă ridic în poante,/
Dau din aripi/ Trec cu moarte-mi pre moarte...” 

Pornind de la aceste observaţii, putem întregi arta poetică a poetei,
prozatoarei, pictoriţei şi comentatoarei literare  Melania Cuc.
Complexitatea preocupărilor ei artistice o fac să încerce transformarea
poeziilor sale în mici spectacole de artă totală, în care lumina, culoarea,
mişcarea şi muzica „se-ngână şi-şi răspund.” Textele decupează
scenete sau secvenţe cinematografice semnificative: „Locul meu
preferat este în picioare/ La galerie,/ Unde/ Studenţii fluieră dirijorul/
Pe strapontină./ Bat ritmu-n picioare/ Şi golul, în aer./ Dincolo de cortina/

Îmbâcsită cu milă creştină/ Iapa albă paşte miriştea/ Poveştii reciclate
de o  mie de ori/ din lentilele sparte.”

Spectacolul mimat, expresionist, se dezvăluie într-o gestică
elevată: „Îmi las capul pe genunchi,/ Vorbesc în limbi moarte; Strig
poemul cărnii invers./.../ Mă vând pe bucăţi/.../ Acum / Poate fi prea
devreme/ Să-ţi vinzi fratele,/ Ca să-mi salvezi pielea/ întinsă ca o
leoaică gemând/ Pe podele.” 

Scena este viaţa crudă în care ne chinuim să supravieţuim: „Învăţ
învierea mergând/ Pe picioare şi iluzia asta contează/ Ca o melodie
peste care/ S-a suprapus sufletul.” Desigur, existenţa ne oferă şi
momente de fericire: „Şi mă dedau la mierea/ Picurată sub limba
ceasornicului.”

Melania Cuc scrie versuri firesc, aşa cum respiră. Naturalitatea
expresiei este semnul talentului. Imaginile se aglutinează într-o unitate
problematizantă. Ludicul este uzitat pentru amortizarea tragicului.
Viziunea asupra existenţei rămâne astfel senină: „Mi-am făcut bagajul/
Din iluzii şi albii de pâine./ Plătesc scump/ Jocul de-a prinselea/ Licurici/
Pe banda cu lipici şi hârtie./ Mi se părea că-i/ Uşor să zbor,/ Să mor
alergând cu un pas/ În faţa vagonului/ Din care/ Păpuşa din cârpe/ Şi
ruj rânced pe buze/ Cântă numai pentru mine/ Un cântec de leagăn.”

Note:
1. Melania Cuc – AUTOPORTRET poeme (Ed. Nico, 2010)
2. Melania Cuc – LEBĂDA PE ASFALT poeme (Ed. ANAMAROL,

Bucureşti, 2010)
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Virginia PARASCHIV

TAINA URZELII VEGETALE
Poetul Alexandru Florin Ţene păşeşte în

Cetate cu un mănunchi de poeme, adunate
sincretic sub semnul sonatei, pentru ca poezia
să emită sunet şi imagini într-o contopire
elegiacă. Poetul îşi mlădiază cuvintele discret,
îi repugnă şi zgomotul de fanfare triumfalist,
dar şi ostentaţia negativistă delirantă. Apetitul
pentru consimţirea resemnată la realul
nevrotic şi deprimant, dar şi radicalismul isteric
contestatar, îi lipsesc cu desăvârşire poetului
Alexandru Florin Ţene. O voce poetică sobră,
echilibrată, a cărei unduire de trestie
cugetătoare nu le pot înfrânge urâtul, răul şi
mizeria lumii. O lume în care sunt în vogă,
trebuie să recunoaştem, scrâşnetul
apocaliptic, megalomania perversă a eului
resentimentar, apetenţa pentru imaginarul de
coşmar. Poetul nu trăieşte într-o lume
paradisiacă, utopică, într-o irealitate regizată
metaforic, dimpotrivă, ia act de lumea reală
interogând-o cu disperare existenţială. Un
poem al unei tragice interogaţii, Ce este
patria, defineşte conceptul în conformitate cu
suma destinelor frânte. Cuvintele atrag
fetişurile istoriste şi ratările colective, logosul
catalizează la modul periculos violenţa în
numele cauzelor „drepte”. Autobiografie
aduce în atenţie gracilitatea şi inocenţa de
copil într-o lume horror a războiului. Copilul
care poate să-şi facă, jucării din zdrenţe de
vise“ prefigurează adultul care va avea

puterea de a se abstrage diurnului terifiant şi
de a da ascultare armoniilor subtile evadate
din captivitatea timpilor istorici.

„Cale lungă are poetul pe lumină
călcând
cu călcâiele bătătorite de dor de ducă
purtând la tâmple câte o vină în apus
ce-o duce şi acum în gând acolo Sus
şi-n mână cu o floare ce se usucă”.

Singurătatea poetului de cursă lungă
Poetul cu rădăcinile aspre şi dure ale vieţii

rurale păşeşte sfios pe calea princiară a
poeziei. Vina de care pomeneşte să fie vina
despărţirii de cutumele căminului patriarhal?
Iar floarea ce se usucă să fie oare visul ce-şi
stinge flacăra în confuzia deşartă a
dezamăgirii şi iluziilor repetitive? Pentru că
poetul temerar se desprinde de ţarina
strămoşească, dar riscă să eşueze în
deriziunea uzanţelor urbane:

Înserarea a strâns orele pe făraş,
Şi resturile zilei abandonate de noi
Speranţe, certuri, idei, chiar un vechi

lampas,
Au ajuns toate la ghena de gunoi.

Resturile zilei
Noaptea urbană ascute simţământul de

singurătate şi inadaptare, poetul insomniac îşi
macină o existenţă marcată de tabieturi sterile
şi penibile. Lumea urbană, o lume confuză,
ostilă, agresivă, un univers glacial. Este de
observat infuzia bacoviană a ploii şi umezelii
care descompune şi sluţeşte chipul trufaş al
oraşului. Motivul frigului străbate implacabil

imaginile urbanităţii alienante. Pasager prin
lumea tristă şi încleiată în rutină, poetul îşi
nutreşte forţa de perpetuă fiinţare spirituală şi
de regenerare, în Cuvânt, cuvântul rebel şi
îndărătnic se lasă cu greu modelat,
învrednicirea onestă a rostitorului poet,
produce cadenţe armonioase ce secondează
imaginile unui tărâm mirific, un tărâm
paradiziac al naturii pure şi nealterate. Acolo e
locul geometric al spiritualităţii absolute unde
poetul înalţă incantaţii despre misterul
alternanţei existenţiale în consonanţă cu
acolada temporală infinită.:

Şi tot ne integrăm în hăul lui deschis
Încrucişându-ne cu vetuste spaţii şi istorii

Cei doi gemeni-timpul şi spaţiul
Pentru că timpul este cu adevărat obiectul

aspiraţiei cognitive poetice, dincolo de limanul
logicii ce prestabileşte noţiunea în datul ei fizic,
dogmatic şi sapienţial şi o disociază de spaţiu,
noţiune cu simplă funcţie asociativă.

Un singur timp cât universul
Proclamă o necunoscută definitivă.

Cei doi gemeni-timpul şi spaţiul
Ideea poetică despre se strecoară

insinuant prin clipele îngemănate ale amintirii
despre Grădina Edenului de acasă, o grădină
în care nemurirea apare distilată în firul ierbii,
un miracol de vitalitate, în expresia aristocrată
a hlamidei policrome ce ocroteşte şoapta şi
cadenţa vioaie şi semeaţă a gândului poetic.

Sonata integrală pentru dragostea de
frumuseţe şi de viaţă se înfiripă în tainica
tăcere a urzelii vegetale.

Lucian GRUIA
POEZIA SPECTACOL



Maria Cornelia POSTESCU

NEMURITORUL LUNII MAI

Iată că, azi, la cea de-a XXXI-a ediţie a
Festivalului Internaţional „LUCIAN BLAGA”,
în virtutea iniţiativei ce a prins viaţa în urma
cu trei ani, (pe care o dorim a deveni
tradiţie), Cenaclul Literar „LUCIAN BLAGA”,
din cadrul Centrului Cultural „LUCIAN
BLAGA” din SEBEŞ, scoate o antologie de
versuri, antologie bazată pe creaţiile
membrilor cenaclului. Este un minim obol
adus, cu pioşenie, pe altarul veşniciei
marelui poet şi filosof care a fost Lucian
Blaga.

Anul acesta, antologia are o semnificaţie
deosebită, ea fiind o lumânare aprinsă la
comemorarea a cincizeci de ani de la
trecere în nefiinţa a poetului. Nefiinţarea lui
printre noi, ca prezenţă fizică, ne face sa-i
simţim mai acut spiritul elevat şi de neatins
care dăinuieşte, atât de pregnant, în spaţiul
blagian. Poate... acest spirit vizitează
condeiele cenacliştilor sau le dă nesomnul
creaţiei. Cert este că, mai pricepuţi sau...
simpli ucenici, am încropit, pe forma inimilor
noastre, versuri şi metafore care să ne
amintească de geniul nemuritor ce ne
stăpâneşte sufletele. Nu avem pretenţia la
celebritate; nu avem pretenţia de a fi socotiţi
geniali sau... aparte. Suntem un grup,
inimos, visător şi insomniac, de truditori,
înrobiţi Cuvântului.

LUI BLAGA

Descântec alb, magie ascunsă, 
izvorul întors spre obârşii, dar, 
mai presus de fire, 
un cântec, mut şi adânc, 
mă sapă, subteran,
cu şuvoaie de lumină
E cântecul lebedei,
neuitatei lebede, urcată într-o stea.
ce-mi curge pe tâmple
cu gând duios
trecut crin vămile Timpului 
legat la porţile Dorului.

E gândul Neştiutului, 
lacrima Nevăzutului –
înţelept a-toate-ştiutor.

Magie albă şi dor.

Ioan KALMA

LUMI OPUSE

Îmi amintesc când ai ieşit din mare 
în noaptea-nfiorată când vroiai să pleci,
ţi s-a ivit din apă întâi chipul 
din plete-ţi curgeau stelele reci,

aveai nevoie de-o gură de aer, 
spre mal pluteai, - de-atâta aşteptare 
branhiile mele se uscau pe ţărmuri 
şi disperat m-am cufundat în mare.

Ne-am petrecut unul pe lângă altul, 
tu abur iar eu apă separată 
şi ne-ndreptam spre lumile opuse 
cu uşi închise către „Niciodată”.

Ne căutam cu dragoste imensă 
şi-atuncea Zeul se-ndură, în fine 
şi mă evaporă uşor în slavă 
când tu plouai cu dragoste spre mine.

Petru FĂGĂRAŞ

REGĂSIRE

Te mângâi cu gândul 
închinându-ţi clipele acestea,
ating stele albastre,
constelaţii infinite,
ţi le dăruiesc pe toate
să-ţi lumineze calea spre tine însuţi,
unde iubirea te aşteaptă,
unde sufletul îţi este făgăduinţă,
unde în taină îţi pierzi identitatea —
şi-ţi re-găseşti existenţa
cea adevărată şi imaculată,
cea care te animă
în toate clipele,
cea pe care o vezi, în tot ce te 

înconjoară…
iubito tu eşti
atât de iubită încât plutirea unduită 
în iubire, îşi dansează clipa eternă 
de lumină...

Ioana DAMIAN

DOR DE LUMINĂ

M-ai rostuit în lumină Doamne,
Şi curcubeul din mine
Îmi scaldă sferele înalte şi pământul 
deopotrivă
Mintea e beată de atâta parfum al

culorilor
îndrăgostită sunt şi curg spre împlinire
Mă scald în iarba verde a pământului

nevăzut
Vâltoarea patimilor mele
S-a metamorfozat
În marea îmbrăţişare cosmică.
Acum pacea şi liniştea
Îmi sunt leagănul firii mele.

Emilia FAUR

Recitarea
Oboseala-mi zace-n oase 
şi în vase de mătase 
şi-aud tânguiala gravă; 
scârţâit - acea epavă... 
mă gândesc şi râd nebun 
că de-ar fi să-i dau o voce
nebuniei - vers precoce 
ar suna melodramatic, 
ar suna a râs stârnit!
n-ar trăda deloc simţirea, 
cel mult ar fi comedie 
cum eu râd când văd mândrie 
în înşelătoarea piesă 
de poet sau poetesă 
ce se crede numai una
în rostire şi în gând... 
mă amuză rău minciuna!
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Rafila MANIU

ACEEAŞI, ACEIAŞI

P-acelaşi drum - de toamnă neumblată
Se-ntorc la mine păsări rătăcite ... 

Aceeaşi lungă aşteptare-n poartă,
Aceleaşi vise încă netrăite...

Aceiaşi nori de pulbere stelară 
Le seacă - gândului şi vrerii - sensul

Când, furişaţi pe-aceeaşi ulicioară, 
Hoţii de lacrimi îmi inundă versul.

Dar, verbul am să-l cern prin alte site,
Fiindcă - alte echinocţii vin de-acum 

Şi-aceleaşi păsări, cândva rătăcite, 
Se-ntorc la mine pe acelaşi drum.

Mariana MOGA

AM ÎNCERCAT

Am încercat să cânt,
dar cântecul suna fals
şi m-am închis în aşteptare.

Am încercat să râd, 
dar ecoul mi-a răspuns 
prin imagini de suflet.

Am încercat să fug,
dar fiind singură
am rămas orfană de urme.

Am vrut să mă opresc, 
dar fiind târziu, 
trupul a căzut în seară 
şi mi-a înghesuit timpul, 
sub pleoape.

Corina Ofelia CORPODEAN

PROVOCARE

Intră, iubire, la mine în casă, 
Priveşte-mă-n ochi şi bea o cafea
Te-aştept de o viaţă, intră şi lasă 

Timpul să picure... aşa cum o vrea!

Nu vreau să m-atingi, în treacăt, pe
umăr Şi nici adierea de seară să-ţi simt; 

Înşfacă-mă zdravăn, căci clipa din
urmă Îmi suflă în ceafă... şi vreau să o
mint!

Bogdan TURCU

NEROSTIT

Mă ţii încătuşat în sânge, 
În bezna necuvântătoare. 
Pasul ruginit îşi plânge 
Drumul glasului ce doare.

Mă ţii în zidul de tăcere,
O cărămidă tencuită 
Cu seva fără de putere 
A glasului ce-o vrea rostită.

Camelia TINCU

STATORNICIE

Râvneşte gândul însetat de dor, 
priveşte-mi ochii inundaţi în vise, 
sub plămădirea dornică de zbor 
cu braţele-mi spre tine larg deschise.

Ascultă-mi cântul încă negrăit, 
ce-mi cumpăteşte-n taină rapsodia 
şi contopiţi de-albastrul, spre zenit, 
înmărmurim sub şoapte 
neclintirea.

Marioara BERGHEZAN

MORGANA

Femeie sirenă de este
Ori ştimă a apelor romanţă,
O văd sărutându-mi umărul
Pe alocuri, golit de substanţă.
Unduind în apele primordiale 

Nedefinită şi nudă-n velinţe,
Pământule, translucidă iluzie
Cu nuri mustind de dorinţe.

Cosmina EKART

Teatru

vedem prea mult teatru în fiecare zi
şi-ajungem dependenţi de el. 
nu mai iubim 
şi-ajungem speriaţi de idee.

uităm să jucăm teatru 
cu ale noastre inimi 
şi-ajungem să ne inventăm 
sentimente.

poate doar noi ne mai iubim 
clar şi incert,
poate doar noi ne-am îndrăgostit 
vag şi profund.

dar ştiu sigur că ne 
iubim; cât pentru toţi. 
iar despre ei, nu ştiu decât 
că sunt actori rataţi 
ce n-au apucat să joace 
în propria lor viaţă.

Ana I. BORCEA

ÎN LANCRĂM

În mugetu’ de sat coboară 
Ecou de dangăt că e seară 
O clipă râul stă pe loc 
Flăcăi şi fete, cânt şi joc

Imbold al seminţiilor apuse 
Se-apleacă cele noi în spice 
În veşnicia de la sat 
Hronic de vârste-naripat

Mirabila sămânţă încolţeşte 
Şi-un bun de soare străluceşte 
În Lancrăm.
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Curgând ca un fluviu, în continuarea celorlalte volume ale
poetului, scriitorului şi traducătorului ANDREI FISCHOF (în limba
română: „Dialog imaginar”, 1978; „Uitarea de sine”, 1983;
„Atingerea umbrei”, 2000; „Prefăcuta linişte”, 2003; „Umbletul
îndoielilor”, 2005... în limba ebraică: „Keev lavan. Durere albă”,
1991; „Rikud hamilim. Dansul cuvintelor”, 1993; Horef zarok. Iarna
verde”, antologie de poeme traduse din limba română în limba
ebraică, 1995; „Seyvat hazman. încărunţirea timpului“, 1997;
„Kim’at. Aproape că“, 2002; „Avak susey habar. Praful cailor
sălbatici”, 2006), răsfrânt ca-ntr-o balanţă de aur alchimic în lacrima
universului, proaspătul volum de poeme intitulat sugestiv „Izgonirea
din iad”, ne pune în faţa unor chintesenţe de gândire şi simţire
poetică de excepţie, cu neaşteptate şi complexe volute de conţinut
ideatic-afectiv şi imprevizibile asocieri de motive literare perene.

Această carte se bucură de o apariţie editorială de excepţie,
sub egida unor editori experimentaţi, Aura Christi şi Andrei Potlog,
precum şi a lectorului de carte Gena Rusu (director economic:
Mihaela David, tehnoredactor: Alexandra-Alina Preda, departament
difuzare: Adrian Preda şi Claudiu Moloci), apariţia editorială a
volumului integrându-se colecţiei „Poesis”, a Editurii Euro Press,

Bucureşti, 2008. Deschizându-se, pe coperta întâi, cu o
reproducere după o frescă de Fra Angelico din chiliile de la Sân
Marco, în paginile de început beneficiind de un succint dar
edificator curriculum vitae al autorului, cartea este învăluită, pe
coperta a patra, de cuvintele pline de aplomb veridic, cu iz de
confesiune, ale Aurei Christi.

De-a lungul anilor, creaţia poetică a lui Andrei Fischof, de
fiecare dată, cu fiecare volum, parcă într-un continuu debut exploziv
sub masca uimirii, a stării de „mirare filosofică” în faţa lumii, a vieţii,
a cosmosului, apare în faţa minţii şi a inimii lectorilor transfiguraţi
de receptarea şi procesarea cuvintelor, ca o stare de graţie verbală,
izvorâtă din asimilarea şi posesiunea revelatorie a marelui Cuvânt.

Setea de cunoaştere şi de lumină care clocoteşte în fibrele
silabelor şi în umbra tăcerilor şoptite pe jumătate îl determină pe
autor să nu se poată opri în loc... În crescendo, conflictul său
lăuntric, precum la un nou Faust, se adânceşte în noul volum de
poeme, după cum se creionase la medievalul alchimist prin
sintagmele transpuse de Goethe în versurile: „Ah! Două suflete-s
în mine! Cum se zbat/ în piept, să nu mai locuiască împreună!“
(„Faust“, J. W. Goethe, traducere: Lucian Blaga). în desprinderea
de sine, ca-ntr-o fugă de un indicibil alter-ego, ancorat în propriul
gând al autorului precum umbra lui Mephistopheles în Faust, luând
forma atâtor chipuri umane, ameţitor de multiple şi diversificate,
verbul poetic fischofian mărturiseşte: „Presimt miezul din lucruri/
cum rupe petalele uriaşe/ ale calendarului/ într-un joc de-a/
măiubeştenumăiubeşte// fiecare lună smulsă mă scufundă/ cu încă
un gând/ cât latul palmei/ în negura covârşind ţărâna/ până nu mai
aud clopotele aplauzelor/ imaginate// astfel aştept întâlnirea cu cel
care/am murit de atâtea ori” („Astfel aştept întâlnirea”) Prin notele
unui registru liric transmodernist, de actualitate, poetul Andrei

Fischof urmează cu intermitenţe, subteran, caracteristicile acestui
drum de „individuaţie” (C. G. Jung) sub ogivele puterii de geneză
ale spiritului epistemic uman (amintind doar tangenţial de ecourile
mitului faustic a cărui bibliografie, de-a lungul generaţiilor literare,
a cuprins peste 14.000 de titluri citate în 1966 de H. Henning, în
cronologia consacrată acestei tematici): „Prizonierii războaielor
noastre suntem./ încă n-am ieşit din ele./ Războaiele ne hăituiesc/
precum lassourile./ Braţele-mi se sufocă de cătuşele eliberării/
neîmplinite,/ căci cineva totdeauna se grăbeşte/ să închidă
grajdurile/ pe când caii fugiseră demult.” („Continua eliberare
neîmplinită”)

Încercând să reprezinte viaţa în infinita ei diversitate, scriitorul
Andrei Fischof, al cărui penel literar învăluie cu aceeaşi tuşă de
marcă şi versul şi proza şi eseistica, îşi exteriorizează de cele mai
multe ori paradoxal, într-un mod absolut sui-generis, ideile, trăirile,
convingerile; aproape întotdeauna dorinţa sa de a cunoaşte şi
dorinţa de a arde ca o flamă, sub cenzura implacabilă a lucidităţii,
fiind la fel de intense, de tulburătoare, de permanente, adună în
sine, ca într-un receptacul de har, tot zbuciumul şi toată neliniştea,
întreaga anxietate şi toate nostalgiile condiţiei umane, aşa cum

transpar acestea din poemul care, prin extrapolare, dă şi titlul
recentului volum de versuri, „Izgonirea din iad”. „Dar şarpele a
rămas în rai./ Şi-a schimbat doar numele/ în înţelepciune,/
aruncându-ne câte un solz/ imposibil de prins din zbor/ la vreme.//
Din când în când/ pielea lui fâlfâie deasupra drumului nostru/ şi ne
acoperă ca un sfat dat înjugă:/ ştim că e vremea năpârlirii./ A
dezbrăcării promisiunilor deşarte/ şi a nimicirii urmelor periculoase,/
când şarpele nostru cel de toate zilele/ ne destăinuie, în trecere,
adevărul,/ cu preţul izgonirii tuturor,/ căci el, şarpele, a rămas în
rai.”

Învăluind cartea ca o strălucitoare mantie profetică, poemul
care o încheie, deschizându-o parcă spre următoarea apariţie
editorială, este intitulat semnificativ, „Cartea naşte carte”...
„Poemele mele aşteaptă/ Precum caii de cursă dincolo de poarta/
Deschizându-se într-o singură direcţie./ O clipă înainte,/ Poemele,
încordate până la/ A nu se recunoaşte unul alături de celălalt,/ îşi
înfloresc buzele cu spuma/ Sprijinului reciproc, dorit./ Precum caii
de cursă aşteaptă poemele mele/ Semnul spargerii aerului./ Cartea
naşte carte,/ Cum sufletul naşte alt suflet.”

Ardent prin structura afectivă, măreţ şi dubitativ prin raţiune,
reţinut prin nobleţea comportamentului liric, autorul se exprimă
printr-un verb poetic ales în consecinţă, încadrabil în oricare dintre
curentele literare şi în nici unul, întruchipând libertatea supremă de
creaţie, reunind simbolic toate sensurile vieţii, ale existenţei omului
pe Terra... „Despre starea de margine/se scriu doar tăceri: pagini
albe/netăiate,/prinse între coperţi fără/ titlu./ Ea taie gândul/ şi-l
împinge-n hăul memoriilor/ împietrite./ Durează doar/ cât o rostim./
Apoi ne-nfulecă - plantă carnivoră/ din sera ideilor de carpe
diem./Fiecare,) margine de sine.” („Starea de margine”)
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„IZGONIREA DIN IAD”



Ionuţ ŢENE
ULTIMUL POET AL GENERAŢIEI ÎN BLUGI

poetului Adrian Păunescu

te salut bătrâne poet al generaţiei în blugi
când pleci să-i cânţi blând lui Dumnezeu
despre iubirea simplă şi sinceră de glie
despre ultimul poet al generaţiei în jeans

te salut cu amintirea unei tinereţi flămânde şi întunecoase
ca blocurile cu feţe de închisoare ale cartierului comunist
te salut cu melodii adolescente, cu ABBA, Boney M, Tatiana Stepa
şi fetişcane în picioare frumoase şi robuste ca saboţii din lemn
olandezi

te salut de pe stadioanele pline de speranţe când câinele negru
urmărea flămând poezia
de dincolo de mormânt şi vânt
văd cum vorbeşti simplu cu voievozii şi prietenii noştri poeţii români
în limba pentru care ai ars ca un Iisus

Ultimul poet al generaţiei în blugi
te salut şi plâng ţara părăsită
Acum
adevăratul popor român s-a întâlnit cu tine
în România din ceruri

te salut poet al generaţiei în blugi
în ţara de dincolo de neguri
lângă Eminescu, Blaga, Nichita, Coşbuc, Arghezi, Crainic sau Gyr

unde salutul tău despre cum ştiu să cânte libertatea poeţii generaţiei
în blugi
e un vers limpede despre patrie ca lacrima lui Ovidiu

Paulian BUICESCU
SALVAREA NOASTRĂ-I CRUCEA

Păcatul, iată, se ridică-n valuri 
Se-neacă chiar şi cei nevinovaţi 
Avem colacul de salvare Crucea 
Pentru acei ce vor a fi salvaţi.

Te-ntreb de vrei să ne-aruncăm în valuri
Nu-ţi fie teamă, nu ne înecăm 
C-avem Dumnezeirea sus pe maluri 
Cât credem şi Cuvântul predicăm.

Eu vreau să ştiu de vrei să-mi fii alături 
Şi să renunţi la viaţa ta lejeră 
Că lupta cu Satana, iată, intră, 
Istoriceşte, într-o nouă eră.

Va fi o luptă dură, te asigur,
Satana ştie bine Sfânta Carte
Va amăgi continuu omenirea
Noi, să luptăm pe viaţă şi pe moarte!

Va fi războiul fără de remiză 
Avem şi ajutor imens de Sus 
Învingătorul va fi numai Unu
Creştinătatea-n frunte cu IISUS!

Mereu s-a luptat lumea pentru pace
Şi-atâta sânge pentru pace-a curs

Aveam o pace multimilenară
De s-ar fi vrut doar pacea lui IISUS!

Gheorghe SUCHOVERSCHI
RONDEL ÎN DRUMUL UNEI LACRIMI

La polul nord al lacrimii e seară ,
Îngenunchiată-n brazda unui gând .
Când strigătul se-întoarce în cuvânt ,
Pierdut în vrajba arşiţei de-o vară .

Urmează lin cărarea ei amară .
Străbate vertical şi chipul, blând .
Îngenunchiată-n brazda unui gând ,
La polul nord al lacrimii e seară .

Şi genele se pleacă, rând pe rând ,
În rugăciuni … speranţe-n ochi presară .
Să vadă-un răsărit de primăvară ,
Spre Polul Sud, surâsuri picurând …

La polul nord al lacrimii e seară !

Eugen BURGHELEA
ŞTIU

Ştiu, mamei că îi sunt dator,
În dorul ei, cu o scrisoare,
Când zarea-i tremura uşor,
Eram prin ploi şi prin ninsoare.

Iubitei, azi cu păr brumat,
Îi sunt dator cu nişte şoapte,
Când sufletu-i s-a zbuciumat,
Călcam cu pasul rar, în noapte.

Copiilor, ce mi-s feciori,
Le sunt dator cu o poveste,
Când le-am lipsit, din seară-n zori,
Urcam pieptiş, înalte creste.

Şi ţării, încă-i sunt dator
Cu tot ce am pân’ la sfârşit,
Cu cerul ei fără de nor,
Eternul ţel, vis împlinit.
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Stela Ianovici COSTAN
ŢINUT

Scăldat de apele iubirii tale, 
Mă-ntorc cu fruntea de-anotimpuri grea 
Ca să revăd copilăria mea,
Oglindă trează-n undele natale.

Pe-o rază de ninsoare se zăreşte 
Din timpuri neuitate-un dor gonind, 
Iar luna dintre dealuri răsărind 
Ca un cercel de aur peste creste...

Coboară râul amintirii mele 
Prin văi înalte răvăşit de vânt, 
Şoptind poveşti cu vârcolaci şi iele.

Îi simt zvâcnind neîntreruptul cânt 
Suind prin rădăcinile din glie 
Să mă adape ca o apă vie.

E ORA CRUDĂ
E ora crudă ca şi firul ierbii 
Când rouă încă stăruie să stea, 
Când raza-şi stinge cea din urmă stea, 
Trezite ciutele-şi admiră cerbii.

Pe unde-mi sunteţi magice fiinţe 
Ce-aprindeţi zorii-n cer şi pe pământ, 
Ca flacăra mistuitoare din cuvânt 
Cu frumuseţi, tăceri şi năzuinţe...

Trezite ciutele-şi admiră cerbii 
Când raza-şi stinge cea din urmă stea 
Şi rouă încă stăruie să stea 
Ca lacrima pe firul crud al ierbii.

CUM SE RĂSFAŢĂ FLORILE-N COROLE
Ca macii ard muşcatele-n fereastră 
Pe lujerii înfrânţi de-un roşu-aprins, 
În încăperi şi-n largul necuprins 
Ca stelele veghează bolta-albastră.

Cum se răsfaţă florile-n corole, 
Când le ating cu blândele-mi priviri, 
În flăcări ard ca primele iubiri 
Sub ale dimineţii aureole.

Regina nopţii cu parfum mă-mbată 
Ca un potir de-argint cu faguri plin, 
Când serile cu visuri albe vin
În freamăt de frunziş ca altădată.

ODATĂ CU CIREŞII 
Prin fereastra deschisă spre zare
Trimite-mi freamătul inimii tale
Să-mi lumineze odaia toată
De umbrele tăcerii.
Pe aripa întoarcerii,
Odată cu cireşii de primăvară,
Trimite-mi vocea ta.

Prin fereastra de dincolo de tăcere 
Trimite-mi freamătul gândului tău 
Să-mi lumineze odaia.

Auzi? Fereastra-i deschisă...

Toader UNGUREANU
Pierdut în noapte

Tu, călător prin viaţa trecătoare, 
Priveşte afară-n noapte, pierzându-te în timp, Cu prietenii alături,
pornind cu un colind, 
Să te transformi, albit de nea, în boare...

Mai adă ca altă dat în cântul tău straniu, Căldură şi speranţă-n
sufletele noastre 
Mai zi-le din colindul de dor şi sănătate, 
Ce-ngeamănă în el şi cerul plumburiu.

Te vor primi cu braţele întinse, 
Acei copii săraci, ce n-au noroc şi cer, 
Un colţ de pâine, un adăpost stingher, 
Unde pentru mulţi sunt porţile închise...

Transmite-le căldura sufletelor noastre 
Din depărtări, cu drag, urându-le an bun, Cântând cu toţii în seara
de Crăciun, 
Colindul sfânt, al zărilor albastre...

Emil PERŞA
Arta cavalerilor

Cavalerii pe cai alergând
cu soarele-n fată ajung la castel,
Podul Mobil în jos s-a lăsat,
în orizont o pădure verde-i pastel,

În tumul înalt o tânără domniţă 
îmbrăcată în haina luminii 
îşi aşteaptă cavalerul şi Timpul 
cu gândurile la florile grădinii,

Seara a venit la geamul zării, 
în palat e muzică şi Bal, 
a început dansul în dorul de pace 
între lumini şi umbre original.

Viitorul arde, luminează cerul
afară pomii s-au culcat,
stelele în poarta nopţii
sticla ferestrelor a luminat,
Cu foc şi ele-n horă,
Femeile le-au pus în păr,
să le lumineze viaţa mai departe,
ca din râul energiei să curgă adevăr...

Cavalerii aduc la masă flori, 
în faţa lor dimineaţa vine 
mai limpede, cu razele mai albe 
cu fluturi şi cu roiuri de albine.
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Titina Nica ŢENE
Cheia bătrânei

Stă bătrâna gârbovită
pe o bancă sub un tei, 
toate tristeţile lumii 
stau ascunse-n ochii ei.

Se gândeşte neîncetat 
la căsuţa ei umilă 
ce i-au vândut-o copiii 
ca să-şi construiască vilă.

Dar în vilă n-are loc, 
i-au făcut lângă grădină 
cămăruţă cu un geam 
să privească spre lumină.

„Fii, măicuţă mulţumită
să ne-ajuţi pe fiecare! 
Cine astăzi ţi-ar mai da 
farfuria cu mâncare?

Că dacă ai îmbătrânit
nu este a noastră vina,
vila se-ntreţine greu
şi vrem să schimbăm maşina.!’”

În clipele de răgaz 
ascunzând o chei-n mână, 
se îndreaptă către casa 
unde a fost, cândva, stăpână.

Numai cheia i-a rămas 
că în rest toate sunt duse, 
casă, tinereţe, soţ, 
sunt durerile-i nespuse.

Lung priveşte printre gard 
şi îşi vede viaţa toată, 
simţind cum din ce în ce 
de puteri este lăsată.

Însă, într-o dimineaţă, 
au găsit lângă grădină, 
moartă, pe bătrâna mamă, 
tot strângând o cheie-n mână.

Ionel ANDRAŞONI
Haiku-uri la Ciucea

*
Castelul lui Goga

vegheat
de umbra soţiei

*
Crişul în vale

nepăsător
trece şi trece

*
Casa lui Ady

realitatea veche
a trecutului alb

*
Prieteni era
Goga şi Ady

Dar nu cu istoria

*
Vântul toamnei

şi amintirile 
curg

*
S-au oprit ceasurile

nu din odăi
din turnul fantomă

*
Sfioasa

micuţa mănăstire
abia luată-n seamă

*
Vizitatori

aparate foto
grăbiţi trecători

*
Aceeaşi toamnă

dar unde-s
vechii stăpâni?

*
Pe cine căutaţi

domnii mei?
Nu sunt acasă…

Elena JUCAN
Lumea s-a modernizat

Lumea s-a modernizat, 
Din oraş până la sat, 
De pe vale pân-la munte, 
În grădină şi prin curte.

Mai dăunezi la bunica, 
Căţeluşul şi pisica. 
Se-nvârteau după o coadă, 
Neştiind ce să mai roadă.

Cu televizoru-n casă, 
Papagalul stă la masă. 
Judecând pe fiecare, 
După a lui constatare.

Cu maimuţele-mpreună, 
Animalele se-adună. 
Cu toţi vor să ştie-acum, 
Când să circule pe drum.

Ursuleţi vin pe cărare, 
Se aşează la mâncare, 
Prin maşini cotrobăiesc, 
La răspântii se-odihnesc.

Sperăm că n-o să vă doară,
Dacă mai jos, lângă moară, 
Un protest e afişat: 
„Se doreşte-o şcoală-n sat!” 
În grădină-i grădiniţă 
Şi mai jos în poieniţă, 
Iepuraşi, ieduţi, vulpiţe, 
Se găsesc ne-ndreptăţite, 
Pentru că toţi s-ar juca 
Cu copii-alăturea. 
Ei doresc să cear-acum 
Jucării şi-un loc pe drum. 
Vor să scrie cu creioane, 
Să zboare pe avioane,
Ca să lase frunzele, 
Valea şi poienele, 
Celor care-n graba mare 
Aleargă după mâncare.

Cum lumea modernizată, 
Ce mereu e adunată, 
Uită să scrie cu mâna, 
Cum ştiam noi de la Buna, 
Vor acum calculatoare 
Până şi-n ograda mare, 
Să-nveţe şi gâştele 
Cum se-nmulţesc cifrele.

Putem zbura toţi pe Lună, 
Cu Stelele împreună, 
Ori vor zbura papagalii, 
Maimuţele şi şacalii 
Şi nouă locul ni-l lasă 
Să rămânem jos, în casă, 
Privind la televizor, 
Să le spunem .. Somn uşor!“
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Eugenia NICOARĂ

PELERINAJ ÎN ŢARA SFÂNTĂ
Tot acest drum ce străbate întreaga vale a Iordanului, de la

Lacul Tiberiada la Marea Moartă, formează un drum sau o arteră
centrală de circulaţie în Israel, în lungul acestuia se află oraşul
Ierihon. Înaintea acestuia însă vizităm ruinele cetăţii Qumram,
cetatea esenienilor şi a peşterilor din zonă. Aici au fost descoperite
Manuscrisele de la Marea Moartă. Legenda povestită de Sami
spune că au fost descoperite de un păstor de capre. Acestuia îi cade
o capră într-una din peşterile locului. Spre a o salva, aruncă o piatră
în scopul aprecierii adâncimii, în căderea ei. aude însă un zgomot
de spargere, ce-l face să coboare, convins că adâncimea nu e mare.
La faţa locului găseşte vasul spart şi manuscrisele conţinute de el
şi, bineînţeles, şi capra pe care o va salva.

La locul respectiv din peşteră s-au găsit şi călimări, ce au făcut
dovada conţinutului lor, a cernelii. Pergamentele însă erau friabile,
ceea ce demonstrează vechimea lor, dar produc şi greutate în
descifrarea acestora, şi duc astfel la multe bănuieli de infidelitate,
asupra conţinutului lor. Până acum, prin metode foarte moderne şi
cercetători însemnaţi, s-a clarificat că sunt scrise de esenieni, de
„scribi” esenieni. Şi spun că „Fiul lui Dumnezeu este un conducător
mesianic evreu. Nu neagă credinţa creştină. Deci a fost o singură
religie, ce apoi s-a despărţit în două, care în secolul XXI are o foarte
mare influenţă asupra istoriei lumii. Dar e abia începutul! Şi, desigur,
incertitudinile îşi fac loc. începutul descifrărilor!

Din acest loc colinar, ne întoarcem spre Ierihon şi bariera lui, nu
înaintea de a-l lăsa pe Sami într-o localitate mică, un chibuţ, acasă
la părinţii lui, spre cazare. Anterior acestei opriri, am primit şi
explicaţia: fiind cetăţean israelian cu acte în regulă, nu putea intra

în zona barată (enclavă) a Ierihonului, zonă arabă; risca să fie
arestat. Astfel, pe acest teritoriu vom fi conduşi de către
conducătorul autocarului, instruit în acest sens, dar arab!

Ierihonul, ca oraş, are o aşezare geografică frumoasă, cu
pământ roditor, apă din abundenţă, fiind astfel populat din vremuri
preistorice. Hristos, a străbătut deseori acest ţinut, săvârşind multe
minuni. Noi am început vizita lui cu smochinul lui Zacheu din curtea
Bisericii Catolice, ce marchează teritoriul de pelerinaj. Continuăm
apoi cu aşezământul românesc construit în Ierihon. În construcţia
acesteia s-a implicat şi Patriarhia Greciei. Patriarhia Română a
primit un loc în oraş, dăruit de o familie de pensionari creştini, la
care au adăugat un teren cumpărat de Patriarhie. Astfel a început
construcţia Bisericii Ortodoxe Române şi, alăturat, o clădire cu spaţii
destinate oaspeţilor români, adică camere gen hotel. Totul se află în
desfăşurare, deci neterminat, nefinisat. Preotul şi măicuţele ce
deservesc aşezământul au fost foarte bucuroşi de oaspeţii români,
dar şi noi. Fiind anunţaţi că venim, am fost aşteptaţi cu cozonac,
apă şi sucuri reci. Am apreciat ca la anul totul să fie gata şi, astfel,
întâlnirile cu românii pelerini să se lase în găzduirea lor, spre bucuria
tuturor, atât de departe de ţară, în oaza de creştinătate românească.

Bucuroşi de întâlnirea reciprocă, ne despărţim şi ne retragem la
locul de cazare, la hotel. În faţa hotelului, totul are aspectul de nou,
îngrijit şi cu multă verdeaţă, astfel că ne determină să facem
fotografii. Cei ce aveau aparate. Am ajuns şi eu în câteva dintre
poze. Scăpasem momentul intrării în posesiunea unui aparat foto
digital, din cauza schimbării datei de plecare, respectiv cu o zi mai
repede. De altfel, am descris acest lucru, la începutul acestor
însemnări ale pelerinajului.

Trebuie să mai fac precizarea că Hristos, după botez, a mers în
pustiul din vestul Ierihonului, pentru a se izola, ruga şi pentru a posti,
spre izbăvirea de diavol.

(Fragment din cartea Arc peste timp)
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Un volum de proză scurtă, o carte a trăirilor sufletului autoarei plin
de sensibilitate, dor şi dragoste faţă de două locuri dragi care i-au marcat
destinul: Bacău şi Londra – Este un drum bătătorit/ Pavat cu amintiri
şi dor/ Care o leagă de trecut/ Şi-o-nmărmureşte-n viitor. (Gavril Moisa)

Planetă de scriitor
Admirabila noastră

româncă din Marea Britanie a
publicat 19 volume de versuri,
două romane şi 28 de volume
de proză scurtă. Câteva din
aceste cărţi au apărut în două,
trei ediţii. Autoarea a colaborat
la peste 70 de antologii de
poezie apărute în Marea
Britanie, USA, România şi
Germania, semnând şi articole,
recenzii, povestiri şi versuri în
reviste literare din România.

Traduceri:
Din limba română în

limba engleză: Valeriu Bârgău,
Ion Luca Caragiale, Eugen
Evu, Dr. Iulius Iancu, Viorel

Savin, Magdalena Constantinescu-Schlesak, Alice harison, Gavril
Moisa, Elena Daniela Sgondea, Nicolae Szekely, Al. Florin Ţene,
Dumitru Velea.

Din limba engleză în limba română: Fleur Adcock, Al. Campbell,
Cate Cody, Barbara Cumbers, Peter Godfrey, Adrian Green, John
Haines, Jenny Hamleth, Alice Harrison, Lem Ibbotson, Nina Mattar,
Katrina Porteous, Denise Riley, Will Rushton, William Shakespeare,
Sam Smith, Rosa Thomas.

Din limba franceză în limba română: Stéphane Mallarmé

Dumitru VELEA

LADA CU ZESTRE A MARIANEI

Mariana Zavati Gardner, definită prin cărţile de poezie ca poetă
a călătoriei, prin cartea Bacău London, înainte şi-napoi ne apare
şi ca prozatoare a călătoriei recuperatoare de sine. Două borne,
o localitate a naşterii, în România, şi alta, a maturităţii spirituale, în
Anglia, şi între ele un drum, înainte şi-napoi, ce ia amplitudinea
unei reîntoarceri, a unui cerc ce se închide spre a se deschide. Ce
este orizontal şi spaţial se răstoarnă în vertical şi temporal,
înaintarea se desfăşoară spre London, întoarcerea spre un Bacău
scufundat în apele memoriei, păstrat în amintirile venite din generaţii
şi recuperat din acestea de autoare prin ochii puri de copilă. Mariana
Zavati Gardner obţine privilegiul, putem spune, prin cultură şi forţa
memoriei, de a fi Maruca-naratoare. În adâncul oricărui creator se
joacă un copil. Uneori sub privirea protectoare a unui bătrân. Şi are
loc o recuperare de sine. Se cunoaşte parabola comorii din vis:
pentru găsirea comorii trebuie, încrezător, să-ţi urmezi calea visată,
unde la capătul ei întâlneşti visul celuilalt, neîncrezător, asemănător
cu al tău, prin care afli că visata comoară se află de fapt acasă,
ascunsă sub vatra reală a focului şi prin urmare, faci drumul înapoi,
te întorci şi o găseşti acolo unde celălalt doar o visase. Faci drumul
înainte şi-napoi ca-n orice cunoaştere de sine, cu căderile ei în
cerc spre a recupera, după putinţă, părţi din lumea mică, orizonturi
din lumea mare. În poezie, traseul călătoriei Marianei Zavati Gardner
urmează trepte şi încercări, treceri şi petreceri spirituale, cu semne
creştine, cu absorbţii din marele Sine, decantate ca dintr-o fierbere
de metale ascunsă cu naivă pudoare.
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Petru JIPA
O părere

Se sparg pescăruşi-n fundal
Corabia se pierde-n albastru,
Copii sunt aruncaţi de pe mal
Sau vieţuiesc pe alt astru.

Se aud bocitoarele, mii.
Se aud ţipete de vină,
În ţara părerilor vi
Se-neacă şi urma-n lumină.

La pasul de leagăn din noi
Soarele apune-n pustie,
În amalgamul de nevoi
Voinţa rătăceşte în vrie.

Cum ţara este… Ţara mea!
Se ascunde în mine şi ţipă
De această năpastă, grea,
Care o scufundă în frică.

Sa adorm legănat de un Imn
Prin culori cunoscute în lume,
Dar un hoţ se apropie lin
Năpădit de grămada de spume.

Recunosc, am plecat în alt timp.
Recunosc, timpul scapără spaţii.
Recunosc, chiar un colt de pe nimb.
Recunosc, când murim în ovaţii.

Horea GANA
Lumina vie

Lumina luată din lumina vie
Tăcută se-mplinea pe verticală
Să pot vedea în veşnica făclie
Mocnind adâncă flacără pascală.

Lumina luată din lumina vieţii
Tăcută se tăcea şi era pală
Făcându-se în pragul dimineţii
O aşteptare veşnic inegală.

Lumina luată din lumina pură
Tăcută se-mpletea şi era goală
Ducându-se cu bruma de căldură
A umbră risipită şi domoală.

Mihai MERTICARU
Dragostea

Născută din rouă şi călită-n foc, 
Te-ademeneşte cu limbă de miere, 
O mie de sacrificii îţi cere, 
Cu raţiunea nu se împacă deloc.

Merge de-a dreptul, nicicum prin unghere,
Nu-i prea place să stea sub oboroc
Şi nici nu prea are parte de noroc.
De n-o uzi din belşug cu lacrimi, piere.

Cu trup de şarpe şi fire de felină, 
Chiar din cenuşă poate să renască 
Îmbăiată în lumină divină,

Pretinzând că durerea îţi alină. 
În orice clipă, cu altă mască, 
Nu te lasă până nu te face iască.

Nicolae COSTEA TELEAJEN
De dorul tău

De dorul tău iubito noi streaşini curg de zor
Din ploaia toamnei crude trecând prin faţa noastră 
Şi ochiul plin de doruri se-apleacă în albastră 
Străluminare, astre de maci albi pe ogor;

Din lacrimile tale ne luminăm uşor 
Cum prin culori de cearcăn un curcubeu pe creastă 
În vârf de munte ninge cu pânza sa măiastră 
Lungi răscoliri uşoare spre casă, în pridvor

Unde m-aştepţi clipind încrezătoare-n mine 
Voind o mântuire să vină de la sine 
Când eu îţi cânt târziu romanţa de iubire

Plină de farmecele aripei sublime:
Te-nalţi spre cer iubito, spre cer în răzvrătire
Şi-atunci, prin tine-mi cresc noi aripe senine...

Scriitorul Al Florin Ţene a fost primit
ca membru corespondent în

Academia Americană Română
(A.R.A.)

Urmare activităţii sale de peste 55 de ani în domeniul creaţiei
literare şi de  promotor cultural, publicând până în prezent 43
de cărţi şi mii de articole de critică literară, eseuri, analize
economice, reportaje, interviuri şi anchete sociale, înfiinţând
cenacluri literare în diferite oraşe ale ţării, (ce funcţionează şi
astăzi), reviste literare, inclusiv Liga Scriitorilor Români cu cele
30 de filiale în ţară şi străinătate, Al.Florin Ţene a fost primit în
Academia Americană-Română (A.R.A.), ca membru
corespondent, urmare a recomandărilor unor prestigioşi scriitori,
oameni de cultură şi academicieni, din străinătate şi din ţară.

Subliniem faptul că din această Academie, având ca
preşedinte şi director executiv pe prof.univ.Ion Paraschivoiu
(Canada) fac parte mulţi oameni de ştiinţă şi de cultură români
din diasporă şi din România, printre care: Augustin Buzura, dr.Ilie
Rad, dr.Ioan Ţepelea, prof.Alain Bencon (Franţa), Rev.Gheorghe
Calciu-Dumitreasa, prof.George Palade(Premiul Nobel),
dr.Dumitru Prunariu( Astronaut), prof.Ladis K.Kristof (USA),
prof.Willy, P.J.Legros (Belgia), acad.Virgil Constantinescu,
Dr.Jon Cepoi(USA ), Acad.Gabriel Ţepelea,etc.

Prof.Gabriela Conachi
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Liviu ZANFIRESCU

MAI MULT TRISTE DECÂT
VESELE

Temere
Reforma asta-n pas alergător
E-o crima cu miros de abator
Iar graba duce chiar la genocid
Cu guvernanţii ce ne pun la zid
Se moare de carbonul monoxid
Cu-agricultura pe-un teren arid
Mă tem că-n loc de ţară avem vid!

Consecinţă
A fost o operaţie banală
Ce a cutremurat cumplit Cetatea
S-a activat „soluţia finală”
Reforma a ucis chiar Sănătatea!

Maxime şi cugetări
Ştiam că „… iarna nu-i ca vara”
(Sau poate alta-i versiunea?!)
Guvernu-a exersat gargara:
„Nu-i criza ca recesiunea?!

Reformă?
Statul pune cruce sănătăţii
Standardele practic, tot coboară
Până să aflăm calea dreptăţii
Sănătatea asta… ne omoară!

Nedumerire
Îţi pregătesc unii modernizarea
Sărăcuţă şi-umilită Românie!
Şi intuiesc mirat finalizarea:
Modernizarea-n… sărăcie?!

Democraţia monologului(?!)
Popor „neperformant” şi „limitat”
(Ne-a spus-o prin acelaşi monolog)
În timp ce guvernanţii şi-au asumat
Răspunderea dar fără dialog!

Lazăr MORCAN

CATRENE ILUSTRATE

1. Grozavul
Aşa mama m-a făcut,
Să bat şapte pe minut,
Iar atunci când beau ceva,
Nime nu stă-n calea mea.

2. Isteţul
Aşa-mi spun de mic copil,
De când am făcut în bil,
Mama mult m-a lăudat,
Că n-am făcut pipi-n pat.

3. Leanţa
Asta e nevasta mea,
Beau şi eu, dar bea şi ea,
Bem cu sete amândoi,
Lumea n-o ducem cu noi.

4. Fleaşcă
La costum şi la cravată,
Fleaşcă n-a fost niciodată.
Iată acum s-a pregătit
Să candideze negreşit.

Carmen Alexandrina BASSO Simbioza
Nu cer nimic mai mult
Decât să mă laşi
Să mă înec 
În apele învolburate
Care urcă din inima ta.

Nu cer nimic mai puţin
Decât să mă laşi
Să mă înec
În crama poemelor mele.

Gânduri
Dacă tot am început
să nu te mai aştept
ai început să gândeşti
că nu mai are rost să vii.
Nu-mi dau seama 
care dintre noi
a gândit cel dintâi bine.

Desen de Mircea Roşa MIRO

AM PRIMIT LA ÎNCHIDEREA EDIŢIEI
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În atenţia colaboratorilor noştri: Cei care doresc să ne trimită propuneri pentru următoarele numere ale revistei „Agora literară” sunt rugaţi
să acceseze adresa: iulianpatca@yahoo.com.

Amurg sentimental
Numerele din iunie şi iulie a. c. ale
excelentei reviste Amurg sentimental nu
îşi dezmint menirea înscrisă pe frontispiciu,
aceea de a fi o publicaţie „de literatură,
informare şi divertisment”. Şi în aceste
numere se vede contribuţie scriitorilor Ion
Machidon (director) şi Teodora Moteţ
(redactor şef) în realizarea unei reviste de
cultură de înaltă ţinută şi promovare a
valorilor autentice în domeniu.
Am remarcat aşadar: paginile de poeme
semnate de Ştefan Niţu, George Nicolae
Podişor, Sorin Bordei şi Mircea Popescu;
cronicile de carte la rubrica „Lecturi
interminabile” semnate de Ion Untaru şi
Magda Rădoiu; evocările lui Doru Popovici
şi Petre Constantinescu; prozele semnate
de Marinela Caraghiaur şi Valeriu
Gorunescu; gruparea de poeme ale poeţilor
George Coandă, N. P. Stan, Mihai Valentin
Gheorghou sau poemele apărute la rubrica
„peisaj liric”, precum şi cronicile unor
şedinţe ale cenaclurilor din Giurgiu,
Călăraşi şi Bucureşti.

Piatra Craiului
Revista „trimestrială de actualitate,
cultură şi tradiţii” a cenaclului literar
„Mihail Lungianu” din Rucăr-Muscel,
judeţul Argeş nu se dezminte nici cu
acest număr. Un conţinut dens, variat,
de la simpla informaţie culturală la eseu,
grupaje de poeme, evocări etc., redă cu
naturaleţe pulsul unei aşezări rurale, cu
accent pe ceea ce este frumos,
semnificativ, valoros. Felicitări celor care
sunt sufletul acestei reviste – Adelina
Mihaela Vorovenci, George Nicolae
Podişor, Costel Miceanu…

Sub egida Ligii Scriitorilor

REPERE ALE SPIRITUALITĂŢII RURALE
Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Liga Scriitorilor

din România şi Colegiul Naţional „Andrei Mureşanu“ au găzduit în Aula Magna a Universităţii
„Babeş-Bolyai”, Extensia Bistriţa, Simpozionul Naţional „Repere ale spiritualităţii rurale”.
Coordonatorul manifestării a fost prof. Doina Macarie, de la Colegiul Naţional „Andrei
Mureşanu”, care, în cuvântul de deschidere, a vorbit despre importanta păstrării identităţii
naţionale prin proiecte menite să disemineze în rândul elevilor şi a cadrelor didactice tradiţiile
româneşti. Liga Scriitorilor din România a fost reprezentată de scriitorii Doina Drăgan de la
filiala Banat şi Menuţ Maximinian, de la filiala Bistriţa. Binecuvântarea lucrărilor a fost făcută de
către preoţii Doru Zimveliu Vicenţiu din Beclean şi Timoftei Găurean din Agrieş care, profund
emoţionaţi, au vorbit despre legătura străbună dintre credinţă şi tradiţie, care merg pe acelaşi
drum, ca doi stâlpi de nădejde ai societăţii româneşti. Directorul adjunct, Eniko Păvăluc Gal şi
profesoara Claudia Groza, şef catedră Limba română de la Colegiul Naţional „Andrei
Mureşanu”, au rostit câteva cuvinte despre însemnătatea proiectului pentru şcoala
organizatoare. A urmat lansarea volumului „Ipostaze existenţiale în lumea satului
tradiţional”, care inserează gândurile unor intelectuali (profesori, scriitori, doctori), printre care
Al. Florin Ţene, Menuţ Maximinian, Doina Drăgan, Claudia Groza, Doina Macarie, şi mulţi alţii,
despre comunităţile rurale, atât din Ardeal, cât şi din Moldova, Banat, Olt şi chiar Rusia.

Antologia, coordonată şi gândită de prof. Doina Macarie, apărută în condiţii grafice de
excepţie la Editura Karuna, conturează oglinda riturilor şi miturilor întâlnite în satul nostru, fiind
de acum un reper pentru a cunoaşte sufletul ţăranului. Lucrarea confirmă, încă o dată că Doina
Macarie ştie să adune în jurul ei oameni de valoare şi, mai ales, ştie să obţină documente de
mare interes din lada de zestre pe care le filtrează apoi cu ochiul intelectualului şi le redă
posterităţii. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a fost deschisă de prof. Doina Drăgan -
preşedintele Ligii Scriitorilor din România, filiala Timişoara Banat, redactor şef al revistei
Heliopolis, care a prezentat incursiuni în lumea satului bănăţean, declarându-şi, în acelaşi timp,
bucuria de a fi pentru prima dată prezentă la Bistriţa, oraşul de pe Bega - Timişoara având
legături strânse cu comunitatea noastră de acolo. Doctor în etnologie, Vasile V. Filip, prof. Ioan
Seni - preşedinte AstraNăsăud, lect. drd. Mariana Irimia - director artistic Editura Karuna, lect.
drd. Tiberiu Irimia - director Editura Karuna, au conturat profilul ţăranului autentic, subliniind în
acelaşi timp importanţa apariţiei unei asemenea antologii. Pentru activitatea în domeniul
etnologiei, jurist Doina Orza, preşedinte PROADO, a oferit profesoarei Doina Macarie o Diplomă
de Excelenţă.

Un punct aparte l-a constituit monologul studentului Vasile Anton, venit din lumea lui
Creangă, de la Piatra Neamţ. După cuvântul în care a subliniat importanţa cărţii în păstrarea
peste timp a comorilor străbune, scriitorul Menuţ Maximinian a oferit, în numele bistriţenilor, un
buchet de flori scriitoarei Doina Drăgan, însoţit de urarea de bun venit pe meleagurile lui Liviu
Rebreanu şi George Coşbuc, evidenţiind în acelaşi timp faptul că este născut la Timişoara.
Doinele pline de autenticitate ale Corneliei Ardelean Archiudean, aduse din Câmpia Transilvană,
precum şi horele din Grumaz, prezentate în cel mai autentic mod de către Teodora şi Lenuţa
Purja, de pe Valea Ţibleşului, au întregit frumuseţea şi calitatea unui simpozion cum rar îţi este
dat să vezi pe meleagurile noastre. Familia Ioan şi Doina Macarie au demonstrat că, la Bistriţa,
se poate organiza un act cultural de calitate, cu forţe proprii, fără implicarea financiară a
instituţiilor, dacă pui suflet şi ai rădăcini în lumea satului românesc.

Prof. Dorin IRIMIEŞ
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