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Oglinzi în rouă

Portretul tău m-a părăsit încet –
întâi peisajul, scorojit de lună,
pe urmă depărtarea şi genunchii
şi toate celelalte, rând pe rând…

Doar polul a rămas, cu urşii lui,
şi cucuveaua – umbra prea
flămândă,
şi sângele acesta melancolic
şi neînstare să se vândă.

***
Mă trezea ca dintr-o sonerie
canonada liniştii târzii;
nu puteai, plecată, să mă ştii
cer suit sub cer şi nostalgie…

Lunecasem într-un melc de oră
şi ţipam cu împletiri de var;
umbra ta mai pâlpâie, arar –
încă neapusă auroră…

Lumea ne se-ncumetă să-nvie
în auzul trist, de aur vechi…
Către zări învinse neperechi,
Mă trezeam ca dintr-o sonerie.

***
Pe deochiul ochiului te legăn,
pe bătaia inimii te frâng
şi prin seri îţi flutur lângă tâmplă
răzvrătirea umărului stâng;

dar tu dormi în cercuri destrămate
pe mareea-ntoarsă din ghioc –

oază veştejită-n alergarea
strigătului meu trecut prin foc.

***
Nu intona cuvinte de răsplată!
– 
pisica verii leneveşte-n foi;
sub murmur de lumină
alungată,
ploi albe-mping amurgul înspre
noi.

Şi de atâta sete de culoare
iveşte înserarea fraged tui,
iar sălciile noastre plângătoare
visează orizonturi de statui…

***
Prea limpede ai fost să te arăţi
şi fără dor de fire, totuşi,
că n-a rămas din ţărmul de atunci
decât un ochi de zori cu lotuşi

pe care se opresc la greu soroc,
goniţi din zarea mea, cocorii –
încenuşiţi de ploi şi sângerând
spre echinocţiul culorii…

***
Uite-mă! –
sunt albul, bănuit abia.
Oasele trimise, bune, mă aclamă…

Doar portretul –
Singur izgonit din stea –
Va trăi la ora baterii în ramă.
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„Ca să acţioneze asupra vieţii, teatrul trebuie să fie mai
puternic, mai intens decât viaţa.” (Fr. Kafka)

În data de 13 mai 2011 a avut loc, la Casa Radio,
Festivalul de teatru în limba engleză – Come with us to
Dramaland, unde elevii  Şcolii „NicolaeTitulescu” şi elevii Şcolii
„Elf”, au „furat” an de an „toate premiile”. Astfel, anul acesta,
trupa de teatru a Şc. N. Titulescu, care a prezentat piesa
„Visul unei nopţi de vară”, a obţinut nenumărate premii, dintre
care amintim: premiul pentru cel mai popular show, premiul
pentru cel mai bun actor în rol principal (Tudor Pervain),
premiul pentru cel mai bun scenariu original; iar trupa de
teatru a Şcolii Elf , cu piesa „Pokahontas”, a obţinut premiul
pentru cea mai bună muzică, premiul pentru cel mai bun
show, premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal
(Ioana Moldovan), premiul pentru cea mai bună coregrafie,
premiul pentru cea mai bună regie, premiul pentru cel mai bun

actor în rol secundar (Tudor Pitic), premiul pentru cea mai
bună echipă de actori. Cu ocazia fiecărui  festival,  aceşti tineri
au încântat publicul cu piesele lor. Iată câteva dintre ele: „
Anastasia”, „Alice în Ţara Minunilor”, „Peter Pan”.

Îi avem în vedere mai ales pentru faptul că s-au întors de
la Festivalul de la San Remo cu cele mai frumoase reuşite
posibile: 

- Premiul I la Festivalul de teatru de la San Remo
(2009,) cu trupa Şcolii “Elf”! (cu piesa „Charlie şi fabrica de
ciocolată”)

- Premiul I la Festivalul de teatru de la San Remo
(2010), cu trupa de teatru a Şcolii „Nicolae Titulescu”! (cu
piesa „Robin Hood”)

Pentru că au fost minunaţi, au fost din nou premiaţi la
„Gala zece pentru Cluj”. 

Iată cîteva motive pentru care ne dorim să aflăm mai
multe...

Dacă vei vrea să treci porţile Şcolii „Nicolae Titulescu”, nu
vei găsi, aparent, nimic deosebit, decât o „scenă” (cea de
toate zilele) pe care profesorii  îşi joacă „rolul”. Cu măiestrie?...
Cu dăruire?... Niciodată nu îţi vei da seama, decât dacă vei da
curs unui glas interior care îţi repetă, parcă,  obsedant:
comorile le găseşti în culise, le găseşti  în culise, în culise...

Prin urmare, am oprit puţin timpul profesorului truditor pe
această „scenă”, cât şi pe scenele de la Casa Radio şi de la
San Remo, pentru a afla că este profesor de limba engleză.
A obţinut rezultate deosebite la toate olimpiadele (locale şi

judeţene) de limba engleză; este profesor la cursul opţional de
dramă dar, mai ales, este Profesor!...Este puţin lucru?... După
firescul cu care intră la clasă, ai fi tentat să răspunzi afirmativ.
După naturaleţea cu care îşi apropie elevii şi colegii, aproape
că ai fi înclinat să-ţi însuşeşti aceste rezultate: sunt rezultatele
Şcolii „Nicolae Titulescu”! ai vrea să strigi. Pe urmă, îţi dai
seama că este vorba de un spaţiu mult mai vast, şi strigi: sunt
rezultatele oraşului nostru, ţării noastre!... şi te opreşti din
strigăt, mirat că nu te aude aproape nimeni. Şi începi să
vorbeşti  cu tine însuţi - în linii frânte. 

Îţi aminteşti spectacolele. Aceste spectacole care degajă
foarte multă energie: tensiune emoţională/sensibilitate, dar şi
forţă; graţie, dar şi umor; dinamism, dar şi echilibru. Ele
expansionează spaţiul simţirii şi îl ocupă; descătuşează
energiile amorfe, pe care le obligă să îşi urmeze cursul, când
lin , când tumultuos, într-o matcă întotdeauna surprinzătoare
şi îmbucurătoare. Ele dezmărginesc. Ele ştiu să te facă să îţi

uiţi  falsele eu-ri şi să te regăseşti în tine însuţi. Ele îţi pun în
faţă o oglindă - de fiecare dată alta, de fiecare dată numai
pentru tine. Cum a reuşit să pună la lucru toate aceste „chei”,
într-un tot unitar vibrant?... În ce fel suflă peste personajele
sale, încât acestea prind viaţă- atâta viaţă?...

Îl priveşti trecând preocupat sau vesel printre elevi şi
profesori, cumpănindu-şi cuvintele, împrietenindu-se cu ele, şi
numai după aceea eliberându-le din chinga unei realităţi
interioare numai de el ştiută...atunci ţi se pare că ştii, şi
continui să priveşti pe „gaura cheii”: îl găseşti lucrând la una
dintre melodiile pe care le compune pentru piesele de teatru;
îl găseşti lucrând asiduu la orele/cercurile de limba engleză,
la piesele de teatru sau ajutându-şi colegii-profesori; îl găseşti
căutând în toate „dreapta socoteală”. Dar atunci, de unde
„excesul” acesta de „frumos”?...

Cauţi răspunsul în ochii elevilor. Acolo citeşti că „lecţia
pentru viaţă” s-a numit „teatru”. Acolo citeşti că, în aventura
după frumos, au crescut, s-au înălţat (sau au fost înălţaţi). Dar
încă nu ai înţeles ...

Nu ştii ce „ană” zideşte; dar ştii că zidurile sale stau în
picioare. Şi mai ştii că Brâncuşi spunea că opera de artă
trebuie să bucure. Ori, „zidirea” sa înfrumuseţează spaţiul din
jur, desface „nodurile” lăuntrice şi, mai ales, bucură! 

Îndărătul nedumeririlor mai găseşti un nume: Leonard
Dan - fiindcă aşa se numeşte cel care se face „vinovat” de
toate acestea... şi povestea care va continua, fiindcă timpul
său bate ca o inimă.

1

Teodora JURMA

TEATRUL ŞI VIAŢA
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- Domnule Al. Florin Ţene, sunteţi jurnalist profesionist,
acreditat internaţional (la Bruxelles), deci aş putea să mă
adresez în formula „Stimate coleg”, făcând, la rândul meu, parte
din Clubul presei transatlantice. Cineva, cu simţul umorului, v-
a „contabilizat” articolele de presă, reieşind un număr de..., dacă
nu mă înşel, 5.799. Fiind din branşă, personal cred că sunt mult
mai multe, sufocându-ne, nu rareori, avalanşa problemelor cu
care ne confruntăm zilnic. Iar, în ani, „opera” creşte vertiginos.
Cum e să fii gazetar la Cluj-Napoca, oraş care, ca şi Târgu-
Mureşul, are probleme de excepţională diversitate, inclusiv în
privinţa relaţiilor interetnice? 

- Da, sunt mult mai multe articole.Probabil că cel care le-a
numărat, a „contabilizat “ doar pe cele care abordau probleme
artistice, acţiuni culturale, cronici, critică literară, eseuri, etc. Cu cât
comunitatea este mai mare, şi problemele pe care le abordează un
jurnalist sunt mai multe. Când  valorile pentru care luptă un ziarist se
cristalizează într-o adevărată lume  istorică, atunci acel ziarist s-a
integrat în menirea sa. Interesele care nu servesc un sens ce
interesează societatea în care trăieşte jurnalistul sunt pete în menirea
acestuia. Parafrazându-l pe Cioran, pot spune că tensiunea în istorie,
vizavi de relaţiile interetnice, a fost totdeauna fructul spiritului, şi nu
al faptei. Neînţelegerile acumulate de-alungul istoriei nu-şi au scuză
în faţa viitorului, fiindcă istoria iartă prea mult vremurile.

Spre deosebire de fiul meu, doctor Ionuţ Ţene, istoric de formaţie,
eu sunt o fire împăciuitoare şi spun că e loc  pentru toată lumea.
Lucian Blaga aborda altfel această temă: „«Iubeşte pe aproapele tău
ca pe tine însuţi!».Ciudat: în această poruncă a moralei altruiste,
egoismul este propus ca exemplu de urmat”. Lupta cu condeiul -
arma ziaristului - reuşeşte mai ales acelora care iubesc mai mult
lupta decât succesul. În fiecare epocă, evenimentele îşi au propriul
lor ritm. Ziaristul care nu-l sesizează, fie că întârzie, fie că se
grăbeşte, se aseamănă cu muzicantul care cântă într-o orchestră
fără să urmărească ritmul general. Ritmul evenimentelor este, de
obicei, mult mai lent decât cred cei înclinaţi spre acţiune.Lipsa de
grabă în oglindirea momentului comportă un pericol: să treacă viaţa
fără să acţionezi, fără să spui adevărul. Însă adevăratul ziarist de
acţiune trebuie să accepte şi acest pericol, pe lângă multe altele.

- Sunteţi scriitor, aţi debutat cu poezie din fragedă tinereţe (la
18 ani!), aţi scris dramă istorică şi romane, sunteţi critic literar,
aveţi o familie în care toată lumea scrie – soţia şi cei doi fii -  şi,
culmea!,  se manifestă ca atare, fie între coperţi de carte, fie pe
ecran, şi nu de colo... Cum vă simţiţi sub presiunea permanentă
a meseriei? Uneori e greu să nu te poţi dezlipi de cerneala
tipografică nici măcar la desert...

- Îmi aduc aminte că prima tipografie pe care am vizitat-o a fost
cea din cartierul Găvana, din Piteşti, pe la vârsta de 16 ani. Atunci am
descoperit mirosul de cerneală tipografică, care mi-a plăcut. A fost ca
un vaccin ce m-a făcut dependent de acest iz aducător de lumină.
Lumina tiparului. De atunci am început să scriu la ziarul regional
„Secera şi Ciocanul”. Iar când am înfiinţat cenaclul literar din cadrul
Casei de Cultură din Drăgăşani, eram în clasa a X-a la Liceul Teoretic
din localitate. Am publicat lunar cronica cenaclului, pe care-l
frecventau Virgil Mazilescu, Dumitru Velea, Nicolae Cochinescu,
viitorul procurer de la Curtea Supremă, Ion C.Vasile, tatăl viitorului
premier Radu Vasile, prof. Emil Istocescu care a preluat conducerea
cenaclului până în zilele noastre, şi mulţi, mulţi alţii.

Am, dorit să „botez” cenaclul cu numele lui Gib I.Mihăescu,
căruia îi citisem romanele împrumutate de la fiica acestuia, Ionica,

dar Comitetul Raional de Partid mi-a interzis să-i spun astfel. Abia
după 1966 am reuşit să-l denumesc cu numele autorului „Rusoaicei”.
Mai târziu, la Baia Mare, pe când eram student, am înfiinţat,
împreună cu regretatul poet Vasile Ghenceanu şi cu pictorul Mihai
Oros, cenaclul „Nord”.

Din perioada aceea mirosul de cerneală tipografică m-a urmărit.
În acest context, am încercat să fiu obiectiv cu realităţile vremurilor
şi din cauza aceasta am avut şi de suferit. Dacă ar exista numai
ziarişti şi obiective individuale, ziaristica n-ar mai funcţiona ca
disciplină aparte. S-ar confunda cu morala. Din moment ce există
însă grupuri de oameni şi obiective de grup de-o valoare absolută,
atunci ia naştere sistemul specific de norme al ziaristicii, care este
independent şi adeseori opus aceluia al eticii. În lumea jurnalistului,
fiecare acţiune a acestuia trebuie să aibă loc la timpul său. Scrisul
jurnalistului este întotdeauna o luptă. Iar în luptă cad mulţi
combatanţi, înainte de-a răsuna trâmbiţele victoriei. Jurnalistul trebuie
să accepte riscul de-a fi ucis, uneori şi la propriu, în toiul luptei. Lupta
sa constă să fie prezent în mijlocul conflictelor, char dacă sunt numai
de idei. Timpul ucide. Deci, trebuie să acceptăm şi moartea adusă de
timp.

Fiind în Bucureşti, la vârsta de 18 ani, la o şcoală de
tehnoredactori am avut ocazia să-i cunosc acasă la ei pe Mihai
Beniuc (locuia pe str.Grădina Bordei) şi pe Zaharia Stancu - cărora
le-am luat interviuri pentru „Informaţia Bucureştiului”, pe Nina
Cassian, pe Miron Radu Paraschivescu, cu care făceam schimburi
de replici privind configuraţia nasurilor noastre, în faţă cu o vişinată
la „Cireşica”. Toate aceste m-au făcut să înţeleg că infinitul e mai
puţin mincinos decât finitul.

- Sunteţi oltean, asta chiar e prea de tot, născut şi în patria
vinului – la Drăgăşani -, aţi făcut şcoală la Baia Mare şi locuiţi la
Cluj. Cum v-aţi acomodat în Heidelbergul Ardelului? Cum se
adapează „iuţeala” Dvs. oltenească spiritului molcom al lumii
în care trăiţi acum?

- Pentru mine a fost mai uşor, pe motiv că, din prima zi, am intrat
„ vitejeşte“ în mijlocul cercurilor închise şi conservatoare ale
intelectualităţii clujene.Majoritatea fiind ardeleni. Pentru soţie a fost
mai greu, dar şi ea, până la urmă, a reuşit să lucreze la revista
TRIBUNA. Din primele zile m-am prezentat la revista TRIBUNA, era
redactor-şef D.R.Popescu, şi am predat poezii. Pe care le-a publicat.
De fapt, eram cunoscut în redacţie de către Domiţian Cesereanu,
Negoiţă Irimie şi C.Zărnescu, fiindcă debutasem în acest săptămânal
de cultură în anul 1958, înaintea lui Ioan Alexandru şi Nichita
Stănescu. Apoi, prin Aurel Rău, am publicat la STEAUA. Referitor la
spiritul molcom al ardeleanului, pot spune că acesta m-a ajutat să
am o clipă de respiraţie în drumul meu spre ţelul urmărit. Această
clipă de respiraţie m-a făcut să am timp în căutarea unor forme noi
în artă, care consideram că sunt demne de orice efort şi apreciere.
Însă, mi-am dat seama, că nu trebuie confundată valoarea căutării,
lupta pentru a da naştere unei noi forme, cu valoarea estetică a
rezultatului căutărilor. Datorită pasiunii pe care o avem în căutarea
noului, n-am uitat că scopul artei nu este noul, ci frumosul. Această
uitare se întâmplă, din păcate, adeseori, în vremurile noastre. În
acest context am observat, după 1989, o întoarcere, pe jumătate, a
poeziei şi prozei spre clasicismul modern, după rătăcirea pe care au
avut-o în perioada pseudo postmodernismului, care nu spunea nimic,
doar stâlcind limba română. Această „întoarcere“ a dat semnalul
apariţiei unui nou curent, pe care l-am denumit globmodern. Despre
apariţia  acestui curent am scris prin anul 2000 în publicaţiile „Oglinda
literară “şi în „Curierul Primăriei “ din Cluj, unde lucram.

Al. Florin Ţene: în dialog cu Mariana Cristescu
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- Aveţi Diploma de jurnalist internaţional, oferită de Comisia
Europeană în 1996, Marele Premiu de Poezie la Uzdin, Serbia, în
2000, Premiul de Poezie al revistei „Poesis” - Festivalul Blaga,
Sebes, 2000... Lista poate continua. În consecinţă, înclin să cred
că aveţi prieteni buni şi puţini, şi... destui inamici… C-aşa-i
românul! Mă înşel?

-Am prieteni de-o viaţă cu toate că distanţele ne despart. Cum ar
fi Dumitru Velea, Mugurel Isărescu, Nicolea Cochinescu, prof. Emil
Istocescu (biograful lui Gib I. Mihăescu ), singurul care îmi mai
comunică evenimentele din oraşul natal şi facem scvhimb de cărţi şi
informaţii. Aici la Cluj-Napoca, mi-am făcut destui amici, iar pe
duşmani nu-i bag în seamă.Unii şi-au cerut iertare că au greşit faţă
de mine şi familia mea, cum a fost colonelul de securitate Velea, care
ne-a anchetat pentru motivul că am trimis o scrisoare lui Adrian
Păunescu în care îl criticam pe Ceauşescu că înfometează poporul
roman. În urma acestei scrisori, soţia a fost dată afară din serviciu.
Dar a nimerit mai bine după aceea. Vorba românului…„tot răul spre
bine”. La fel fostul preşedinte al filialei Cluj a US, care îmi era amic,
şi-a cerut iertare pentru că m-a exclus, dându-şi seama că a greşit
înscenându-mi un plagiat. Acum mi-a rămas a-mic. Când, de fapt,
eu respectasem canoanele intertextualităţi, metodă folosită de
opzecişti. Dar motivul era cu totul altul. Deranjasem pe foştii securişti
şi colaboratori ai odioasei instituţii din Uniunea Scriitorilor. S-au
confirmat mai târziu cele spuse de mine. Acest lucru l-am spus cu altă
ocazie. Despre toate acestea s-a scris, într-o carte despre mine,
autor fiind scriitorul hunedorean Petre Birău, intitulată „Al.Florin Ţene
sau literatura ca mod de viaţă”. După trecerea anilor îmi dau seama
că proverbul „În orice rău e şi un bine” se adevereşte în lumea
realităţilor de azi. Altfel nu mai înfiinţam Liga Scriitorilor, cu scopul de
a democratiza lumea scriitoricească, aşa cum se află în toată Europa.
Şi cum am văzut şi în Belgia, unde am avut o bursă din partea UE.
Numai la noi a mai rămas acest „partid unic” - U.S.R. -, precum
Partidul Comunist Român, de tristă amintire.

- Sunteţi preşedintele Ligii Scriitorilor Români, deci nu mă
mai pot adresa cu… formula „Stimate coleg!”, ci cu acea de
„Stimate maestre!”. Cred că aşa se cuvine unei persoane care
a înfiinţat o puternică „replică” a Uniunii Scriitorilor din
România, acaparată pe criterii pe care prefer să nu le abordez
aici. Există 31 de filiale în ţară şi în străinătate. Povestiţi-mi ceva
despre Ligă şi despre rezultatele ei…

-Să scriu despre activitatea Ligii în ţară şi străinătate mi-ar trebui
zeci de pagini. Chiar mai mult decât prefaţa pe care am scris-o la
volumul I al Dicţionarului Ligii Scriitorilor, pe care l-am lansat de
curând. Liga Scriitorilor Români s-a înfiinţat în 2006, la iniţiativa a
zece scriitori clujeni, la propunerea mea, căpătând statut juridic în 8
septembrie 2006. De-alungul anilor am înfiinţat 30 de filiale, inclusiv
în Bucureşti. Fiecare filială are câte un cenaclu literar, care
organizează interesante acţiuni cu cartea, medalioane literar-
muzicale, lansări de cărţi, festivaluri. O parte dintre acestea editează
12 reviste, din care 9 pe hârtie. Am organizat anul acesta, în Elveţia,
Festivalul Arte Umane, unde au participat scriitori, membrii Ligii şi ai
USR, pictori şi muzicieni. S-au dat concerte cu concursul orchestrelor
din Elveţia. S-a proiectat un videoclip pe versuri de Titina Nica Ţene.
La Geoagiu, am organizat Festivalul Interjudeţean de Poezie „Ion
Budai Deleanu”. La Domneşti, împreună cu o fundaţie de acolo, cu
revista „Pietrele Doamnei” şi Filiala Argeş, avându-i  ca iniţiatori  pe
scriitorii Gigi Baciu şi Ion Hiru, organizăm, anual, un concurs de
poezie, proză scurtă, epigrame şi pictură. Am editat primul volum al
Dicţionarului membrilor Ligii, format A4, având 444 de pagini, în care
am cuprins 200 de membri. Acum lucrăm la volumul 2, care va apare
până în noiembrie. Fiul meu, Ionuţ Ţene, este propietarul cotidianului
„Napoca News”, care publică toate evenimentele organizate de Ligă.
El fiind membru fondator al acestei organizaţii scriitoriceşti, alături

de soţia mea, poeta Titina  Nica Ţene. Unele filiale au editat antologii,
e vorba de cele din Timişoara, Vrancea, Piteşti etc., pe lângă anuare
şi revistele literare cu apariţie trimestrială. De curând avem şi o
editură în cadrul Filialei din Timişoara, condusă de prof.Doina
Drăgan. În cadrul filialei clujene a Ligii Scriitorilor, am înfiinţat două
cenacluri: unul funcţionează de mai mulţi ani şi se numeşte „Vasile
Sav”, al cărui preşedinte sunt eu, iar al doilea se numeşte „Artur
Silvestri” şi este condus de profesoara Antonia Bodea. Prin înfiinţarea
Ligii Scriitorilor Români, am urmărit să promovez scriitorii din
România profundă şi tainică, cei care, în tăcere, lucrează fără să iasă
în faţă pe primele pagini ale publicaţiilor, sau pe ecranele
televizoarelor. Am urmărit să existe între noi o armonie colegială.,
dar de competiţie, fiindcă, dând din coate, cum mai fac unii scriitori
din US, înlăturând un coleg, crezând că vor înainta astfel pe scara
valorilor, se înşală. Numai Dumnezeu, timpul şi istoria ne vor judeca.
Există o mişcare secretă a cărţilor pe rafturile bibliotecilor. Majoritatea
din ele, cu trecerea anilor, trec pe rafturile din spate, acoperite de
colbul uitării, chiar dacă autorii lor au dat din coate, lovind colegul
pentru a ieşi în faţă. Unii din ei, colaborând cu Securitatea, au
schimbat destine, au ruinat familii, beneficiind de avantaje. S-au
vândut pe doi arginţi. Nicolae Iorga avea o vorbă: „Prostia e ca
noroiul; cu cât se zbate cineva mai mult, cu atât se afundă mai
adânc”.

- Ştiu că Filila din Iaşi, sub îndrumarea Dvs., are o realizare
excepţională: un dicţionar enciclopedic ce ajunge acum la al 48-
lea volum, semnat de dl Toni Dârţu. Este evident că la Ligă se
lucrează. Vă văd şi în teren, mereu, împreună cu soţia… Ce
înseamnă acasă, pentru familia Dvs? Profesia? Pasiunea pentru
scris?

- Marea Enciclopedie de la Iaşi este iniţiativa harnicului
Constantin Toni Dârţu, însă colaborăm la diferite proiecte comune.
Acasă, pentru mine şi familia mea, înseamnă spaţiul şi oamenii
locului în care regăsesc căldură şi frumuseţe sufletească, înţelegere
şi, ceea ce spunea Cioran, spiritul că omul nu poate creea decât
crezându-se centrul istoriei. Iar profesia de scriitor, pentru mine, este
copilul durerii, cum scria undeva Constantin Tsatsos. Fiindcă tot ce
am mai frumos în mine s-a născut din necazuri şi durere. La rădăcina
fiecărei cărţi publicate, 47 la număr, se găseşte o rană.Toate acestea
îmi amintesc de rana care a însemnat pentru mine începutul
rodniciei. M-am ferit şi nu le-am luat în seamă, ba, mai mult, m-am
temut, de-alungul vieţii, de insultele învăluite în elogii. Iar pasiunea
pentru scris am descoperit-o la vârsta de 14 ani şi de atunci o mare
parte din viaţa mea activă am consacrat-o acestuia. Fiindcă, de la
vârsta aceea, am înţeles că Soarele este făcut să ne lumineze, iar
stelele - să ne dea de gândit.

- O întrebare banală, de final? Ce aveţi acum pe masa de
lucru?

- Întotdeauna am pe masa de scris mai multe proiecte. Acum o
lună am publicat romanul «Geamănul din oglindă», care împreună cu
«Chipul din oglindă», «Insula viscolului» şi «Orbul din muzeul
satului», formază o frescă dramatică a societăţii româneşti din secolul
trecut. Acum am început un al cincelea roman, care va fi o continuare
a acestui proiect. Mai lucrez la un volum de eseuri şi altul de critică
literară. Lucrez, dar un timp însemnat îl dedic problemelor Ligii
Scriitorilor. Sunt conştient de ceea ce spunea Monseniorul Vladimir
Ghika: „Omul este una dintre făpturile care se alcătuiesc cel mai încet
şi care trec cel mai repede.”

- Vă mulţumesc pentru interviu, pentru timpul acordat, şi vă urez
„să nu vă treceţi repede”, pentru a vă alcătui în continuare opera, în
ritmul care aduce bucurie!



Oana RADU
Regret

păcat că nu am ochii
albaştri

m-aş fi potrivit
sigur

cu ploaia de stele
din inima ta…

aş fi putut să-mi pun
lentile de contact,
dar ce sens avea

să-mi cosmetizez sufletul…

lumina adevărată iese
în timp

la suprafaţă…

Ploaia
câteodată zăresc în oglindă

o necunoscută
şi zâmbesc…

sunt o piesă de puzzle
în zborul căutării

deasupra pământului…

îmi ţin tâmplele sprijinite
pe umerii gândurilor…

alunec pe o lacrimă…

este momentul
când raiul din mine

se ciocneşte cu iadul…

Gheorghe Andrei NEAGU
Plecări

Strigam în pumnii goi de frunze
Cohorte de alcool şi de idei
Din alambic, curgea pe buze
O mare de scântei
Gemeau de-adânci plăceri de sâmburi
Mari prune tescuite-n pumni
Cu gânduri repezite-n ziduri
Eu vă strigam să fiţi mai buni!
Dar strigătul strivit de ceruri
Se prăbuşi din zborul ciung
Şi râncezea tăcut în struguri
În ochiul tulbure şi crud
Tu nu erai sărut sub soare
Pământul însuşi se crăpase
Fântânile strigau din mare
Şi lumea-ntreagă-alunecase
Spre alte mări de ape pline
Cu guri deschise, şoapte reci
Încet în noaptea care vine
Te văd cum pleci…

Singur
Plouă. Sunt singur…
Şi ploaia ochilor tăi
se opreşte pe mâini

pe reverele hainei,
pe zile şi săptămâni
E toamnă.
Şi triste frunze cad
Arătându-mi-te goală.
E toamnă. Vin ploi
Şi vânturi grele vin
Spre ochii mei
Aşa cum plouă în toamnă
Iar ploaia ochilor tăi
Mă duce singur pe alei.

Ion UNTARU (SUA)
Poeme haiku

el pe trei cărări 
în urmă câinele cu 
şapca în gură

oferim posturi bune! 
– întâi să văd,
a zis orbul

alergând după tramvai 
vecinei i-a zburat 
vântul peruca

cocoş răguşit 
stârnind hazul 
găinilor

Călătoria
viaţa seamănă uneori cu
o călătorie scurtă, foarte scurtă

călătoresc cu un camion hodorogit 
şi am cel mai incomod loc

nu ştiu încotro merge, 
nici şoferul nu m-a întrebat 
unde vreau să ajung

lumea urcă şi coboară din mers 
nu văd pe unde trecem, 
de fapt nu văd nimic

calatorii se ceartă şi se încaieră
pentru cele mai bune locuri

pe al meu nu-l doreşte nimeni

într-o seară
şoferul s-a răstit la mine:
coboară ca am ajuns la cap!

am deschis ochii mari, 
eram în acelaşi loc

Intră juraţii
sala se ridică
eu am picioare de plumb 
cineva mă ridică de guler 
timpul s-a oprit în loc 
o muscă bâzâie pe tavan 

se rosteşte sentinţa 
eu nu aud nimic

Claudiu Nicolae ŞIMONAŢI
Autoportret

nu sunt
decât

un grăunte
scăpat

din mâna
lui Dumnezeu

un grăunte
care creşte,

trăieşte
iubeşte

se-nmulţeşte
şi apoi…

trebuie să moară.

***
nu suntem

decât jumătăţi
din imensa

galaxie
a infinitului.

oricât 
ne-am chinui

vom fi probabil
două jumătăţi

împreună,
dar singure

Constantin STROE
Putem trăi

Putem trăi fără cuvânt, 
Fără trupul ulciorului,
Fără albul maramei

Adunat din atâtea zăpezi
De bunele noastre?

Putem trăi fără cuvântul
Aşezat de poeţi 

Pentru aureolarea minţilor
Ce vor străluci 

Peste culmi în istorii?

Putem trăi fără poeme 
Precum ţărmul sărutat

De luceferii mării    
În fiecare seară?

Când sângele
Ne vuieşte prin vene
Ca zborul vulturilor,

Peste Carpaţii străbuni,
Şoaptele apelor,

Se transformă în cânt
De liră...
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Deci, care a fost scânteia care a declanşat naşterea
acestei cărţi? Autorul mărturiseşte la pagina 5 că în luna
octombrie 2010, într-o zi de vineri, găseşte în cutia
poştală publicaţia „Formula As” la care era abonat şi pe
a cărei primă pagină „era figura unui pilot în uniformă care
îşi trimitea privirea către un loc fix, o ţintă, ce ar fi trebuit
să fie atinsă neîndoielnic (…) Un chip dârz, înfăţisare
sculptată în cremene (…) În josul fotografiei, o subtitrare
şocantă: Paul Mitu-un  pensionar nesimţit”

După lectura interviului din interiorul ziarului, interviu
care-l tubură şi mai mult şi care-i răscoleşte nişte amintiri,
scriitorul se hotărăşte să-i facă o vizită fostului pilot la
Breaza (unde i-au recomandat medicii să se stabilească,
pentru ca inima să se adapteze de la altitudinea de zece
mii de metri pe unde a umblat, la o presiune atmosferică
mai mică decât la nivelul mării.)

Aici, d-l Cojocaru descoperă că aviatorul Paul Mitu este fostul lui „elev”
din echipa Soimii Buzăului a şcolii de aviaţie Bobocul, iar Paul Mitu îl
recunoaşte pe „Nea Rică”, „dom` profesor”, fostul lui antrenor de fotbal.

Momentul revederii şi rememorării celor petrecute în viaţa celor doi,
este sublim! Acest prim capitol intitulat „Ceva mai mult decât o simplă
prefaţă” se încheie cu următoarele constatări:

„A cunoscut viaţa. A luptat cu ea şi a reuşit” „Astăzi este plictisit de
luptă, dar învingător. A efectuat zboruri cu răsunet de famfară, ale căror
ecouri mai dăinuiesc. Maritele sale în ale aviaţiei  ating grandoarea . Paul
Mitu este mândria Aviaţiei Române” (pag.11)

Titlul cărţii este potrivit pentru poveştile ce urmează a fi narate.! Mitu lu`
Mitu”pare un joc de cuvinte , dar are semnificaţii adânci: Mit = poveste
fabuloasă, legendă (Dex. pg.641) Lucian Blaga, în „Cunoaştrea mitică”
demonstrează că mitul  e o formă de cunoaştere a misterului, a

„nepătrunsului ascuns” Prin mituri ne apropiem de cunoaşterea misterului
originar, misterul creaţiei universale. Numele de familie Mitu, conform
Dicţionarului onomastic român este un hipocoristic  (diminutiv, formă de
alint) de la apelativul Dumitru = Mitru, Mitruţ, Mitu etc.

Prin titlu se face legătura dintre povestea de-a dreptul
fabuloasă  a vieţii lui Paul Mitu şi firea lui simplă,
omenească, normală, aşa cum spune autorul-asriitorul-
antrenorul Dragoş Cojocaru: „Paulică al nostru a fost, este
şi rămâne un om obişnuit” (pg. 63)

Cartea cuprinde 11 capitole în care este prezentată
viaţa lui Paul Mitu, poreclit „Bulgaru” sau „Tizoc”, începând
din copilăria în cartierul Calea Rahovei, apoi mecanic la
Tarom, Şcoala de Aviaţie  Bobocu, zborurile problematice,
eroice ale pilotului -cap. VIII-Zbor cu şeful Statului (N.
Ceauşescu-n.n.), culminând cu prezentarea detaliată,
uimitoare, impresionantă a  „cataclismului trăit”, de „un
tragism inimaginabil” a zborului din noaptea de 6 august
1980.

„Lucrarea literară”, cum modest o defineşte autorul, se
încheie cu capitolul XI „Terapia românească şi în cazul Paul

Mitu”, lucrare în care  „Autorul s-a străduit să asigure o cât mai mare
veridicitate scrierii sale. Aceasta din dorinţa de a-l pune pe cititor în situaţia
de a evalua cât mai exact amploarea şi semnificaţia evenimentelor descrise
în roman” (Postfaţă, pg. 183)

Dacă e vorba de „evaluare”, autorul primeşte de la mine nota maximă.
Naraţiunea curge firesc, precum viaţa de zi cu zi. Limbajul argotic,
onomastica personajelor din cartierul Valea Rahovei, ne duce cu gândul la
„Groapa” lui Eugen Barbu. Tonul uşor ironic, autoironia, umorul fin, care se
degajă din unele capitole, excelând în dramatismul relatării momentelor
înainte, în timpul prăbuşirii şi după prăbuşireaavionului în ocean, dau cărţii
calificativul de „excelent”, „extraordinar”.

Cartea este şi rezultatul unei bogate experienţe de viaţă a autorului
care dovedeşte ovastă cultură, o minte limpede , creativa, profundă de fin
analist al sufletului omenesc şi al fenomenelor din societatea prin care am
trecut sau cea pe care o trăim în prezent.
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Florea NEAGOE 
DESPRE SPIRITUL OEDIPIAN

Legenda spune că Oedip şi-a ucis tatăl pe care nu-l văzuse niciodată
până la tragica întâlnire. Şi acesta, ca rezultat al predicţiei care-l împinsese
pe tată să-şi abandoneze fiul. Sintagma „Efectul Oedipian” se referă la
influenţa predicţiei asupra evenimentelor prezise, fie că influenţa are
menirea să facă să se producă evenimentul prezis, ori să-l împiedice.

Cel care a  analizat predicţia, cu aplicaţie la istorie, sociologie, ştiinţe,
a fost Karl R. Popper. Efectul lui Oedip poate fi luat în consideraţie şi în
domeniul literaturii, mai ales că prima sursă o reprezintă trilogia lui Sofocle
(Oedip rege, Antigona, Oedip la Colonna)

Un maestru al situaţiilor animate de Efectul lui Oedip este scriitorul
drăgăşănean Gib. I. Mihăeascu. Personajele unora dintre nuvelele sale, nu
doar „rememorează viitorul” (Al. Protopopescu: „Romanul psihologic
românesc”), ci, că, anticipându-l, îl provoacă. Această tehnică are, în unele
nuvele („Semnele lui Dănuţ”), o linie de mare simplitate şi precizie, în altele
(„La Grandiflora”) este mai elaborată şi mai topită  în materia epică

Grigore Dănuţ, şeful staţiei CFR Bobeni, îşi aşteaptă cu nerăbdare
părintească fiica pentru a petrece sărbătorile de iarnă. Frosica este cel mai
mic dintre cei şase copii (ceilalţi au fost răpuşi de boală) şi ar fi ajuns acasă
fără nici un fel de incident dacă ochiul stâng al lui Dănuţ nu s-ar fi zbătut a
nernorocire: „Niciodată lui Grigore Dănuţ nu i se făcuseră semne atât de
amarnice  ca-n ziua aceasta. Şi niciodată semnele nu-l înşelaseră. Aşa-l
persecutaseră şi la moartea primului copil şi aşa îl amărâseră la moartea
celorlalţi cinci.”

Nu este vorba de o simplă superstiţie, ci de un veritabil cod prin care i
se transmit informaţii de o maximă gravitate şi urgenţă. De altfel, autorul
notează: „în lunga obişuinţă {…} învăţase să ghicească, când aceste
înfricoşătoare semnale, pe care destinul i le trimite dintr-o îndepărtată staţie
pierdută în veşnicie, aveau urmări negre şi când erau simple glume de prost
gust…” 

Dincolo de faptul că semnele au, prin repetare, o semnificaţie
neîndoielnică, există şi un element „material” de suport, care sporeşte
îngrijorarea lui Dănuţ până la năucire: sănătatea şubredă a Frosicăi,
element care elimină posibilitatea oricărei coincidenţe nevinovate. Nu este,
deci, uimitor că lumea se descompune rapid şi se recompune în mod
halucinant într-o panoramă terifiantă, centrată pe imaginea  Frosicăi moarte.

Ceea ce se petrece cu Grigore Dănuţ nu este insolit. Şefului gării
Bobeni i se întâmplă des  să-şi confunde „năzărerile” cu realitatea. De data
asta, însă, lucrurile iau o turnură tragică,  fiindcă, într-o clipă de totală
confuzie a celor două planuri, Dănuţ provoacă un accident feroviar în urma
căruia îşi pierde viaţa Frosica.

Relaţia: semnele prevestitoare de rău – soarta Frosicăi, este însufleţită
de o dinamică fără precedent şi echivoc: fără semnele prevestitoare de rău,
n-ar fi avut loc moartea Frosicăi. Efectul oedipian îşi face simţită prezenţa
în  nuvela aceasta în modul cel mai simplu şi mai clar posibil, cu urmări
dintre cele mai ţăioase

Şi nuvela „Intâmplarea”funcţionează dupămecanismul Efectului
oedipian. Glogovan, traversând noaptea pădurea Colibaşului, bântuită de
hoţi, este străfulgerat de bănuiala îngrozitoare că, dacă ar fi atacaţi de
tâlhari, soţia lui, Fantoşa, ar putea să cedeze agresorilor cu mare uşurinţă.
Deşi consoarta încearcă să facă faţă unei situaţii dintre cele mai penibile,
răspunsurile ei nu numai că-l neliniştesc pe anxiosul Glogovan, ci,
dimpotrivă, duc la exacerbarea imaginaţiei lui exaltate.

Fantoşa nu are cum să-şi dovedească fidelitatea conjugală, doar nu
se petrecuse nimic compromitător pentru onoarea ei, ci numai buna
credinţă. Ea nu se poate dezvinovăţi prin dovezi pentru că nu făcuse nimic
nepotrivit. Pradă unei sfâşietoare gelozii, Glogovan murmură: „Ah, nu s-a
întâmplat nimic, cu asta scapi dumneata, dar gândul, gândul”

Două zile mai târziu, la întoarcerea acasă, pe acelaşi drum, Glogovan
se lasă din nou torturat de bănuiala  că ceea ce el intuise, temerea care-l
rodea în suflet mai demult cu privire la fidelitatea  sotiei nu este total lipsită
de temei. Mai mult, işi închipuie  că nu este deloc exclus ca  o întâlnire cu
hoţii să aibă pentru Fantoşa un cert farmec romanţios.

D. PĂSAT 
UN ROMAN AL CURAJULUI
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Nicolae BOGHIAN
POVESTE

Ne-am iubit pe vânt, pe furtună, 
uruia anotimpul în geam; 
a trebuit să deschid fereastra –
pânza ei sfâşiata eram.

M-ai rugat să-ţi spun o poveste 
şi şoapta m-a îmblânzit, m-a învins: 
era odată o pădure amară, 
era odată un copac nins.

Era un iepure prins de îngheţuri 
ce se-ascundea sub ramuri strivite –
O, îmi spuneai, învie pădurea 
şi înfrunzeşte vietatea, iubite!

Afară se făcuse de-amurguri, 
pânza ferestrei lucea spăimântată, 
şi parcă nu despre noi era 
povestea aceasta atât de uitată...

FAVOLA
Ci siamo amati nel tormento, nel vento, 
rimbombava la stagione sul vetro; 
ho dovuto aprire la finestra –
la tela strappata di cui io ero.

M’hai pregato raccontarti una favola 
tuo sussuro m’ha domato, m’ha vinto:
c’era una volta un bosco amaro, 
un albero tutto in neve dipinto.

C’era una volta, nei geli bloccato, 
un lepore da rami strozzati nascosto –
O, mi dicevi, anima il bosco, 
Amore, e frondeggi la bestia sul posto!

Fuori c’erano gia’ tramonti, la tela 
della finestra luciva spaventata, 
e forse non di noi si trattava nella 
favola tanto dimenticata ...

Traducere de Ana HAŞ

Ana GORCEA
MIRELE CUVÂNT

mă scutur de gânduri pădureţe 
precum copacul frământat de vânt 
şi lunec cu bătăi de aripi 
duios în mirele cuvânt

ne-mpreunăm pe albe pagini 
lumina curge în mirări 
zburăm peste înalţii paltini 
în curcubee depărtări

WORTBRÄUTIGAM
Rohe Gedanken abschüttelnd 
wie’n Baum vom Wind geweht 
mit Flügelschlagen gleit ich 
im Wortbräutigam zart

auf weiβen Seiten paarend 
das Licht flieβt in Erstaunen 
über Bergahorn fliegend 
in Regenbogenweiten

Liviu VIŞAN
LINIA DE ORIZONT

Linia vieţii curge ca o apă
cu un vad îngust şi uneori secat 
iar clipa asta încă o mai sapă 
trecând prin locul unde ai visat

Şi timpul se preface în câmpie 
sub lacrima ce cosmosul o plânge, 
doar cearcănul uitării, cine ştie, 
ţăranul trist cu coasa nu-l ajunge

Ce linişte ciudata ne apasă
când umbrele ni se despart de trup 
şi gresia pe un tăiş de coasă
plânge sub grânele care se rup

Imaginea se dăruie oglinzii, 
între pământ şi cer se-mparte casa 
pe linia de orizont a grinzii 
unde ţăranul îşi pune coasa

LINEA DELL’ORIZZONTE
Come un’acqua passa la linea della vita 
laddove per uno stretto greto, secco a volte, 
proprió adesso scava, non esaurita, 
da sogni, le sponde son colte

Ed il tempo, sotto il pianto del mondo 
diventa un prato, dove il triste paesano 
soltanto alia falce raggiunge al fondo 
dell’oblio, il calamaro lontano.

II silenzio che ci opprime, che strano, 
quando, come cote sulla falce, 
le ombre dal corpo ci separano 
ed il taglio con la paglia piange

Allo specchio s’abbandona l’immagine, 
fra cielo e terra la casa di stende 
sulla trave – d’orizzonte confine, 
dove il paesano sua falce appende

Traducrere de Ana HAŞ



Olimpia BEBU
CHEMAREA

Mă cheamă privirea din ochii căprui, 
Clipa o simt puternic prima oară, 
Fiorul mă-ndeamnă adesea, tu-i spui 
Cum dragostea ta mereu mă-nconjoară.

Adânc ea pătrunde în cercul de foc, 
Jar nestins al fericirii divine, 
Creează cu patos misterul, ce-n joc
Astăzi se-aprinde, persistă, rămâne.

Viaţa prosperă-n esenţă acum 
Şi-i luminată de-o rază senină, 
E farmec, dorinţă şi vise precum 
Iubirea în toate-i pură, deplină. 

L’APPEL
Le regard des yeux marrons me poursuit, 
À l’instant pour la première fois je m’attache, 
Le frisson souvent m’incite, tu lui dis 
Que ton amour m’enveloppe sans relâche.

Dans le cercle de feu il pénètre à fond, 
Brasier éternel du divin bonheur, 
Pathétiquement crée le mystère profond 
Qui aujourd’hui s’allume, persiste et demeure.

La vie prospère en essence maintenant 
Et un rayon limpide l’illumine, 
Elle est désir, rêverie, envoûtement 
Le pur amour en toute chose prend racine.

Traducere de Sorin BARBUL
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Emil ŞIMĂNDAN
INSOMNII

În fiecare noapte mă trezeşte o stea
care îşi alină razele discrete 
pe luciul albastru al gândului

trezit din somn 
urc cu paşi uşori 
până la fereastra cioplită
a universului meu închis

o vreme pândesc şuieratul locomotivei
care te aducea la linia întâia peron 
pierzându-mă în acorduri îndepărtate 
în bradul unei nopţi de crăciun

revenit mereu la fereastra stelelor
mă aplec peste fruntea ta
şi privesc în oglinda anilor
oceanul timpului
ce s-a prăvălit nemilos peste noi!

ÁLMATLANSÁGOK
Minden éjszaka felébreszt egy csillag 
mely enyhén szórja diszkrét sugarait 
a gondolat kék fényére

álmomból felriadva 
könnyű léptekkel felszállók 
zárt világom faragott ablakáig

egy ideig fülelem a mozdony fütyülését 
amely az első vágányig hozott téged 
távoli összhangokba veszve 
egy karácsonyi éjszaka fenyőjében

a csillagok ablakához mindig visszatérve
ráhajolok a homlokodra
és az évek tükrében fürkészem
az idő óceánját
amely reánk zuhant könyörtelen!

Traducere de Regéczy Sabina PERLE

Gavril MOISA
NAIVITATE

Noapte de noapte tăcut
Te-am aşezat 
Lângă sufletul meu,
Ca un năuc. 
Flămând de iubire
Fără să ştii
Te iubeam stingher
În poezii.
De la apus la răsărit
Ardeai în mine
Taina ta mocnit.
Dar te-am ucis
Din joacă într-o seară,
Crezând că-mi fac viaţa
Mai uşoară. 
De-atunci revii în fiecare dor,
Femeia mea 
Amanta tuturor.

NAIVETY
Night after night, 
Quietly, I have waited for you
Close to my heart, 
Like a confused soul.
Hungry for love
Without you being aware,
Solitary, I loved you
In my poems.
From dusk to dawn
You were smouldering
Your secret inside me.
But I killed you
In a game, one evening,
Believing I could make my life
Easier.
Since then, you keep appearing 
In my every longing,
My woman and 
Everybody’s mistress.

Traducere de Mariana ZAVATI GARDNER
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Umbra poeziei

Multe din poeziile adevărate, îşi trag seva din
fiinţa umbrei. Umbrele sunt, adeseori, hrana
poeţilor. De aceea, poeţii, dacă nu sunt prin
naştere, devin melancolici.

Poeţii şi, deopotrivă, poeziile care
debordează de optimism sunt de pe planeta
nefirescului. Pentru că firesc este ca omul şi, mai
ales, poetul să se îndoiască de tot ce percepe.
Poetul are dreptul şi puterea să vadă şi chiar să simtă până şi
umbrele din soare. În fragila fiinţa a poetului, umbra îndoielii se
strecoară în fiecare clipă, topindu-se ca o ninsoare de arşiţa
gândurilor. 

Cuprins şi arzând în flăcările poeziei, poetul poartă cu sine şi
dulcea povară a umbrei cuvintelor, care sunt prea puţine şi prea
sărace să poată încăpea toată lumina sensibilităţii sale.

Umbra iubirii

Dacă s-ar aduna toate cuvintele rostite şi scrise sub pecetea
sacră a iubirii, s-ar înălţa un zid până la cer, iar în umbra lui s-ar
răcori toate sufletele pârjolite.

Iubirea luminează, deopotrivă, pe dinafară şi pe dinăuntru.
Iubirea curată şi adevărată arde văpaie, ca soarele în miezul

verii şi face din noapte zi şi din zi, noapte.
Iubirea nemărturisită mistuie până la cenuşă. De aceea, avem

nevoie de o oază de răcoare şi linişte pe care o găsim doar în umbra
sufletului pereche.

Când iubirea trece graniţele fiinţei, pe aripile cuvintelor şi ale
privirilor, fiind mărturisită şi împărtăşită, ne cuprinde neliniştea
bucuriei efemere. Dacă iubirea piere, cicatricile ei vor rămâne
încrustate mereu în umbra sufletului.

Umbra soarelui

De atâta lumină şi de atâta căldură, simt cum mi se topeşte
sufletul şi mi se prelinge pe inimă.

Ajuns în miezul verii, parcă m-aş întinde puţin la umbra soarelui.
Da, la umbra soarelui, fiindcă nu cred că cel de la care se trag toate
umbrele să nu aibă şi el măcar o geană de umbră.

Umbra de sub soare ar fi o extrapolare extinsă a întunericului de
sub lampă. Un strop de răcoare la umbra soarelui faţă de el însuşi.

Umbra adevărului

Adevărul a fost şi este întotdeauna întreg. Oamenii nu pot trăi
cu crâmpeie de adevăr. Iar aşa cum ei nu pot trăi cu jumătăţi sau cu
fragmente de adevăr, nici umbra adevărului nu poate fi împărţită.

Umbra adevărului este întreagă sau nu există. La umbra
adevărului poţi dormi liniştit, fără tresăriri şi fără coşmaruri.

Chiar dacă umbra adevărului este cea mai adâncă şi mai de
nepătruns, din ea ţâşnesc cele mai limpezi raze de lumină.

Umbra gloriei

Puţine lucruri sunt mai dependente de memoria oamenilor, în
general, şi de oameni în special, ca gloria.

Gloria din timpul vieţii, dacă nu este reală,
seamănă a linguşire. Evident, gloria nu se
impune, ci rămâne ca un corolar al faptelor. Al
faptelor cunoscute şi recunoscute ca atare.

Dacă timpul macină din statuile gloriei, făcând
loc uitării şi anonimatului, nimic nu este mai
dureros decât coborârea de pe piedestalul gloriei
încă din timpul vieţii.

Gloria se dobândeşte greu, dar se pierde
foarte uşor.

Gloria care se prelungeşte mult peste pragul
vieţii reprezintă adevărata recunoaştere postumă
a valorii. Dacă „gloria este soarele morţii”, cum
ne-a lăsat scris Balzac, umbra gloriei poate fi
lumânarea vieţii.

Umbra oglinzii

Oglinda este examenul pe care omul îl susţine în fiecare zi.
Oglinda este spaţiul în care percepem imaginea noastră

imaterială, dar adevărată. De aceea, umbra oglinzii nu poate fi decât
adevărul. Cine fuge de oglindă, fuge de adevăr.

Adevărul este atât de curat şi de limpede, încât se poate vedea
şi în oglinda lacrimii de rouă.

Dacă oglinda „este umbra lucrurilor care se văd, nu a nălucirilor”,
cum scrie poetul Ion Barbu, oglinda conştiinţei este raza de lumină
cu care răscolim umbra trăirilor interioare.

Umbra fântânii

Cine nu a suferit de sete, nu ştie ce este bucuria de a descoperi
o fântână. Sau un izvor care poate fi considerat o fântână în
devenire.

Fântâna are şi ea umbra ei. O umbră interioară. Iar pentru că
lumina pătrunde greu în adâncurile unei fântâni, umbra ei este mai
densă şi mai ameţitoare. Apa rece şi limpede a fântânii este mărturia
umbrei sale binefăcătoare.

În clipele de arşiţă, umbra fântânii este dorită ca o apă.

Umbra mamei

Peste tot, în lume, umbra mamei este inconfundabilă şi
binefăcătoare.

Umbra mamei ne ţine de sete, de foame, de frig şi de dor.
Viaţa începe la umbra şi cu umbra mamei şi nicăieri, pe pământ,

nu ne simţim mai apăraţi ca sub cupola ei protectoare.
Atunci când paşii ne poartă sub norii umbrelor lumii, umbra

mamei străbate prin ei ca o rază de lumină. Poate, de aceea, chiar
şi atunci când mama pleacă în lumea umbrelor, chipul ei rămâne
mereu izvorul de lumină ce ne poleieşte umbra din suflet.

Umbra omului

Tăcută şi rece, umbra îl însoţeşte pe om, de-a pururi şi
pretutindeni, alungându-i singurătatea.

Copie fidelă a fiinţei umane, proiectându-i pe pământ imaginea
solară a stărilor şi a staturii sale, umbra este singurul camarad al
omului care îl urmează cu fidelitate, impasibilă, fără să-l obosească
sau să-1 agaseze cu prezenţa ei.

În preajma omului, nedezlipita umbră tace mereu. Iată de ce,
privindu-i îngemănarea, nu poţi să nu taci, tresărind, când citeşti ce
scrie Montale că vin acele tăceri când poţi vedea în orice umbră
omenească depărtându-se o Divinitate tulburată.

Eugen BURGHELEA

ARGUMENTE PENTRU
ETERNITATEA UMBREI



Constantin BUTUNOI

De câte ori

de câte ori
greşesc ziua
noaptea tata coboară
din portretul înrămat
şi după un vechi obicei
mă ia la palme
de pe celălalt perete
mama priveşte neputincioasă
dimineaţă îi găsesc portretul înlăcrimat
precum sfintele icoane.

Poezia de dragoste

din punct de vedere masculin
poezia de dragoste
e un cântec al eşecului
de fapt un şiretlic
pentru a preamări femeia
numai ea are sâni picioare
şi priviri focoase
numai formele ei sunt voluptoase
noi bărbaţii n-avem nimic
decât un continuu lamento
şi apoi cum poţi să te bucuri
într-un poem de dragoste nemaipomenit.

Opţiune

când îl părăsea o femeie
drept consolare
scria o poezie tristă
prefera să moară lent
în poezii triste
decât să se sinucidă direct
ca într-o dragoste mare.

Marea dragoste

marea dragoste nu-i pentru tălâmbi
marea dragoste e pentru cei aleşi
doar ei îşi pot permite
să li se demoleze trecutul
să li se amaneteze viitorul
marea dragoste e pentru cei ce ştiu
să ardă într-o clipă veşnicia.

Noroc

ziua în care întâlneşti poezia
sta cu uşa închisa
numai zilele invadate de proză
au intrarea liberă
muza o intrigantă toarnă gaz pe foc
ba te uită ba are treburi urgente
si te miri că poezia moare
când chiar pegasul a uitat să zboare

aşa se duce viaţa în bătaie de joc
indolentă cum te ştiu iubito
o să spui că n-am avut noroc.

Exclus

nu ne mai rămăsese decât să facem
trotuarul dar cineva aranja în aşa fel lucrurile
încât
când eu făceam trotuarul pe stânga
tu făceai trotuarul pe dreapta.
când eu făceam trotuarul în sus
tu făceai trotuarul în jos
exclus
să ne mai acostăm vreodată
n-o să mai stai la ancora mea
n-o să mai poposesc în portul tău.

Antonia BODEA
Un vin, o şampanie, o carte

(preţul singurătăţii)

Cât ucide clipa de singurătate; 
Risipită cu un prieten, un vin 
Întrupată în ţigară când arde 
Împrăştie în arome pelin.

Clipe de cenuşă în singurătate, 
Şampanie-n spumă îneacă agonia; 
Clipeşte în rafturi uitată o carte 
Veche, aşteptarea fâşâie hârtia.

Clipa-nfrigurată file răsfoieşte 
Populează spaţii, invadează vreme 
Minţii, edificii stenic rostuieşte 
Pregătind logodna sinelui cu semeni.

Aşteptare

Pe fuioare aburii
Pe un fâlfâit de lună
Pe furişul din tării
Pe zvonuri de „Veste-Bună”.

Mi-a ademenit clipirea 
M-a rostogolit în vreme 
Mi-a descătuşat neştirea 
Şi-a uitat să mă mai cheme.

Rătăcesc prins în vârteje 
M-am înşurubat în zvon 
Cerul mi-a ghicit de mreje 
Şi m-a vitregit de somn.

Stela Ianovici COSTAN
Har

Cu flacăra-ţi aprinsă în privire 
îmi luminezi un drum întunecos, 
Luceafăr coborând maiestuos 
Din înălţimi şi din închipuire.

Sunt trestia ce vântul o mlădie 
Când ramul e-ngheţat şi subţirel, 
Ameninţat de Crivăţul rebel 
Mă-nalţ spre tine şi mă dărui ţie.

Căldura izvorâtă din cuvinte 
Mă înfăşoară în parfum de crini 
Şi visul mi-l învăluie-n lumini.

Sărut comorile acestea sfinte 
Ce-n ochii noştri pururi se răsfrâng, 
Ca frumuseţile ce râd şi plâng...

Copacii

Altoii visului meu
Ii sădesc
Unul lângă altul,
Să prindă rădăcini trainice

Şi când vor deveni copaci 
Să nu-i îndoaie 
Vreo negură, Vreo ploaie,

Doar vântul izbânzii să poarte
Ecoul pădurii
Departe,
Tot mai departe...
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Când am fost în România şi am vizitat
satul natal, Ţigăneşti din judeţul Teleorman,
m-am abătut şi pe la curtea unei verişoare,
Florica Dumitrescu, născută Buică. Am strigat
la poartă de mai multe ori şi nu mi-a răspuns
nimeni. A doua zi iar:

- Floricoooo ! Floricoooo! la poarta ei. Nici
un răspuns.

- Mai strigaţi fiindcă e acasă, dar trebuie
sa o strigaţi mai tare că stă în odaia din fundul
casei, mi-a zis o vecină care tocmai trecea pe
acolo.

Într-un târziu a  apărut şi Florica.
- Vino să te pup. Ce bucurie să te văd, mi-

a zis ea. Dacă făceam o listă cu cine ar fi putut
veni la poarta mea, chiar dacă puneam acolo
o mie de oameni, pe tine tot nu te puneam pe
listă. Nu mi-ar fi trecut prin cap. Hai în casă. 

- Florico, îi zic eu, cât a fost de plină de
viaţă casa asta, câţi oameni veneau în curte
ca să aducă cereale la negustorul de atunci
Vasile Dumitrescu, socru-tău, cât de mulţi şi
de veseli eraţi cu toţii, de se auzeau seara

cântecele voastre până departe, iar acum aici
parcă e pustiu. Am mai fost şi ieri şi nu m-ai
auzit când am strigat la poartă.

- Aşa e, multe schimbă viaţa! Când m-am
măritat, cât e casa asta de mare, era plină.
Erau ei nouă inşi şi cu mine, noră venită în
casă, zece. Apoi a venit şi fata noastră, Cerna,
deci unsprezece. Acum am rămas numai eu.
Erau ei şase fraţi, socrii şi mama socrului,
bunica.

- Eu nu mi-o mai amintesc.
- Când ea a murit, tu erai plecată la şcoală

în Bucureşti. A murit pe vremea secetei mari
din 1946-1947. Nu îi era timpul  să moară, dar
au venit vremuri grele şi ea n-a mai putut
rezista. Şi Florica a început să depene şirul
amintirilor. Cam de pe atunci s-a stins şi viaţa
noastră cea bună şi frumoasă cu cântece şi
veselie. Pe urmă am avut de tras numai
necazuri mari. Cui îi mai ardea să cânte. Ştii
ca pe bărbatu-meu l-a ridicat securitatea
numai pe baza unei turnatorii a doi inşi din sat,
in care au zis ca a fost legionar. Mi-a venit
hârtia cu numele turnătorilor, de rămâi
încremenită când afli cine au fost. El nu a făcut
politică de niciun fel, era prea tânăr. A stat prin
puşcării şi la canal aproape doi ani, fără
judecată. Odată, m-a învăţat cineva cum să

fac să îl văd când îl ducea la muncă. Dar nu
aveam cu ce să mă îmbrac ca să mă duc să
îl văd. M-am dus noaptea la gară, în spatele
magaziilor. Am dat o gaură şi am furat grâu
să-l vând şi să îmi fac o fustă de stambă. Simt
şi acum un junghi în inimă când mi-amintesc
ce spaimă am tras. Am făcut ce am făcut şi
am ajuns la locul unde îl aducea pe bărbatu-
meu la muncă forţată. Era acolo un şanţ larg
cu apă, pe care nu puteai să-l treci. Când au
adus deţinuţii pe câmp, un ostaş care făcea
armata şi era de pază m-a văzut şi i-a întrebat:
„Pe cine caută din priviri femeia aia?” „Pe
mine” a răspuns bărbatul meu. „Atunci fă
câţiva paşi alături să te poată vedea şi imediat
să intri în rând. M-am rugat pentru el să-i dea
Dumnezeu sănătate şi lui si la copilaşii lui si la
toată familia lui, fiindcă a riscat pentru noi.
Când l-am văzut pe bărbatul meu, numai piele
şi os, mi s-a făcut rău şi abia mai m-am ţinut
pe picioare, dar mare e puterea lui
Dumnezeu. Dar câte nu am avut de îndurat,
cu cotele, cu colectivizarea… cine le mai ştie

şirul… Şi Florica a făcut o pauză privind în gol,
apoi iarăşi şi-a depănat amintirile. Privind
acum în urma lungului şir de ani, după ce am
înmormântat pe şapte dintre ei, înaintând şi
eu în vârstă, tot mai des îmi vine in minte cum
a murit bunica. De-a lungul vieţii, eu m-am
gândit de multe ori la felul cum a privit ea
moartea.

- Stai să îi spun băiatului să pună de o
cafea şi să ne aducă şi câte o dulceaţă cu apă
rece, fiindcă e tare cald afară.

- Cine e băiatul?
- Un moldovean care nu mai are pe

nimeni. L-am luat la mine să îl întreţin eu  şi el
să facă ceva treburi pe afară pe care nu le mai
pot face eu la 80 de ani.

Şi a început iar să povestească. 
- Dacă socru-meu a fost negustor de

cereale ca şi taică-tu, unchiul Spirea, ştii şi tu
ce viaţă grea a venit peste noi. Şi a mai venit
şi seceta aceea mare. Ajunsesem aşa de
săraci şi de înfometaţi că vedeam stele verzi
pe pereţi. Nu mai mâncasem pâine de un an.
Atunci s-a îmbolnăvit şi bunica. O jumătate de
an a zăcut şi la capătul puterilor ne-a spus că
singura ei dorinţă este să mănânce un cococi,
ştii ce este, pâinişoară nedospită, coaptă în
ţest. 

Din cauza sărăciei aşa de mari, noi nu am
putut să îi îndeplinim rugămintea. Dar într-o
zi, i-am spus socrului meu: Tată, bunica zice
ca i se apropie sfârşitul. Trebuie să facem
ceva să îi îndeplinim dorinţa, că altfel o avem
pe suflet. Socru-meu s-a dus fără să şovăie
la locul unde îşi ţinea puşca de vânătoare, a
legat-o de bicicletă şi a plecat cu ea în
comuna vecină, la Brânceni. Acolo ştia el un
om cu stare mai bună  căruia îi plăcea
vânătoarea. I-a spus: „Iţi dau puşca şi să-mi
dai grâu pe ea cât vrei tu.”. „Două duble
primeşti?” „Da, dă-mi-le repede, mi-e frică să
nu moară mama”. Le-a luat, le-a pus în sac
pe bicicletă şi nu s-a mai oprit decât la moară.
Le-a măcinat şi a venit cu făina acasă. Făina
era cu tărâţe cu tot, ca să fie mai spornică. În
timpul ăsta, ca sa îi ţin nădejdea, i-am spus
bunicii că va manca cococi cald. „Bine, mi-a
spus ea cu voce liniştită, ca omul pe deplin
împăcat cu datul sorţii, ca eu numai atâta
aştept şi pe urmă pot să mor. Să-mi pregăteşti
lumânarea şi s-o pui aici lângă mine. Când
vine Vasile, să se urce în pod şi să dea jos
sicriul. Florico, scoate din ladă hainele mele
de înmormântare. Tu să ai grijă de mine că ai
suflet bun şi eşti mai în putere, eşti tânără.”

A intrat băiatul în cameră ca o adevărată
fată în casă aducând o tavă cu şerveţel de
mătase cu broderie fină făcută de mână, o
scumpătate de pe vremuri, pe care erau cele
două farfurioare cu dulceaţă ce mi-au trezit
dragi aducere-aminte prin asemănarea cu
farfurioarele bunicii, apoi două pahare cu apă
de la frigider şi două cafeluţe aburind.

Şi Florica a reluat firul amintirilor. 
- Când a venit socru-meu cu făina, nici nu

ştiu cum m-am repezit şi i-am făcut o pâinică
subţire. Nu am mai lăsat-o să dospească şi
am copt-o sub jărăgai. Când a fost gata, am
răcit-o cât trebuia, am scuturat-o de cenuşă şi
m-am dus cu ea aburind şi mirosind a pâine
caldă cum nu mai mâncasem de aproape un
an. Bunica s-a închinat, a mâncat-o încet, s-a
închinat iar, a mulţumit lui Dumnezeu ca i-a
împlinit ultima dorinţă, ne-a mulţumit şi nouă,
ne-a rugat sa-I iertăm păcatele şi apoi mi-a
spus: „Acuma pot sa mor. Florico, aprinde
lumânarea.” I-am aprins-o. M-a ţinut de mână,
a respirat odată adânc şi s-a liniştit definitiv…

- Noroc cu făina aia fiindcă i-am putut face
şi pomenile, să ne ştim cu datoria împlinită.
Seninătatea cu care a primit moartea m-a
urmărit de-a lungul vieţii. Acum îmi stăruie în
minte mai mult. 

O priveam pe Florica cu gândul dus
departe. După o pauză, Florica mi-a spus: „Eu
ştiu cam ce gândeşti tu acum. Te duce gândul
la „Mioriţa”. Şi dreptate avea Florica, pentru
că mi s-au perindat prin faţa ochilor mulţi
oameni din satul meu care au trecut prin grele
zbuciumări ale vieţii, dar  care s-au stins cu o
mare linişte şi împăcaţi cu gândul la: „Aşa mi-
a fost datul sorţii” sau: „Dac-aşa vrea Bunul
Dumnezeu!”

Elena BUICĂ
(Toronto, Canada)

ECOURI 
MIORITICE



Poeme de Ion NOJA

CUM...

Cum se însingurează mâna stângă 
De fumul ţigării reci atârnând 
Ca de-o părere de rău;

Cum zac înşirate pe-o filă 
Ca pe un câmp după luptă 
Scheletele scrisului tău;

Cum fericită şi neştiutoare
Îşi creşte-n blănurile de răcoare
Cauza pierderii, scoica de mare;

Cum invadează noaptea avară 
Chiliile trupului celui plecat 
Lăsându-l zăvorit pe dinafară.

PLOI DE DRAGOSTE

Era epidemie de ploi sentimentale, 
Purta oraşul mantii lungi de domn, 
Dezacordată fugă de ţambale 
Trezea acoperişele din somn.

O clipă incoloră mă iriga agale 
Cu molcome uleiuri în dulci alunecări, 
Ploua cu sentimente rotunde şi ovale 
Şi irişii albaştri cădeau de nicăieri.

Bolnav de transparenţă definitiv eram 
Cum linse de lumină-s ferestrele în zori 
Şi nu voiam şi-n ploaia de dragoste vedeam 
Că numai iarbă albă mi-a răsărit prin pori.

TRECERE

Ducea un nor de foşnete albastre 
Mai mult evlavios de cum ar fi 
Numai din aripi tinere şi caste 
Culese libelulelor de-o zi,

Urechile-i de purpură filtrară 
La ceas adânc de dragoste-n seminţe 
Întregul câmp, pentru esenţa rară 
A duhului foşnind de nefiinţe,

I se rărise umbra şi se rărise Ea 
Şi pânze reci de aer o mângâiau feline 
Şi dincolo de vântul din sâni i se vedea 
O vară prăbuşită în ruine.

STAFIA

Era o larmă cum puteau să facă 
Doar ochii celor foarte suferinzi, 
Femeile când în zadar încearcă 
Să-şi smulgă nudurile din oglinzi,

Era o larmă de-ntuneric vag 
Incinerat de lună pe învechite ziduri, 
De vârste fără chip care se sparg 
Şi năruie, ca un nisip în riduri,

Era o amintire din spaţiul livid 
Al viitorului venind spre tinereţe 
Stafia ei ca un fular de vid 
Se agăţa de mine cu tristeţe.

Any DRĂGOIANU

EŞTI

un punct în infinitele mele gânduri 
pierdute cărări, imagini trucate

viaţa, filmul cel mai prost
picătura de venin în perfuzia muribundului
organele au falimentat industria trupului

niciodată nu am fost mai fericită...

răsfoiesc paginile unui jurnal
chipul tău în câteva descrieri
să nu întrebi vreodată banalităţi
am uşa blocată cu amintiri
şi toate cuvintele se pierd în simfonia unui anotimp...

Marinela PREOTEASA

PARADOXUL SUBLIM

Iubirea noastră e un paradox sublim 
Mereu la câţiva ani lumină ne-ntâlnim 
Şi ne iubim ca şi cum o clipă am mai trăi 
Tu veşnic eşti un cântec, eu cântare, 
De mii de ani ne aşteptăm să fim, 
Eu un apus de lună, tu un răsărit de soare 
Aş vrea doar clipa veşnic s-o trăim 
Tu cerul înstelat cu farmecu-i divin, 
Eu visul tău de peste mări, din zare, 
mereu pe braţul tău ca să te-alin. 
Aceasta-i dragostea curată oare? 
Ce ne-a-ntâlnit din depărtări, divin, 
în casa clipelor să fim noi doi 
Şi cerul plin cu daru-i de sublim,
Noi doi în marea clipelor mereu 
ne întâlnim, noi doi şi marea cerului
cu felinarele-i aprinse să ne arate calea
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În peisajul literar craiovean, tapetat cu o
multitudine de personaje cu veleităţi de
condeieri, rar ne este dat să identificăm
personalităţi a căror îndemânare în mânuirea
slovelor să depăşească pe aceea a
concitadinilor cu o medie elevaţie intelectuală
pentru care aplecarea către „arta
scrisului”constituie un hobby; solitari sau
înregimentaţi în varii cenacluri literare, cu migală
îşi aştern pe hârtie gândurile reuşind să
alcătuiască producţii ce se doresc a fi incluse în
genul liric sau epic.

Abundă în urbe multe „tipărituri” conţinând
grupaje de versuri, din care multe „şchioape”, ori
producţii ce pot fi încadrate cu bunăvoinţă în
compartimentul scrierilor memorialistice sau al
prozei scurte cu tematică aridă.

Este rară prezenţa persoanelor de gen
feminin în rândul „condeierilor” craioveni motivat

fie de lipsa de timp la dispoziţie pentru
transpunerea în text a gândurilor ori a
sentimentelor pe care le trăiesc de multe ori cu
mai mare intensitate în raport cu bărbaţii sau de
reţinerea de a ieşi „în peisaj” cu producţii care
să nu creeze, alături de un impact nefavorabil, o
imagine negativă a personalităţii lor.

Am prezentat la un moment dat lucrarea
prozatoarei Elena Doiu Buţu „ÎNTÂLNIRE
TÂRZIE”, pe care considerăm că nu greşim
dacă o inserăm în categoria romanelor
psihologice, o naraţiune fluentă având ca sursă...
gânduri şi fapte reale derulate în timp pe diferite
coordonate, succesiunea evenimentelor fiind
identificabilă în parcursul cotidian al multora
dintre concitadinii noştri. Lucrarea face o
conexiune naturală cu versurile, adunate în
volumul, intitulat cu multă inspiraţie „ISPITA” şi
este o continuare în proză a exprimării gândurilor
autoarei.  

Parcurgând textul volumelor „CLIPE
IROSITE”, „MAREA NEDUMERIRE” şi „NOBILA
RENUNŢARE”, constatăm că, de fapt, am
parcurs o „trilogie”. Utilizarea vocabulei „trilogie”

are acoperire atât prin unitatea tematicii
abordate cât şi prin redarea unor momente
succesive ale unei epoci istorice în care
evoluează ca eroi principali aceleaşi personaje.
Trăirile, sentimentele şi acţiunile acestora sunt
urmărite de autoare cu acribie, revelându-se
creionarea unor secvenţe veridice din
contemporaneitate, din care, cu multă acurateţe
se conturează caracterul acestora.

Autoarea îşi modelează personajele după
tiparele morale ale celor în mijlocul cărora
trăieşte, transferând asupra lor câte puţin şi din
chipul său moral. Prezentând  în modul cel mai
direct şi mai lesne de înţeles  evenimentele ce le-
au generat, reuşeşte să reconstituie o perioadă
scurtă, dar semnificativă din viaţa a doi
intelectuali ajunşi la vârsta pensionării,
continuând pe filiera abordată în volumul
„ÎNTÂLNIRE TÂRZIE”, cu o fluenţă demnă de
invidiat a textului, pătrunde în intimitatea
scriitorului Alexandru Stoicin, plasându-ne în faţa
unui frumoase şi interesante, - surprinzător de
veridică -, poveste de viaţă şi dragoste.

Andrei POTCOAVĂ

O TRILOGIE

Natura poeziei lui Teodor Barbu nu este
doar cadru, ca la romantici. Ea este pretext
pentru etalarea sentimentelor, a intimităţilor, a
stărilor de euforie erotică. În decorul hibernal,
acelaşi lait motiv al chemării fiinţei dragi care
răneşte cu privirea: „De-atunci te chem în
fiecare iarnă // În sanie-i un loc neocupat”
(Poem de iarnă) Prima ninsoare are darul de a
reîmprospăta şi forţa de creaţie, pierdută
chipurile, temporal şi accidental.

Un număr apreciabil de poeme valorifică
motivul visului: „Voi sta la umbra albă // A
mărului de april, // Visând la adevăruri de când
eram copil // (Visând la adevăruri)

În Colţ de vis, motivul întoarcerii la vârsta
candidă a copilăriei este reluat.

Cuprins de dorul marilor călătorii care
compensează, ca la simbolişti, neajunsurile
prezentului autohton, poetul se visează un
peregrin zănatic,  neostoit, care bântuie cu
visarea ţărmuri exotice din nord, cu fiorduri şi
burguri. Toate preumblările sunt însă doar
iluzorii visuri: „Dar, ce păcat, e-o seară
răcoroasă // Pleoapele mi se deschid uşor // Şi
mă trezesc; alăturea pe masă // Surâde trist, o
hartă bicolor” // (Vis)

Uneori, poetul e dispus să negocieze şi să
cumpere „visuri”: „Hei! Voi cu visuri de vânzare
// N-aveţi unul mai ieftin? // Vi-l plătesc la
lichidare” (Oferta)

Întoarcerea în timp nu numai în anii
copilăriei ci şi în adolescenţă este marcată tot
de nostalgie. Râmnicul lui Anton Pann, cu
mirificul parc Zăvoi şi misteriosul deal al Capelei
îşi găsesc în lirica lui Teodor Barbu evocarea
emoţionantă: „salve, Râmnic!, porţile-s
deschise, // podul se ridică doar peste un ceas,
// Iau cu mine horbota de vise // Şi le veşnicesc
într-un atlas”// (Atlas de Râmnic)

Se găsesc în volum multe autodefiniri,
autoportretizări (Un loc de povară, Noroc, Un
taler în plus, Dorinţa, Inimi), arte poetice  şi

profesiuni de credinţă (Poem cu pegaşi, Rondel
cu tăceri)

În acest din urmă poem găsim o reuşită
autodefinire: „Doar din tăceri mă recompun, //
Şi prin oglinzi, îmi e tot una // Că nu arăt a fi mai
bun, // Deşi mă străduiesc întruna, // Răsar din
versuri sau apun, // Fărămiţat şi-ntotdeauna, //
Doar din tăceri mă recompun, // Ca din tipsii de
aur, luna” //

Idealul creatorului de artă este superior:
„Semănăm printre ierburi  câte-un vis sau două
// ca măcar o dată să sorbim din ciuturi // Apa
cristalină care nu se plouă”
(Panegiric)

Poeziile Din taine, Arpegii şi
Salut pun în lumină ipotetica şi
nedorita efemeritate a creatorului,
dar şi dorinţa secretă de asigurare
a perenităţii creaţiei sale.
Îndoielile, reţinerile, temerile
privitoare la glorie se
concentrează într-un puseu de
modestie, poetul considerându-se
doar „râu şoptit, la poale de
colnic”

Presărate din loc în loc se
găsesc şi scurte meditaţii
filozofice, atitudini etico-
moralizatoare, iar mai rar, lirică social-
cetăţenească. Astfel în Zbor frânt se deplâng
eşecurile, neşansele în lupta pentru afirmare,
suferinţa sufletească iscată de iminenta
despărţire  de viaţă. (Plecăm) Fragilitatea,
relativitatea, nesiguranţa, tentaţiile, ispitele ce
apar la tot pasul sunt efecte ale principiului
dominoului, după care funcţionează legile
moralei. (Domino)

Poetul ar dori ca bumerangurile imaginare
să readucă în prezent timpul pierdut, aidoma
concepţiei artistice a lui Marcel Proust (Kamara)

Motivul întoarcerii în timp „Pe-un lac
iluzoriu, pe care plutesc şi plutesc şi plutesc...”

ne readuce în prim-plan pe vizionarul visător
(Plutesc)

Dorinţa de a învinge scurgerea inexorabilă
a timpului o întâlnim şi în poezia Joc: „Nu
suntem încă poveste // Nu suntem încă trecut //
Totu-i joc // Ce greu e pasul // Tot mă-mpiedic la
final”, care se încheie cu o implorare către Tatăl
ceresc: „Rogu-te, azvârle-mi Doamne, zâmbetul
pontifical” Inevitabila despărţire de viaţă  crează
tristeţe existenţială explicabilă: „Plecăm cu-o
toamnă fiecare // Mai obosiţi încotrova // Şi
depărtându-ne spre zare, // Cărarea subţia-se-
va“// (Plecăm)

Spectacolul lumii este contemplat cu
nostalgie (Non stop); dorinţa de afirmare
rămâne constantă, dar e însoţită de îndoieli: „Ne
naştem şi murim cu idealuri // Dar câte se-

mplinesc şi câte mor!” (Rondel cu
idealuri) Nu se cuvine să
încheiem înainte de a aminti şi
emoţionantele elogii aduse
înaintaşilor oieri, nostalgicele
evocări ale copilariei, ale
peisajului natal şi fiinţelor dragi. 

Astfel, poemul Mamei,
este o litanie zguduitoare în care
durerea transpusă în vers la
despărţirea de cea care i-a dat
viaţă eroului liric, îmbracă o
tonalitate de adâncă tristeţe: „Te-
ai dus măicuţă, timpul n-a mai
vrut // sau n-a mai avut răbdare
să te lase // Să-mi povesteşti cu

glasul tău pierdut // Ceva din dorul ce te
măcinase”//

„Dor de Basarabia” şi „La Putna” sunt
poeme patriotice, iar poezia „Limba română”
este un elogiu adus limbii materne în metru
popular folcloric: „La zborul nostru de lângă
humă // scut ne rămâne limba română“//

Stăpân pe secretele comunicării lirice prin
metaforă, prin muzicalitatea obţinută datorită
ritmului şi rimei, familiarizat cu un limbaj
expresiv şi mare bogăţie stilistică, Teodor Barbu
ne oferă o adevărată antologie  de poezie
superioară, atent elaborată şi selectată în timp,
de o mare încântare şi relaxare estetică.     

Emil ISTOCESCU
Balansoarul de vise
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Poeme de Victor BURDE
CARE?

Care din noi, 
a îngenunchiat 
prea devreme? 
Care din noi, 
a întins mâna, 
prea târziu? 
Care n-a avut 
curajul să-l cheme, 
Pe cel pierdut 
prin valul pustiu?

Care din noi 
o fi vinovatul? 
Şi care în suflet 
se simte curat? 
Împarte totul 
la doi - cu pătratul, 
Cere inimii sfat 
Şi pune vina,

Pe primul păcat!...

LINIŞTE
S-a făcut dintr-o dată linişte.
Vântul s-a ascuns
în frunza de trestii,
şi porumbei sclipind în înalturi,
se ascund în umbra pământului;
Un val, suspină
sub malul cu rădăcini
de sălcii uscate de vreme,
ce nu mai pot plânge...

Mă uit la tine fericit;
Eşti frumoasă,
Ca un vers de fluier - doinit!

CROMATICĂ
Brumate,
zac pe cărare
frunzele toamnei tăcute,
încremenită
şi ea de mirare,
privind
peste cârdul de ciute,
splendoarea culorilor sale;

Un roşu
de sânge sălbatic, pe aurul
frunzei ucisă prea iute!...

DE TOAMNĂ
O frunză cade 
Şi ramul se frânge, 
Păianjenii ţes rouă în pânze, 
S-acopere sufletul meu, 
Copac fără frunze. . .

Tu, nu mai ştiu
De când eşti plecată
Şi uite, a venit rândul meu,
Nu mai suntem
De veghe-niciunul,
Dar ca o răsplată,
A rămas peste tot… Dumnezeu!

Poeme de 
Emilia TUDOSE

PECHINEZUL
Când e ora de plimbare 
Pechinezu-i numai nerv,
Tremură de nerăbdare,
Mă prefac că nu-l observ.

Disperat îmi dă târcoale,
Latră , sare, ce mai joc !
Scheaună prelung şi moale
De se frânge de mijloc.

In sfârşit ieşim pe poartă,
Peste părul mătăsos
Zgardă antipurici poartă,
Lesa pare de prisos.

Mic cum e o ia-nainte
Şi cu botul cât un ciot
Cercetează, ia aminte,
Parc-ar vrea să ştie tot.

Trecătorii-l înconjoară,
Pentr-o clipă-i derutat.
De emoţii se-nfioară
Şi-i salută cu-n lătrat.

Încântat de asistenţa
Câtorva copii şi babe,
Îşi încearcă rezistenţa
Defilând în două labe.

Sub aplauze-n cascadă,

Mândru şi strălucitor,
Fluturănd măreţ din coadă
Îi salută-nvingător. 

HOINARII
Zvăpăiatul meu hoinar
E un câine cam ştrengar,
Orice gest mi-l urmăreşte,
Când nu-l văd o şi tuleşte.

O ia-ncet pe lângă gard,
Cu-n vecin vechi camarad,
Sub o bancă, la taifas,
Stau în parc, aşa vreun ceas...

Hoinăresc apoi haihui,
Fără grija nimănui,
Curioşi din cale-afar’ 
Intră şi-ntru-un caffe bar.

Dar acolo, ce mai spaimă !
O adevărată dramă:
Un barman, scuipând prin
strungă,
Cu o mătură i-alungă.
Scheunând ies izgoniţi
Ca doi mici neisprăviţi.

Plini de purici şi murdari,
Se întorc cei doi hoinari .
Fiecare-o ia spre casă,
Plănuind o nouă farsă.

Poeme de 
Ion NĂLBITORU

DOR NECUPRINS
Privesc la cerul înstelat 
La jocul aştrilor cereşti, 
Şi gându-mi zboară către sat 
La amintiri ca în poveşti!

Pe un drumeag păzit de nuci 
Se plimbă doi bătrâni agale, 
Sperând că poate la răscruci 
Le va ieşi poştaşu-n cale!

Că vreun copil va bate-n poartă, 
Ades’ tresar la nişte şoapte. 
Dar în zadar ei tot aşteaptă
Nerăbdători şi zi şi noapte.

La iconiţă ei se roagă, 
Căci dorul lor e necuprins. 
Şi un fior îi tot încearcă 
De s-or trezi, sau nu, din vis.

Dar fiul lor e dus departe 
După copiii rătăciţi 
Care lucrează-n alte state 
Şi dor le e de-ai lor părinţi!

DIN AMINTIRI
Din-nalte zări cu chip de stea 
Se unduia făptura ta, 
Purtând iubirea fiinţei dragi, 
Cu buze dulci şi gust de fragi!

Cuprins de vraja ta sublimă 
Mă aşezai seara-n grădină 
S-ascult sub o rămurea, 
Zglobiul „cip“ de rândunea!

Sub vraja bolţii înstelate 
A nopţii cu aripi fermecate 
Mă las cuprins de-acelaşi dor 
Ca rob dorinţei de amor!

De luna cea cu chipul rece 
Mă rog cu lacrimi să nu plece. 
Nu vreau să mă trezesc din vis, 
Ca om bătrân cu părul nins.

Dar anii au zburat mereu, 
Nu i-am simţit de felul meu. 
Aşa de scurtă este viaţa, 
Cam... cât îi rouă dimineaţa!

Şi au rămas doar amintiri
Din pâcla vremii în priviri
Iar viaţa noastră de-altădată
Aş vrea s-o mai trăim o dată!

Dar anii au zburat pe-o aripă,
Nu s-au oprit în loc o clipă.
S-a scurs viaţa, nu mai este,
S-a înălţat prin bolţi celeste.
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Eliza Ruse, doctor în ştiinţe
filologice, cadru didactic la Liceul „Ioan
Slavici“ din Timişoara, a publicat la
sfârşitul anului 2010 la Editura Fundaţiei
pentru Cultură şi învăţământ „Ioan
Slavici“ din Timişoara cea de-a doua
ediţie a „JURNALULUI“ Eleonorei
Slavici. Înainte de a ne referi la
„Jurnalul“ Eleonorei Slavici - a doua
soţie a lui Ioan Slavici – se impune să
subliniem că doctorul în filologie Eliza
Ruse, care a îngrijit cu probitate
editorială textul, se numără printre
entuziaştii slavicieni din Timişoara,

remarcându-se în calitate de
organizator şi intervievent a numeroase
simpozioane ştiinţifice în plan naţional şi
european dedicate lui Ioan Slavici în
spaţiul cultural al Oraşului de pe Bega,
patronate de prof. univ. dr. Titus Slavici,
strănepot al marelui scriitor. De
asemenea, prof. Eliza Ruse se numără
printre organizatorii unui „Parteneriat
educaţional de tip concurs cu premii şi
diplome: „Ioan Slavici - mereu printre
noi“, cu implicarea unor prestigioase
licee din Timişoara, fiind o prezenţă
activă la posturile de radio şi televiziune
din Timişoara, în fine, mai amintim că
este coordonatorul volumului „în
memoriam Ioan Slavici“ şi coautor al
volumului „în durata veşniciei Eminescu
- Petofi“, unde a publicat, împreună cu
prof. univ. dr. Dumitru Mnerie, studiul
„Prietenia dintre Slavici şi Eminescu”.

Aşadar, nu este de mirare interesul
pe care timişoreanca Eliza Ruse l-a

acordat reeditării „Jurnalului“ Eleonorei
Slavici la împlinirea a 85 de ani de la
trecerea marelui scriitor de obârşie
arădeană în lunea umbrelor eterne. Ea
retipăreşte, cu unele corectori de
rigoare, „Jurnalul” îngrijit de regretatul
profesor de la filologia clujeană Iosif
Pervain şi profesorul timişorean Virgil
Vintilescu, respectiv o ediţie apărută în
anul 1969 sub egida Comitetului pentru
Cultură şi Artă al Municipiului Timişoara.
Eliza Ruse în cadrul ediţiei pe care a
îngrijit-o a reactualizat, conform
normelor actuale, câteva ortografieri şi

au fost introduse parantezele „drepte”
ce închid paginile din manuscris, pentru
a nu fi cu cele ale autoarei „Jurnalului”.
Iar dacă profesorii Iosif Pervain şi Virgil
Vintilescu au subliniat în „Consideraţiile
introductive” la ediţia pe care au
publicat-o în anul 1969 doar câteva date
biografice despre Eleonora Slavici (n.
Tănăsescu), definind-o drept „o
excelentă dăscăliţă, o publicistă zeloasă
şi o tălmăcitoare de opere beletristice,
îndeosebi din limba franceză” şi că
„poseda un real temperament
scriitoricesc, demonstrabil îndeosebi
prin arta de a caracteriza nimerit oameni
şi situaţii, ori prin măiestria cu care ştie
să-şi valorifice harul descriptiv”, Eliza
Ruse ne oferă date mult mai bogate
despre activitatea profesională şi
publicistică a soţiei lui Ioan Slavici,
conturându-i un profil biobibliografic într-
o strânsă conexiune cu viaţa de cuplu a
celor doi soţi.

Eliza Ruse conchide că Eleonora
Slavici a fost tot timpul foarte aproape
de marele scriitor, mai ales în
momentele de cumpănă, în cei aproape
40 de ani de convieţuire „Eleonora a
avut un rol de ascultător al lecturii
scrierilor lui Slavici. Înainte de a publica
scriitorul îi citea soţiei, părerea acesteia
fiind foarte importantă pentru el”. În
memoriile sale, din volumul „Lumea prin
care am trecut” (apărut postum, în
1930), Ioan Slavici mărturiseşte: „La
Viena şi la laşi am scris sub înrâurirea
lui Eminescu, în primii ani ai petrecerii

mele la Bucureşti sub a lui T. Maiorescu,
iar în urmă nu am publicat decât ceea
ce am citit mai-nainte soţiei mele“.

Putem concluziona că preocuparea
d-nei Eliza Ruse legată de retipărirea
„Jurnalului” Eleonorei Slavici constituie
un gest de rezonanţă afectivă faţă de
marele clasic al literaturii române,
întrucât pune la dispoziţia tinerelor
generaţii un document de istorie literară
mai puţin cunoscut. Demersul cadrului
didactic timişorean continuă în mod
inspirat gestul editorial recuperator din
anul 1969 din partea profesorilor
universitari Iosif Pervain şi Virgil
Vintilescu, profesori care în urma
strădaniilor reputatului eminescolog Z.
N. Pop – pasionat căutător de
documente literare, au primit „Jurnalul”
Eleonorei Slavici de la familia Struţeanu
(în posesia căreia se afla atunci),
oferindu-le şansa (şi dreptul) de a-l
publica.

Emil ŞIMĂNDAN

„JURNALUL” ELEONOREI SLAVICI



POEME DE DANIELA VOICULESCU
in a special way

eşarfa verde cu fluturi de ploaie,
pe noaptea spatelui meu...
cravata aduna linişte şi fulgere,
pătrate din inima lui Stendhal...
verbele curgeau ca un ceai, rotunjit
de mătasea diagonalei ce trecea
prin privirea noastră, zâmbet
cu sudoare, alunecare de yin şi yang,
visând visele unui cearceaf violet...

şi cânta vântul, cum îmi dorisem,
şi fremăta stejarul, din romb în romb,
din jurnal în jurnal, erotic...
secundele erau calde, pietre de jad,
soarele lor schia pe alfabetul
care se predase la talpa fragedă 
a mirării dintre luceafăr şi lună.
şi presimţirile deveniseră copii,
urmareau cea mai frumoasă ploaie!

feel this beat

miroase a cristal ascuns
în pălăria de soare...
Arhanghelul Mihail zâmbeşte,
ştie că, iar, aştept noaptea 
fermecată a Sânzienelor...

el. nu e nici cel virtual,
nu e nici cel care mă iubeşte 
în tăcere... el e al treilea,
bărbatul romboedric, romantic,
rodnic, ropot de rococo... indigo.

şi cred în cercul care ne ţine,
cred în cununi de rouă şi flăcări!
Arhanghelul Gavriil ne aude.
- ce faci la miezul nopţii?
- voi fi prezent!

in stream

reîntâlnire. fulgere paralele. 
telepatie, din felii de sharon,
cu parfum de piersică...
greierii deveniseră portocalii,
turma de oi trecea... bănuind
că el îmi sărută ochiul din călcâi!
focul din mine asista la naşterea
primei monede de aur... şi yin
suna pe ascendent, syrinx...

purta cămaşă neagră, fierbinte

rădăcinile violet mă ţin de mână!
o lacrimă aurie respiră o liuzie.
buzele sunt treze, ca în noaptea de 11.
echilibrul se dă cu sania pe coastă!
regele e o umbră de echer, ametistul
timpului cade pe inima tăcerilor.
o toamnă cu Emily Dickinson...

Poeme de Horea GANA
E ATÂTA IARNĂ-N MINE

E atâta iarnă-n mine
Şi-atâta frig în noi
Că abia de ne mai ţine
inima făcută sloi!

Nici cuvinte şi nici vise,
Şi nici doruri nu ne-aprind...
La ferestrele închise
Păsările vin murind!

Tu nu vezi cum bate vântul
Să ne spulbere-n cristale
Aburele şi pământul
Şi oglinzile ovale!

E atâta iarnă-n mine
Şi atâta frig în noi,
Că abia de ne mai ţine
Codul etic pe-amândoi!

ASCULTĂ, IUBITO, CUM NINGE ÎN NOI

Ascultă, iubito, cum ninge în noi
Cu linişti de-o vreme uitate,
Secunda legată de carul cu boi
Pe drum de copite crăpate,

Şi sănii rămase de cai osteniţi
Ce-şi scutură coamele ude,
Priveşte în ochii păienjeniţi
Şi-n urechea ce nu mai aude...

Mai ştii cum arată claia de fân
Şi ţurţurii strânşi la fântână?
Ascultă, iubito, un câine bătrân
Cum latră la noi şi ne-ngână!

Ne pierdem în noaptea pădurilor reci
Cu gândul la corbii de-aseară...
Ascultă, iubito, cum vin lilieci
Cu doliul pe aripi povară...

Şi coarnele mari cum se-aud şi acum
La răscruce de căi şi de ape...
Mi-e teamă că mâine, la răscruce de drum
Zăpada din noi va veni să ne-ngroape!

Nici sate, nici crânguri nu ne mai vor,
Nici fântâni şi nici clăi nu ne cheamă...
Ascultă, iubito, liniştea lor
Cum ninge în noi şi blesteamă!
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Vera se-nvârte-n pat ca un şurub ruginit. Nu mai are linişte de când
Tom iar s-a apucat să sape încă o gaură în gazonul din faţa casei.

Ce-or să creadă vecinii? O să trebuiască iar să se mute... fără doar
şi poate!

De la fereastra dormitorului, Vera îi strigă-ndrăzneaţă:
- Cu ce te ocupi acolo, drac bătrân?
Tom se face că n-o aude. A plănuit în detaliu. Sapa-i pare o vâslă

care se ridică şi coboară ritmic.
Acuşi ajung la capăt! Să persişti, ăsta-i secretul!
Tom sapă adânc solul şi unii bulgări se rostogolesc, alţii cad la loc,

dar cei mai mulţi se-mprăştie pe verdele crud al gazonului tuns de Vera
cu două zile în urmă.

Vera vede cum sapa ciopleşte adânc precum un fulger în zorii
zilei. Bestia asta-mbătrânită iar o împiedică de la siesta zilnică.

Din timp în timp, Tom se opreşte din săpat ca să-şi tragă sufletul.
Atunci aruncă o privire furişă la pietrele căsuţei lor sufocate în trandafirii
urcători roşi, galbeni şi albi. Tom nu le suferă mirosul, dar trebuie să
pretindă atunci când vine vorba despre trandafirii Verei.

Acuşi ajung la capăt! Să persişti, ăsta-i secretul!

Sudoare de culoarea şistului sapă
arcade şi coloane pe faţa lui Tom şi pieptul
lui se mişcă-n ritm de flux şi reflux. Ochii lui
aproape că disting corabia aurită în care va
traversa marea de argint.

Acuşi ajung la capăt! Să persişti, ăsta-i secretul!
Tom aproape că zăreşte oraşul ridicat din mlaştini cu drapelele

fluturând sfidătoare în briză şi cu podurile peste canalele cu miasme de
peşte putred.

Privirea radiografică a Verei fixează şi măsoară gaura de după
perdele. Tom se împiedecă în pământul făcut movilă la marginea
gropii...

Măsură perfectă! Inginerie de calitate! Tom s-a întrecut pe sine!
Vera scuipă vorbele umbrită de dantela perdelei.

(Naraţiune prezentată la Dereham Advanced Creative Writing
Group Workshop UK 2010)

Rick se aruncă pe bancheta şoferului,
îndepărtând involuntar o buclă rebelă de pe
frunte. Cheia în contact şi piciorul pe
accelerator.

Am scăpat ca prin urechile acului! Ce vor
femeile astea de la mine? Doar nu-s prost!
Nici vorbă de căsătorie! Nu mă prind
dumnealor în laţ aşa uşor! Mai bine mort decât
însurat!

Daca Rick gândeşte raţional, asta pare
extrem. Ştie doar direcţia atenţiilor lui Kate şi
o evită precum ciuma. Din zori mobilul îi este
fierbinte cu încercările ei de a-l contacta. I-a
trebuit tot curajul ca să-i comunice în cuvinte
directe şi la obiect, în timpul ultimei convorbiri
pe mobil:

- Am terminat, Kate. Nu am conformaţia
emoţională să fac faţă insistenţelor şi
moţoacelor tale, şi ca un gentleman i-a închis
telefonul în nas. Vrăjitoarea! Cu acest gând, îl
străbate un fior glacial. Îşi ajustează mâneca
de la cămaşă şi-şi înfige iar degetele în bucla
rebelă.

Rick porneşte automobilul. Este
nerăbdător să ajungă la locuinţa Julietei, ca
să citească celor doi fii ai lui o poveste înainte
de culcare. N-are încotro, fiindcă Juliet insistă
în acest ritual, deşi, el a considerat
întotdeauna că este de datoria mamei să-şi
crească plozii. De asta Rick a insistat
întotdeauna ca să-şi menţină statutul clar de
partener al Julietei şi nu de soţ, care – dacă
este să fim realişti – a cam început să-şi
piardă nurii, înecându-se în roţi de grăsime în
jurul taliei şi pe la şolduri, cu pungi sub ochii de
culoarea sinelii... deşi, dacă-i vorba să fie
cinstit, carnea cu prune pe care o găteşte
Juliet sâmbăta este delicioasă.

Gândindu-se la Gemma, Rick este
mulţumit că a pus piciorul în prag. Ce bine s-

a potrivit. Gemma îi este rendez-vous-ul de
miercuri, atunci când colega ei de apartament,
Kate, lucrează până seara târziu la cârciuma
din cartier. Iar l-a făcut să întârzie. Ce-o fi
apucat-o să-l cheme urgent de la serviciu, ca
să-i dea ultimatum? Ameninţări că se
sinucide, adică! Rick are experienţă şi este
imun la astfel de ameninţări. A auzit asta de
nenumărate ori de la ex-prietene, ex-

partenere şi ex-logodnice. N-o să se lase el
intimidat de aşa ceva! Un fior îl trece când se
gândeşte la Gemma. 

- Ori mă iei de nevastă, ori drumurile ni se
despart imediat! L-a ameninţat smiorcăindu-
se, tocmai când Kate a înrămat pe
neaşteptate uşa dormitorului Gemmei. 

Kate este rendez-vous-ul lui de luni,
atunci când Gemma lucrează în schimbul de
noapte la supermarket. Tinerele astea, cei
drept pasionate, nu-i dau altceva de ales
decât să o ia la sănătoasa, cât mai departe de
ghearele lor. Îşi trage pantalonii şi ciorapii pe
dos cu o mână, şi-şi înşfacă haina cu cealaltă
mână. Gemma aruncă după el cu ce-i vine la
mână, încât trebuie să-şi încheie nasturii de
la cămaşă şi să-şi încalţe pantofii în faţa uşii
de la intrare. Un puşti, care se întâmplă să
treacă călare pe-o bicicletă pe trotuarul din
faţa casei, e în hohote când îl zăreşte, ba chiar
îl arată cu degetul.

Rick, roşu ca sfecla, aleargă pe cărăruia
de la uşa casei spre portiţa fără gard. În doi
paşi trece peste iarba care ţine  loc de trotuar

şi-i în maşină. Răsuflă de două ori, îşi pune
cravata şi haina de la costum şi-şi numără
binecuvântările. Acum îi telefonează Julietei
s-o anunţe că va fi acasă în 20 de minute.

La etaj, gemetele Gemmei se aud prin
pereţii subţiri ai casei victoriene. La parter,
Kate cu un pahar plin ochi cu whisky, scurmă
cu mâna în tava cu cartofi şi-l alege pe cel mai
umflat. Îl scoate din grămadă. Merge la cutia

cu articole de cusut, pe care a cumpărat-o
anul trecut în concediul petrecut cu Rick în
Normandia. Extrage colecţia ei de ace din una
din despărţiturile cutiei. Se aşează confortabil
pe un scaun cu spătarul înalt. Ia binişor
cartoful înA mână. Se porneşte să zgârie doi
ochi pe suprafaţa bulbucată. Conturează un
triunghi drept nas şi două linii care se unesc în
loc de gură. Pe faţă i se imprimă un rânjet de
gargoyle. Socoteşte în sine Ah, da, acuşi îs
gata! Cu grijă, scoate, unul câte unul, acele
adormite în pernuţa de ace în formă de
maşină de cusut cu pedală şi, meticulos, le
împunge adânc în cartof. În interiorul
conturului ochilor, nasului, gurii... şi ultimul ac
îl plasează delicat adânc în inimă... Ah, da...!

Rick apasă pe accelerator...
- Rick, trezeşte-te Rick! Da, deschide

ochii, Rick! Mă auzi, Rick? Strânge-mi
degetul, Rick, dacă mă auzi!...

(Naraţiune prezentată la Dereham
Advanced Creative Writing Group Workshop
UK 2010)

Patru proze de MARIANA ZAVATI GARDNER

PRIN URECHILE ACULUI

INGINERIE DE CALITATE



- Ce Dumnezeu se întâmplă cu trenul ăsta, Lia? E întârziat din
cale-afară! Omul îşi brăzdează mâna prin pârul rebel şi sur de la
tâmple.

Lia îşi netezeşte cu grijă creţurile apărute pe fusta de lână de
culoarea vişinei putrede. Vârfurile degetelor ojate se pierd în
culoarea materialului. Arunc-o privire expertă la ceasul Rolex
reproducere cu un zâmbet vag la colţul gurii, cu buzele rujate cu
perfecţiunea unei reclame. Deschide geanta din piele falsă de
crocodil şi umblă cu degetele printre accesoriile permanente din
interior. Extrage rujul Estee Lauder şi-şi admiră reflecţia în ochelarii
lui Tim.

- Do-l încolo de ruj, Lia! Nu acum! Ai văzut ora? Mâna lui
vânjoasă, cu degete marcate de răni vindecate şi cu unghii
decolorate, trage cu nădejde de zulufii suri de la tâmple. Faţa lui
marcată de urme de vărsat apare posacă.

Inflexibilă, Lia îşi linge buzele, îşi face obrajii pungă şi-şi
cercetează minuţios buzele în forma de semilună. Pune o cantitate
potrivită de ruj pe buza de sus, apoi pe cea de jos. Extrage un
şerveţel din geantă şi-şi presează buzele cu un zâmbet â la Mona
Lisa. Se admiră din nou în ochelarii lui Tim. Ah, da! Perfecte! îngână
radioasă. Se uită satisfăcută la degetele cu manichiură. Sam s-a

întrecut de astă dată! Le mângâie mândră. Sunt ferme şi roşii ca
vişina putredă. O capodoperă! Numai bine să-i completeze degetele
de pianistă talentată.

- Trenul de la orele 13, în direcţia Londra are întârziere de o oră.
Ne cerem scuze pentru întârziere.

- A naibii treaba! O să ajungem cu întârziere la spectacol. El
smulge telefonul mobil din buzunarul adânc al hainei. Vocea
profundă şi răguşită a lui Tim e în competiţie cu anunţurile sosirilor
şi plecărilor trenurilor care explodează din megafoanele de pe
peron.

- Domnule Orban, vă rog. Vom întârzia la spectacol, Domnule
Orban. Ne cerem scuze. Nu-i din vina noastră. Trenul are întârziere.
Ora. Nu! Nu puteţi face aşa ceva! Vă rog mult ... Domnule Orban...

Faţa lui Tim trece prin toate nuanţele prunelor care se coc.
- A naibii treabă, Lia, suntem în mare-ncurcătură. Două

contramandări deodată! Domnul Orban, oribilă persoană! Ne-a
anulat contractul! Suntem la ananghie! O să ajungem la forţele de
muncă! Ăsta-i viitorul! Tu îmbătrâneşti pe zi ce trece! Cu repertoriul
tău învechit, ai pierdut orice direcţie!...

Lia priveşte faţa buhăită a lui Tim. Fără-un cuvânt, Lia face-o
piruetă pe tocurile cui imitaţie de crocodil şi iese din gară.

(Naraţiune prezentată la Dereham Advanced Creative Writing
Group Workshop U K 2010)
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Îmbrăcat în cămaşă albastră şi şort din
bumbac, Bocu se leagănă pe scaunul din
faţa biroului larg pe care se află un
computer, un cabinet metalic cu sertare în
miniatură pentru acte, plasat strategic în
partea stângă a dormitorului. Opus
cabinetului, se află un aparat de fotografiat
digital, lângă un conteiner vopsit în roşu, cu
creioane şi pixuri meşterit de el la orele de
lucru manual. Prin bretonul care-i umbreşte
faţa ca un gard viu, priveşte portretul
măicuţei lui, măiestrit în pasteluri, de un
pictor din Quebec, al cărui nume nu-l poate
descifra, îşi aminteşte exact ziua şi locul şi
pe măicuţa lui copleşită de arhitectura
clădirilor oraşului vechi.

În portret, măicuţa lui poartă o rochie
roşie brodată la Târgu Neamţ, adusă în
lădoiul de zestre, împreună cu alte lucruri
cumpărate în timp de Duduia lulia, maica
măicuţei, acum ferecate la păstrare, în
dulapul de haine şi în podul casei lor cu etaj.
Lumina îi taie în felii partea dreaptă a
chipului. Păru-i negru cârlionţat, pe care-l
moştenise împreună cu nişte ochi adânci de
culoarea mierii de arţar, tremură în razele
verii.

Bocu îşi aminteşte cum, împreună cu
sora-sa Jackie, se împotrivise cu
înverşunare când măicuţa lor aranjase ca ei
să pozeze pentru portrete.

Temperatura era ridicată în acea
dimineaţă de vară. Merseseră toţi patru pe
trotuarul din scânduri din faţa hotelului
Château Frontenac. Copaci antici umbreau
timid trecătorii care căscau gura la vitrine şi
tablouri în Rue du Tresor. Măicuţei îi plăcuse
tablourile pictate de un artist între două
vârste, fragil ca o trestie şi care fuma ţigară

de la ţigară, îşi aminteşte cum el şi sora-sa
refuzaseră să pozeze pentru artist,
acceptând numai după nişte promisiuni
ferme de cadouri. Deşi era în plină vară,
magazinele etalau în vitrine podoabele
sărbătorilor de iarnă şi explodau în stradă
colinde.

Portretul măicuţei atârnă în faţa patului
lui. Reuşit pentru o oră de pozare sub

platanii stufoşi, îndesaţi lângă o biserică
ridicată de primii emigranţi credincioşi.
Anotimpul acestui portret fusese o vară cu
vizite la staţii de baleniere abandonate, cu
plase şi spreiuri contra ţânţarilor şi cu
veveriţe de pământ care se urcau obraznice
pe picioarele trecătorilor când le ademeneau
cu alune.

Îi merseseră la inima orele de călărie de
la Château Montebello. Acolo-şi
descoperise talentul pentru jocul de biliard
şi gustul pentru bucatele cordon bleu.
Măicuţa evitase întotdeauna rutina
menajeră. Bocu moştenise talentul mamei
măicuţei pentru amestecul ştiinţific al
ingredientelor, deformare profesională de
farmacistă, care, la pensie, ajunsese să dea
sfaturi culinare.

Bocu se ridică de pe scaunul rotativ din
faţa biroului şi se aruncă pe pat în
anticiparea soneriei ceasului deşteptător al

soră-sei Jackie. Patul răspunde cu un
scârţâit. Continuă să fixeze portretul cu ochii
lui ca luna răscoaptă.

Se ridică de pe patul care protestează
din arcuri şi merge spre fereastra dinspre
grădină, în afara fereastrei, păsări stau
înşirate pe ramurile prunului, ca globurile
unui pom de Crăciun.

Bocu face stânga-mprejur spre scaunul

lui de birou. Merge în baie şi apoi în
bucătărie. Vrea să se uite la televizor ca apoi
să practice la chitara electrică din lemn de
mahon. Bocu apasă pe butonul televizorului
geriatrie, trage perdelele ca să oprească
lumina care-l împiedeca să vadă imaginea
de pe ecran. Se aşează la marginea
canapelei din piele de bou de Argentina,
într-un cuib făcut din pernele de zestre ale
măicuţei, cu pene de la găinile Domnului
Ion, care fuseseră înghesuite în lădoiul de
zestre al măicuţei. Penele rebele din perne
o făceau pe măicuţa lui să strănute cu ecou,
în timp ce nasul ei se înroşea treptat ca un
gogoşar expus la Festivalul Recoltei.

Televizorul îşi derulează programul în
surdină. Bocu stă tolănit în pernele de zestre
aduse de la Bacău şi-şi odihneşte ochii.
Măicuţa coboară din tabloul pictat la Quebec
de-un artist fără nume.

LA GARĂ

PORTRETUL



decembrie 2011ENIGME DIN CARTEA CĂRŢILOR

18

În anul 2005, a apărut şi în limba română, o carte cum nu s-a
mai văzut, intitulată CODUL BIBLIEI. Prin ea, Michael Drosin,
reporter la ziarele Wasington Post şi Wall Street Journal vestea lumii
întregi minuneajBiblia - Cartea Cărţilor - conţine în ea un cod secret,
în carte se preciza că în ultimul deceniu al secolului al XX-lea, Dr.
Elyahu Rips, profesor de matematică la Universitatea Ebraică din
Ierusalim, folosindu-se de un calculator ultraperformant, a
descoperit că în Biblie există un cod secret. Acesta ascunde în el
date ale unor evenimente ce s-au petrecut cu mii de ani după ce a
fost scrisă Biblia. Autorul marii descoperiri este un evreu original din
Rusia, care în anul 1968 a manifestat împotriva invadării fostei
Cehoslovacii de către trupele celor cinci state din cadrul Tratatului
de la Varşovia. (Bulgaria, RD Germania, Polonia, Ungaria şi URSS)
drept urmare a fost condamnat, executând) doi ani de închisoare, de
unde a fost scos de către Comunitatea Evreiască Mondială şi astfel
a ajuns în Israel.

Codul Bibliei a fost descoperit în versiunea lui originală,
respectiv limba ebraică a Vechiului Testament, aşa cum a fost scrisă
în urmă cu 3200 ani. Ecumenic, Codul Bibliei există numai în limba
ebraică, deoarece aceasta a fost limba originală a Bibliei, în ea este
prevăzut totul: trecutul, prezentul şi viitorul lumii, dar şi a fiecărei
persoană în parte. La baza muncii titanice, de descoperire a Codului

Bibliei, Dr. Elyahu Rips a ţinut seamă de precizările unui rabin,
înţelept din Vilna din secolul al XVIII-lea. Acesta, arăta într-o carte
de-a sa că „ tot ce a fost, este şi va fi până ce sfârşitul vremii este
scris în TOR, în mod amănunţit despre fiecare neam şi despre
fiecare fiinţă omenească în parte, cu amănunte ce i se vor întâmpla
din ziua naşterii sale, până la săvârşirea din viaţă”.

De mare folos i-a fost lui Elyahu Rips, descoperirea făcută cu
cea 50 ani în urmă de către rabinul Weissmandel din Praga. Acesta
observase că, dacă citea Biblia pe sărite din cinzeci în cinzeci de
litere, găsea cuvântul TORA. Acest cuvânt este numele dat de vechii
evrei primelor cinci cărţi ale Bibliei, atribuite lui Moise: Facerea,
Ieşirea, Leviticul, Numerii şi Deuteronul.

În cartea Codul Bibliei se arată că despre descoperirea,
existenţei şi studiul codului secret din Biblie, de-a lungul vremii s-au
preocupat mai mulţi savanţi. Printre aceştia s-au numărat: fizicianul
Isac Newton, în secolul al XVII-lea, dar nu a reuşit să descopere
taina

Bibliei din cauză că, la acea vreme, nu existau calculatoare de
mare performanţă. Dar el - Newton - era convins că Biblia ca şi
întregul Univers era o „criptogramă alcătuită de Atotputernicul
Dumnezeu“ şi a muncit mult pentru a descifra „enigma Divinităţii,
enigma evenimentelor trecute şi viitoare, predestinate de puterea
dumnezeiască“. De la el au rămas cea un milion de cuvinte
referitoare la teologia esoterică. De fapt el considera Codul Bibliei
mai important decât Legea atracţiei universale pe care o
descoperise. Pentru a decodifica Biblia, Isac, Newton a învăţat limba
ebraică şi a consacrat descifrării jumătate din viaţa sa, fiind convins
că în ea stă ascunsă o profeţie a istoriei omenirii. Tocmai ceea ce a

scăpat descoperirii lui Isac Newton, a reuşit să descopere dr. Elyahu
Rips, în era calculatoarelor.

Descifrându-i codul, el a demonstrat că Biblia este o gigantică
grilă de cuvinte încrucişate, codificate leagă între ele, relatând
povestiri ascunse. Pentru a-i descifra mesajul ascuns, este necesar
să sari x intervale luând de la fiecare rând sau interval câte o literă.
Dar codul Bibliei nu este un simplu cod de intervale, uşor de
descifrat, ci unul compus dintr-o reţea complexă de litere, dispuse
în cruciş şi curmeziş. Toate sunt scrise în ebraica veche, originară
şi specifică Vechiului Testament, ce a fost scrisă iniţial în piatră, apoi
pe sul de pergament şi numai foarte târziu sub formă de carte.
Pentru descifrarea scrierii E. Rips a eliminat spaţiile dintre cuvinte
şi transformat întregul text al Bibliei într-un şir continuu de litere,
rezultând 304.805 caractere. Conform legendei, în acest mod ar fi
primit-o şi Moise de la Dumnezeu, pe Muntele Sinai, scrisă în mod
conţinu, fără întreruperi între cuvinte.

Descifrând Codul Bibliei, Elyahu Rips a găsit informaţii clare şi
precise despre oameni de seamă ai omenirii şi principalele
evenimente, cu numele, denumirea evenimentului şi a datelor când
s-au produs ori se vor produce în viitor. Exemple: „Aselenizarea, om
pe lună, Amstrong, navă spaţială, Apollo 11, asasinarea lui John şi
Robert Kenedy şi Dallas”, „Războiul din Golf, Sadam Husein,
rachete Scud, asasinarea lui Anwar Sadatt, preşedintele Egiptului ,
cu locul şi numele asasinului”, „Afacerea Watergate şi căderea
preşedintelui Richard Nixon“, cu motivele pentru care a fost nevoit
să demisioneze în 1974”,”Colapsul economic din anul 1929”,
„victoria în alegeri din 1992 a lui Bill Clinton”, „Coliziunea unei
comete cu planeta Jupiter la 16 iulie 1994”, Şi această profeţie a
fost făcută cu 3200 ani, înainte ca astronomii să descopere planeta
Jupiter şi cometa cu care s-a ciocnit. Despre cel de-al doilea război
mondial se arată nume şi date despre conducători. Despre
Napoleon Bonaparte se arată cuvintele Franţa, Elba, Waterlo şi
altele. Despre savanţi, scriitori şi inventatori se arată nume şi date
începând din Antichitate şi până în epoca modernă: „Homer - poet
grec”, Schakeaspeare pe  scenă „Hamlet”  şi „Mackbeth”,
„Bethoven, Bach, Mozart, compozitori germani”, „Remabrandt pictor
olandez, „Fraţii Wright-avioane”, „Edison-electricitate şi bec electric”,
„Marconi-radio”, „Newton - apare că a descoperit „gravitaţia”, despre
Einstein se arată că a răsturnat realitatea prezentă prin teoria
relativităţii. Dar cel mai ilustrativ exemplu este cel care se referă la
asasinarea premierului israelean Yitzhak Rabin. La data de l
septembrie 1994, premierul israelian a fost informat că în codul
descifrat al Bibliei apare „numele său şi cuvintele”, „asasin va
asasina”. Cu toate măsurile luate de organele de securitate
israeliene, el a fost asasinat prin împuşcare, după un an , la data de
4 noiembrie 1995, în piaţa publică din Tel-Aviv de către Segal Amir,
un bărbat de 26 ani, care nu dorea pace cu palestinienii şi arabii, în
general. Numele asasinului - Amir - apare în Biblie, lângă cel al
premierului.

În încheiere, precizăm că în Biblie apar codificate toate datele
din istoria poporului evreu, inclusiv cele referitoare la războiul actual,
purtat cu vecinii arabi. Apare chiar lozinca evreilor „Tot poporul lui
Israel în război”. 

Descoperirea în textul Bibliei a unui cod secret, cu profeţii legate
de evenimente ce se vor petrece peste mii de ani, scrise cu peste
3000 de ani în urmă, este mai presus decât ori care altă descoperire
ştiinţifică. Toate datele duc la concluzia că aceste profeţii sunt opera
Creatorului şi că nici o minte omenească nu putea prevedea
asemenea evenimente cu 3000 de ani înainte de a produce.

Traian CORNEANU

CODUL BIBLIEI



Constantin GEANTĂ
LIBERTATE

I
Daţi-mi o rază 
şi o mare, 
un blestem 
şi o floare!

Din ceară
o lume
eu voi modela.

„ Ce lume? 
Ce mare? 
Poate... 
o noapte 
în zare!”

Suspinul şi şoapta, 
blestemul şi moartea,
sclavii iubirii 
şi chipul Ei 
în Poartă.

II
Oh, zeilor, 
daţi-mi lutul 
şi dintru început 
voi modela 
mările şi sorii, 
nopţile şi zorii.

„ Dar pe Ea?”

Pe Ea 
din voi 
o voi crea.

III
Oh, clipelor 
monotone şi tandre, 
în grote, 
şarpele arde...

Nu treziţi
crinii
din Paradis.

Daţi-mi un piron 
şi o daltă. 
Voi despica 
bolta înaltă 
să vă dobor zeilor.

Destine şi vieţi 
coborâţi în Infern!

IV
Ca regele Lear, 
prin delir...

Ca un Prometeu, 
iată-mă dornic 
de a blestema 
pe orice zeu.

„Dar pe Ea?”
Poate...
din visele mele,
singure şi rebele.

V
Vreau marea, 
vreau ţărmul, 
vreau noaptea, 
vreau zarea, 
surâsul şi şoapta.

Oh, zeilor, 
nu vă jucaţi 
şi nu uitaţi 
şi pe voi, 
tot eu, 
din lut, 
v-am modelat!

„Dar pe Ea?”

Pe Ea?! 
din voi 
o voi crea.

Sorin CALEA
Bucuria

Bucuria, pentru mine 
poate şi pentru alţii 
e asemenea
cu un triunghi – triunghiul existentei;
laturile lui sunt 
atât de lungi şi atât de scurte 
încât nu-ţi dai seama 
că ai deposit cele trei puncte 
de vedere... 
Şi mai e Ceva 
In acel triunghi, 
Trei drepte concurente 
SĂNĂTATEA care vine din origine
IUBIREA - originea nu prea i-o ştie nimeni,
şi NOROCUL 
pe care ţi-l faci 
călcând drept pe poteca 
bătuta de gânduri... 
Bucuria e un triunghi 
Cu unghiurile ascuţite 
deşi sunt mulţi aceia 
care văd viaţa obtuz;
pentru mine BUCURIA
e asemenea
cu un triunghi al Bermudelor 
pentru ca demult 
mi s-au înecat iubirile.

George Nicolae PODIŞOR
Dac-ar fi să fie...

Mamă,
Aşa cum ţi-am 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...

Ion Cărăşel VĂLEAN
Concert sub nuc

Ţes castelele din petarde 
Pe-o câmpie poligon
Las poemele, şi-mi cade
Turnul putred în nesomn.

Trec prin calendar călare
Când în taină când în verde
Dimineaţa de la soare
Smulg o lacrimă de verbe

Oare unde-i fi plecată
Când cocorii-mi toacă somnul
Curcubeul se apleacă
Şi din turn priveşte rugul

Iau tăcerea de căpăstru
Ca să-mi sorb seara-n concert
De vioara lui Enescu
Fugând veşnic din deşert

În corola flori-i albastre
Cu bunicii la taclale
Mă prefac nemărginire
În sticluţele de zale

Ducând frunzele la vale
Curge vântul către vise
Şi veghez linişti astrale
În luminile ucise

Şade Iancu şi ascultă 
Văile sunând a jale
Iar Arieşul îmi consultă
Turnul aplecat spre vale

Închin o ulcea cu vin
La casa de vise-n Sălciua
Şi toate acestea se-ntâmplă
Sub nuc metaforă destin.
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În perioada 1-3 iulie 2011, a avut loc prima
ediţie a festivalului internaţional ,, The art to be
human,, în staţiunea Brüsti, Elveţia. Conform
programului, artiştii au sosit din 30 iunie,
acomodându-se cu noul. În această perioadă s-
au susţinut sesiuni de recitări, prezentări de carte
precum şi expoziţie de pictură, fotografie şi
documentar.

Distinsa doamnă Vasilica Mitrea, membră
a Ligii Scriitorilor din Romania, redactor la
Dobrogea culturală şi Revista Emel, a prezentat
cele trei romane ale sale, vorbind pe rând despre
ele: Vremuri, oameni şi destine -2010, Cândva
prietene-2008, Confesiunile Angelei-2009.

Stăpânind arta de a aborda direct subiectul,
oferă cititorului pagini originale în care dezbate
tema iubirii sau a  deznădejdii, prezintă  relaţiile
dintre soţi în diferite momente ale căsniciei în
cele doua din urmă romane. În romanul Vremuri,
oameni şi destine, ne vorbeşte despre viaţa grea
a unei familii de tătari, care au suferit din cauza
regimului comunist şi a deportării forţate din

patria lor Crimeea. Autoarea face conexiuni între
oameni şi locuri ale acelor vremuri, cartea
bazându-se pe fapte reale.

Alexandru Birou membru Ligii Scriitorilor,
un AS al fabulei contemporane, ne-a incântat
prin scrierile dumnealui, creând o atmosferă
vesela pentru toţi cei prezenţi, amintind că
,,românul  are o calitate deosebită de a face  haz
de necaz“. În ,,Fabule cu duh creştin“ autorul
menţionează:,,Fericirea îşi are rădăcinile în
simplitate. Fericirea vine doar în momentul în
care îţi umpli sufletul cu iubire, credinţă şi
speranţă ca urmare a practicării binefacerilor şi
a  răspândirii bunătăţii. ,,101 dâmboviţeni“
publicată anul acesta, vine ca o completare a
politicii actuale, vine să accentueze trasăturile
de caracter ale politicienilor noştri de
seama...Domnul Alexandru Birou a  mai
prezentat şi alte cărţi ca: Pălăria lui Mitică-2008,
Mitică  se  întoarce - 2009, Nomen est omen?-
2010 şi Lacrima lui Dracula  proză- 2011.

Doamna Victoria Milescu membră a
Uniunii Scriitorilor din România  a recitat în primă
audiţie un poem în limba engleză dedicat florilor
din Elveţia ,,Floarea protejată, şi a prezentat
opera dumneaei, vorbind despre literatura
contemporană. Dintre cărţile prezentate s-au
evidenţiat: Welcome December, Dreptatea
învingătorului, Conspiraţii celeste, Zâmbet de
tigru. Printre  poeme, fabule şi roman, s-au
admirat lucrările expuse ale maiestoasei pictoriţe
şi poete Victoriţa Duţu, de un talent uimitor şi
dăruire pentru artă. Picturile dumneaei
reprezentând teme biblice, prezenţi  majoritari

în lucrări fiind  îngerii. De asemenea au fost
expuse picturi semnate Daniela Voicu- lucrări
pe  suport de hârtie, pânză şi lemn în diferite
tehnici; Albin Zurfluh lucrări pe pânză - acrilic
folosind pata picturală şi linia;  fotografie- Ileana
Sima jr. Romania - o colectie de  fotografii
reprezentând omul; Harry Kilinkers Olanda- o
colectie de fotografii prezentând staţiunea  Brüsti
în cele patru anotimpuri.

S-a vizionat pe suport video poezia doamnei
Titina Ţene ,,Mama“, precum şi un documentar
despre lume şi cultură  a lui Patricio Shwaneck
din Argentina.

Tânăra şi talentata Camelia Ioniţa alias
CAMEEA LIA LAZARE din Elveţia a prezentat
cărţile sale: Clipei mele, Păcat de nepăcat şi De
la nesine până la umbră. A recitat poeme,
nepublicate, în limba română şi germană. Cu un
rafinament deosebit, poeta  şlefuieşte cuvintele
facâdu-le să strălucească  şi să aibă duritatea
sensurilor  unui diamant. Aşezate cu grijă în
versuri cu suflet, simţămintele de femeie

îndrăgostită etern  dau naştere unor infinităţi de
sensuri şi miraje, făcând cicitorul să se
regăsească în fiecare cuvânt al poemelor,
descoperind complexitatea lor.

Din Italia, sosit pe meleaguri elveţiene,
poetul Andrea Cacciavillani ne-a încântat cu
poemele de iubire în limba italiană, fiind profund
impresionat de aceasta minunată ocazie de a
cunoaşte artişti  din alte ţări, constatând că arta
nu are graniţe.

Manuela Müller o poetă tânără din Elveţia
a recitat poeme în limba germana, menţionând
că ea pune accent foarte mult pe felul în care
sunt citite poeziile, pe dicţie, spunând că se
consideră ,,mai mult un artist al cuvântului
decât   poet“.

Poeziile şi carţile mele au fost prezentate  în
limba română, engleză şi germană.  În mod
special am recitat poeme noi, nepublicate, am
prezentat romanul Tăcere  în curs de apariţie,
precum şi poeme din carţile Blue in vitro şi
Poemul îngerilor. Am prezentat revista CUIB
NEST NIDO a cărui fondator sunt din 2009.

Ca şi organizator, am dorit prin aceast
festival să pun laolaltă artişti din toată lumea, să
demonstrez că, deşi suntem diferiţi  prin stil şi
atitudine în ceea ce realizăm, prin cultura
poporului din care provenim,  de fapt toţi   vorbim
o singură limbă: ARTA – definită prin cuvânt,
culoare şi sunet. Arta de a fi uman, în viziunea
mea, semnifică multitudinea de sensuri pe care
creaţia le dă vieţii  unui artist. Prin definiţie  omul
este creaţia lui Dumnezeu. Şi atunci dacă ne-
am născut  din dragostea pentru frumos, la

rândul nostru trebuie să dăm naştere frumosului,
să amintim noilor generaţii, care trăiesc în
secolul vitezei, să iubească arta, să simtă
mirosul de hârtie proaspătă când citesc un
poem, să le amintim  tinerilor că a trăi virtual, nu
este o artă.

Muzica tradiţională  elveţiană a fost nelipsită
de la festival precum şi mâncarea tradiţională.
Artiştii s-au bucurat să admire împrejurimile şi să
savureze înălţimea munţilor.

Domnul preşedinte al Ligii Scriitorilor din
România Alexandru Florin Ţene a ţinut un
discurs  la încheierea festivalului prin intermediul
videoconferinţei, felicitând toţi participanţii
pentru  dăruirea  pentru artă şi literatură.

La festival a fost prezent preşedintele
turismului domnul Zurfluh Engelbert, care a
felicitat artiştii pentru implicarea  dumnealor în
realizarea festivalului.

S-au înmânat diplome participanţilor din
toate secţiunile: literatură, pictură, muzică şi
fotografie.

Prima ediţie a festivalului The art to be
human a fost un real succes, atingând
obiectivele propuse. Din punt de vedere al
participării, nu s-au prezentat foarte mulţi artişti,
care deşi confirmaseră prezenţa, au anulat în
ultimul moment venirea din cauze personale.
Mulţi poeţi au fost prezenţi prin materialele
trimise, iar aceste  poeme au fost prezentate
publicului.

Vreau să mulţumesc acestor minunaţi artişti
pentru contribuţia dumnealor în promovarea
culturii universale, fiind  astfel nominalizaţi în
vederea acordării diplomelor de excelenţă
următorii:

Ionel Jinga, Gheorghe A. Stroia, Gina
Zaharia, Emil Druncea, Angela Baciu, Ionel
Marin, Gabi Rădoiu Germania, Petru Jipa
Germania, Ileana Sima, Dorina Sisu, Iulia
Popescu Elveţia, Viorel Ploeşteanu Irlanda,
Paul Polidor, Alberto Palombi, Adelina
Damian Fekete,  Cristian Lisandru, Geanina
Lisandru, Ofileanu Liviu, Ramona Cârcotă,
Sorohan Adina, Mariana Viky Vârtosu,
Victoria  Fătu Nalaţiu, Titina Nica Ţene,
Fernando Torres-Garcia Paris, Paul Foss US,
Charles Lang Tampa US, R. Lance Sheridan
NY US, Yahia Lababidi US, Rossane Morales
US, Mark Paleologo US, John Dunn Smith
US, Curtis Witecarroll US, Stephan Ansthey
US, Chris Lawrence Anglia, George Filip
Canada, Patrick Jhon Timothy Connors
Toronto Canada, Gabriella Hohendhal
Elveţia.

Revista The art to be human precum şi
antologia  de poezii a festivalului vor fi publicate
până la sfârşitul anului 2011.

Mulţumesc pe această cale: Ligii Scriitorilor
din România, revistei Armonii Culturale,
pictorului Ionel Jinga, Attinghausen Tourismus,
Ernst Zurfluh, Stefan Murbach, Casa românilor
din Elveţia, precum şi celor care au susţinut prin
mass-media acest festival.

Pregatiţi-vă pentru ediţia a-II-a  2012!

Preşedinte fondator al festivalului The art
to be human.

Daniela VOICU 

Festivalul Internaţional 
„THE ART TO BE HUMAN“  

Elveţia 



La centrul cultural din Piteşti, cu o memorabilă participare a creatorilor
argeşeni, scriitori, profesori, dascăli, pe scurt iubitori de creaţie şi frumos, s-a
celebrat venirea la lumina tiparului a unui nou volum de poezii dintr-o serie de
titluri diverse şi interesante fiecare în felul său („Sărutul perla la sufletele
pereche”, „Sufletul ca o perdea”, „Serafimul dragostei”, „Ard în silabe”), purtând
semnătura lui Sorin Calea, piteştean, marcat de chemarea de gând şi expresie
a slovelor fumoase, într-un „centrum mundi” al propriei sale inspiraţii,
caracterizate de ardere, uimire, melancolie baladească, ingenuitate a percepţiei
dublată de o cunoaştere – descoperire ludică a universului înconjurător, cu care
grăieşte temerar pe limita dintre inocenţă şi iluminare. Primit cu căldura
receptivităţii la nou ca o transfigurare a vechiului sedimentat în memoria afectivă
şi intelectuală, drumul prin slovele inspirate alături de poetul şi prozatorul
convertit la literatură, a posteriori odiseeisale de cunoaştere pozitivă, a ispitit pe
confraţii întru arta condeiului prezenţi la lansarea celui mai recent volum de
poezii „Ard în silabe”, pe marginea căruia discursurile de recepţie ale doamnei
Florica Popa, profesor de limba şi literatura română, al doamnei Allora Albulescu
Serp, profesoară de limba şi literatura română, poetă şi preşedinta Fundaţiei
literare Liviu Rebreanu, al doamnei Denisa Popescu Martin, poetă, moderator
cultural, al domnului Cezar Bădescu, profesor de limba şi literatura română şi
epigramele apropos ale domnului profesor de matematică şi epigramist Nic
Petrescu, ca şi momentul de interpretare recitativă susţinut de actorul Puiu
Mărgescu, şi în final interpretarea pianistică a profesorului de religie Alexandru
Brichius, au oferit dovada vie a sensibilităţii inteligenţelor româneşti, pe nedrept
gregarizate de criza economică, politică, morală şi financiară, pe nedrept agitată
ca o sperietoare şi făcută responsabilă, precum abstracţia rece a urii, de răul
general al vieţuirii, în vreme ce mintea omenească, „chipul lui Dumnezeu în

om”, poate prin străduinţa cinstită şi adevărată să-şi croiască drum, aşa precum,
în ghicitura, morala ne scoate din impas, dacă îi luăm seama: „căci e neom cel
ce nu crede/ că fiece om are drumul său!”.

Minuţios delicata factură optimizantă şi discret heonică a discursului său
liric, de o lejeritate studiată, fiind vorba de un autor instruit, al cărui feeling
debordează moderat, frust şi inefabil într-o cântare diurnă, gnostică, mizând pe
libertăţile imediatului, limpede articulat şi stihuit magic de o luciditate simpatetică
profundă, nota predominantă a discursului său liric derivând în melos moderat,
frust însă deopotrivă secundar, barbian, extras din meditaţiile succesive ale unei
sensibilităţi iluminate programatic de o înaltă raţionalitate, din al cărei tact devenit
reflex derivă tropii distilaţi ai unei curate emotivităţi primare, strunite de filtrarea
unor adevăruri intuitive, Sorin Calea păşeşte în avangarda postmodernistă ca
o voce poetică restauratoare a integralităţii ipostazelor umane, a soteriologicei
cunoaşteri de sine, constantă a tuturor epocilor culturale, a nevăzutei căutări
celei din veac, a omului de sine însuşi, căutare ce traversează picăresc lumea
întreagă şi universurile contemporane propriei existenţe a creatorului respectiv.

La nivelul subiectivităţii lirice, Sorin Calea se dezvăluie un autobiograf
raisonneur, a cărui delicateţe de sentiment nu ignoră cruzimea uneori ienerentă
vitalismului unei sensibilităţi ce-şi produce propriile adevăruri apodictice. Totuşi
filmul existenţialist nu pierde nimic din detaliile trăieii, din meandrele aspiraţiilor,
din frumuseţea fugii temperamentale, spre beneficiul ludicităţii ca un frumos
exerciţiu libertar. Pe scurt, domnul Sorin Calea, grăitor pentru întreg cotidianul
cristalizat în emoţii lirice, există întru poezie neignorând nimic din universul poetic
care devine şi al său, unic, tot distilând magicile esenţe, sincronic şi diacronic,
ale lumii virtual complete a cuvintelor.

Confirmând vocaţia multiplă, estetică, etică, catartica şi simpatetică a poziei
în multidimensionalitatea sa stilistică, volumul „Ard în silabe” de Sorin Calea
este o ofrandă de cuget ţi inimă, de minte şi suflet, pe altarul dumnezeului
necunoscut al poeziei.
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Încă din 1979, odată cu poemul Cifrele au
început să vibreze , publicat în „Năzuinţe“, nr. 26-
27, 1980, pe cerul poeziei românesti şi universale,
a răsărit o stea: Florentin Smarandache. Astfel,
părintele paradoxismului îşi trădează sensibilitatea
şi se lasă descoperit ca poet.

Culegere de exerciţii poetice, de Florentin
Smarandache, poate fi considerat volumul de
debut, dacă ţinem cont că a aparut în 1982, în
Maroc, ediţie  în lb. Franceză, la Editiolls El Kitab,
Fès, Maroc, iar în lb. română a apărut la Editura
Aius, Craiova, 2000.

Florentin Smarandache, ca un zeu al ciferelor
şi al geometriei, isi permite să-şi încarce buzunarele
nicidecum cu bani, cu galbeni, cu bijuterii, ca un
bogătaş pământean, ci el foloseşte cât vrea şi cum
vrea cifrele şi figurile geometrice, adevărata bogăţie
care stă la baza existenţei din toate timpurile, într-
un mod inedit , altfel decât ceilalţi mari poeţi. 

Deja din 1979, când Florentin Smarandache
absolvea facultatea de matematică-informatică, ca
şef de promoţie, se exprima sigur pe sine,
dezinvolt, datorită tinereţii dar mai ales datorită
talentului său literar, de viitor mare scriitor, astfel
poetul este surprins destăinuindu-se cititorului :

« mi-am Încărcat buzunarele
cu cifre şi pătrate
şi am vâslit hoinar
pe străzi”
el zeul -om, poetul, vâsleste pe străzi,

mulţimea oamenilor formează o mare de inimi, de
ochi, de sentimente, dar poetul cârmaci priceput, o
măsoară în lung şi-n lat, conştient de comoara din
buzunare, le dăruieşte din comoara sa celor din
apropiere, măsura darului, efortul, se intorcea în
cifre, era măsurat deci, de omul simplu, aşa a decis
zeul-om că numai pe drumul poeziei poate să facă
darurile potrivie acestei mări de oameni, acestei

mulţimi, cititorilor:
„aruncam cu cercuri şi triunghiuri
în mulţime şi ele rezonau
cu cifre am pavat şoseaua iar
sub paşii mei
au început să vibreze
(…)
s-au convertit în litere
şi am descins pe
drumul poeziei”
(CIFRELE AU ÎNCEPUT SĂ VIBREZE / 1979,

„Năzuinţe“ , nr. 26-27, 1980)
Dacă aruncăm încă o privire la poem, şi după

ce-l citim, constatăm că fiecare cuvânt este exact la
locul lui, cu o precizie de chirurg, se învecinează
exact cu acele cuvinte care îl ajută să formeze un
întreg frumos şi dăinuitor.

Aceleaşi observaţii se pot face despre fiecare
poem în parte, astfel, în poemul următor din volum :

A SCRIE SCRIERE, ni-l prezintă pe autor
puţin teatral, sub influenţa lecturilor din marele
William Shakespeare, ca si Cum ar recita „n ! ... To
be or nor to be, that is the question – A fi sau a nu
fi, acesta este intrebarea ... fi », dar prin alte cuvinte

La Florentin Smarandache lumina este cea
care naşte « Lumina îşi ridică / poalele în brâu. »
iar de foarte departe, din adâncul sufletului găseşte
naşterea ca fiind motivul  despărţirilor de mai târziu,
inedit mod de a explica divorţurile celor care s-au
căsătorit din dragoste, astfel «şi simt încet cum
despărţirile/ne risipesc.”atunci « Când un copil
aleargă de-i iese sufletul / prin urechi.” şi reuşeşte
“la un capăt de cărare” să menţină armonia
cuplului, dar rece, « la răcoare » parcă într-un loc
străin şi sălbatic : “La un capăt de cărare/ o cabană
opreşte/ în răcoare.” (NAŞTERE)

Versuri ca: « Îmboboceşte / grădiniţa din vale
/ de copii atâţia .../ Şi noi fântâni săpăm / pentru

lumină »( NOI FÂNTÂNI SĂPĂM PENTRU
LUMINĂ) ; « timpul deschide / fereastra unei clipe
/ şi se uită Ia mine” sau « Fuge năprasnic / pe tălpile
mele / cărarea »(…)« Dar gonesc, gonesc / să
prind de mână / timpul. “ umplu de bucurie pe cititor,
veşnic căutător de frumos.

Florentin Smarandache şi în tristeţe e poet, e
înger care sufere “Aş dori să zbor, / şi aripile de
ceară se topesc în soare ... » dar e optimist,  e un
luptător cu încredere în el însuşi dar şi în soartă
«Soarta îşi va spune cuvântul. ../ (Vom trăi şi vom
vedea ... revedea ... ) » (…)« Vor trece luni, până
când / VOI REVENI şi /  VOI REGĂSI /
DRAGOSTEA MEA.”, un idol îl îmbărbătează
«Visul se va Împlini. / Voi învinge! / VOI
ÎNVINGE!! »( SPRE ÎMPLINIRE )

Sintagme poetice inedite ţin cititorul încordat
de curiozitate şi de plăcerea scriiturii, până la
sfârşitul volumului, astfel cititorul reuşeşte să
descopere un poet care-l înţelege şi care are
suferinţe şi împliniri asemănătoare, care îl învaţă
cum să se ridice atunci când cade şi cum să zboare
atunci când simte că  picioarele devin din « plumb »
şi vor să-i pedepsească  pornirile omeneşti.

Florentin Smarandache, poetul, reuşeşte să-
şi prindă cititorul în mrejele versurilor sale şi acesta
ca şi cum ar fi primit un trofeu, se va bucura pentru
fiecare vers şi pentru fiecare sintagmă poetică.

Volumul Culegere de exerciţii poetice îl
recomandă pe Florentin Smarandache ca poet
valoros, cu un vocabular bogat, un poet care are
foarte multe de spus semenilor săi, prin versuri de
foarte bună calitate, inedite. Ca un ambasador
neobosit , ca un înger care păzeşte ceea ce este
bun în ţara asta, România, neobosit însemnează
valorile prin cuvinte care devin : păsări,  cărări,
cântece, zboruri, mâncare pentru flămânzi şi
fericire pentru îndrăgostiţii de pretutindni. 

Scrisul este hotelul în care se odihneşte cel
mai bine poetul Florentin Smarandache şi îşi
sfătuieşte prietenii să facă la fel.

Dorina MIHAI
POEME ALE FRUSTEI UIMIRI CREATOARE

Marinela PREOTEASA
Culegere de exerciţii poetice



În urmă cu câţiva ani, trei, patru, dacă
nu mă înşel, în cadrul evenimentului de
omagiere a poetului, organizat de către
Primăria şi Consiliul Localal al Municipiului
Craiova, cu ocazia ,,Zilelor Marin
Sorescu”, Academicianul Eugen Simion
îşi propunea reflexiv: „trebuie să stabilim
şi lui Sorescu un loc în literatură,
românească şi nu numai.”  Nu cred că v-
a trecut prin cap ideea conform căreia
distinsul Academician i-ar cunoaşte şi nu
prea opera lui Marin Sorescu şi, de aici,
ezitarea. Nu! Spusa lui Eugen Simion
avea atunci, cel puţin alte două conotaţii,
altele  decât cele interpretabile simplist
sau la prima vedere. Prima: îl vedea pe
Sorescu, ca gen literar, oriunde în
literatura română (chiar şi universală), şi

a doua: îndemna oamenii de cultură,
criticii şi istoricii literari, la studiu, la re-
interpretarea operei lui Marin Sorescu,
spre re-aşezarea sa în Marele Panteon
Cultural. Re-aşezarea lui Sorescu şi a
altora asemenea lui înseamnă aşezarea
noastră, ca popor, în lume.  

De atunci şi până acum, mai nimic. Pe
de altă parte, chiar dacă există din cei
care încearcă să mai spună ceva, nu sunt
luaţi în seamă. La noi, la români,
monopolul încărcat megalomanic,
transcris la nivelul expresiei: ,,eu ştiu, eu
sunt” funcţionează ca la carte. Şi ca să nu
mai bat câmpii, doar aţi văzut, biblic nu e
bine, am să reiau câteva pagini din
„Acvariul cu fâţe”, Ed. NEWEST, Târgu
Jiu, 2010, 309 p. :

„...Toţi spun că e demenţial jucată de
Ilie Gheorghe ! Hai, vino ! Te rog eu, vino !
Singură, nu se cade să mă duc ! Şi vreau
să o văd ! Hai, vii ? Te aşteaptă şi te

sărută dulce, dulce, puiul tău mic !“ – erau
ultimele cuvinte dintr-o scrisoare scrisă,
probabil, într-o pauză dintre ore. (...)”

,,– Ţi-a plăcut ? Cum ţi s-a părut ? –
m-a întrebat Elena la sfârşitul
spectacolului.

– Totul, un fel de încrâncenare a
omului cu lumea şi cu el însuşi ! Pentru
cunoaştere şi nimic mai mult ! Iar, de aici,
drama !

– Am citit şi eu câteva comentarii din
diverse reviste. Unele sunt selectate şi
aici, în caie tul program…

Majoritatea încep cu: Piesa Iona de
Marin Sorescu, piesă de inspiraţie
biblică… La fel ca în manualul de liceu !

– Aiurea ! Piesa este o capodoperă.
Ca să o înţelegi, îţi trebuie mai mult decât

un gram de minte ! Iona, ce-i drept, este
personajul biblic, înghiţit de un chit, adică
de o balenă. Dar, după aceea… ca să
iasă la lumină, din hăul în care a căzut,
parcurge un drum, ori tocmai el, drumul,
este un fel de mers în genunchi, de acolo,
spre Dumnezeu. Strigătul lui spre lume şi
spre el e semnul fiecărui pas. Din păcate,
pe poteca asta, de ape, din care a ţâşnit,
cândva, viaţa, te mai poţi odihni doar pe o
bancă pusă în mijlocul oceanului… Dacă
ai construit-o la timp ! Cunoaştere şi
sacrificiu !

– Dar finalul ? – m-a întrebat ea vizibil
marcată.

– Finalul ?! Aşa cum e şi scrisă şi
jucată, nu are nimic în comun cu ideile
creştine ! Dacă asta vrei să întrebi !

– Dar cu spusa lui Schopenhauer ?
Ştii din Lumea ca voinţă şi reprezentare ?
Plătim cu moartea pentru tot ceea ce
primim… Iar omul, în general, primeşte.

Toată viaţa primeşte cunoaştere !
– …Dacă are urechile pâlnie şi e

deschis la cap, altfel tot înfundat rămâne !
– am glumit eu. Mă pui în încurcătură ! Cu
toate astea, nu ! Nu cred ! Iona nu moare
ca să plătească nici măcar un gram din
cunoaşterea ce i-a fost dată ! Personajul
lui Sorescu vrea lumina absolută şi
recurge la sacrificiul suprem. Suprimarea !
Or, fapta aceasta, în creştinism, e căderea
în păcat ! Finalul piesei îl găsesc, mai
degrabă, în cultura Samkhya, din
gândirea indiană. Cam cu şapte sute de
ani înainte de Hristos !

– Mda ! Nu ştiam ! Omul cât trăieşte
învaţă ! La fel şi eu !” (Acvariul cu fâţe,
Nicolae Bălaşa,, 2010, pp 292-294.

Că am sau nu dreptate, rămâne de

văzut! Deocamdată nimeni nu m-a luat în
seamă. Nici cei care se bat cu pumnul în
piept şi nici cei care fac paradă cu
Sorescu. Păcat! 

Pentru adevăr şi binele nostru, al
tuturor, uneori încurcaţi în iţele nevăzute,
trebuie să spun că Marin Sorescu, a
cunoscut-o, aici, în România, pe indianca,
Amita Bhose, fostă doctorandă a
Doamnei Joe Dumitrescu Buşulenga.
Presupun că discuţiile cu Domnia Sa, cu
Amita Bhose, depre şcoala Samkhya,
şcoală ce admite, chiar conceptualizează
sinuciderea ca formă supremă de
cunoaştere, l-au îndemnat pe Sorescu la
scrierea acelui final din Iona. Dacă nu am
dreptate, toate analizele, toate
comentariile, conform cărora, piesa de
treatru Iona, a lui Marin Sorescu este de
inspiraţie biblică (personajul Iona find
personaj biblic), devin nule. E, ce aveţi de
zis? Punem de un pariu?

decembrie 2011PUNCTE DE VEDERE

22

Nicolae Bălaşa

Marin Sorescu şi 
gândirea Samkhya
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Cartea de orice fel trebuie concepută ca o
PODOABĂ. „Florile Sarmisegetuzei” a lui Al.
Florin Ţene croieşte drumul cititorului către
evenimente istorice inestimabile dar
estompate de vremurile de mult apuse,
evenimente care prin contribuţia autorului
încep să primească contururi mai clare.

Talentul creator al autorului, farmecul
versurilor, subiectul temerar şi reflectarea
realităţii face ca drama „Florile
Sarmisegetusei” să lumineze „Cetatea
Soarelui”. La geto-daci ea este
Sarmisegetusa – adică „inima Daciei” cu

însemnele ei Soarele şi Luna. Această temă a
fost şi este subiect de gândire şi de lucru
pentru mulţi cercetători de elită în diferite
domenii din ţara noastră. Formarea poporului
român, a limbii române, este dezbătută cu
mult tact de autor, în cazul acestei drame, prin
personajele piesei, şi prin zguduitoarea
tragedie a dacilor în frunte cu Decebal în
timpul războiului din 104-105. Promotor
cultural, Al. Florin Ţene se remarcă prin
cercetare ştinţiifică bazată pe argumente
profunde şi solide, sensibile şi cu o lungă
durată de timp (02.02.1978 – 03.02.2010)

pentru această scriere. Autorum îmbină
armonios eseistica de factură filozofică cu
istoria, religia, lingvistica, mitologia.

Transpunerea acestei drame în versuri a
avut nevoie de multe clipe de reflexie asupra
celor scrise pentru a fi analize şi fapte, religie,
adevăr şi poezie sau istorie. Autorul şi-a
imaginat, cred, cu ochii minţii întreaga piesă
de teatru, scena, scenariu, interpretările
artiştilor, regia şi ulterior şi-a construit versurile
într-o armonie vitală cugetând că trebuie să ai
putere să învingi. Acelaşi drum îl urmează şi
celelalte 8 piese, unele existente, altele în
aşteptare.

Prin viziunea filozofică împletită cu cea
lirică Al. Florin Ţene a reuşit să ne prezinte prin
această dramă istorică – poem în versuri de
mari dimensiuni, realitatea noastră istorică şi
dovedeşte credinţă şi patriotism.

Poetă care a atins maturitatea creaţiei,
Veronica Ştir scrie o metaforă filigranată
folosind din abundenţă detaliile unei lumi
desluşită de dincolo de ceaţă. Vraja poemului
vine dintr-un spaţiu care aminteşte de filosofia
inimitabilă a firului de iarbă. Copilăria, un timp
trecut prin filtrul intelectului, dar care nu îşi
pierde nimic din savoarea perenităţii şi
universalităţii, copilăria pare a sta la baza
sintagmelor cărţii Mugur de iarnă.  Şi totuşi,
Veronica Ştir nu face aici un simplu exerciţiu
de readucere în lumină a unor senzaţii
definitorii a ceea ce este poetul în sine. Ea se
suprapune, ca entitate, forţei creaţei divine, şi
ceea ce rezultă de aici este poezia de calitate.

Într-un haos al facerii de literatură, cum
este cel în care ne zbatem astăzi, când fiecare
scriitor îşi încearcă pana şi harul pe texte din
ce în ce mai stranii, mai alambicate, Veronica
Ştir ne aduce o suită de poeme de o simplitate
reagală, verbe elegante care nu deţine lestul
unor imagini înşelătoare.

Mama şi chipul din icoană, pânzele de
iarbă şi...pânze de pământ şi apă… detalii
aşezate în rama poeziei, iată numai un
exemplu din căpătâiul de carte, un eşantion
de cuvinte obişnuite dar care prin fixarea lor
în vers , au devenit, la Veronica Ştir, un fel de
Rugăciune în care prezentul şi trecutul,
efemeritatea şi veşnicia sunt două dimensiuni
inseparabile ale întregului.

Scrisă cu forţă nativă indubitabilă, dublată
de ştiinţa şi înţelegerea Cuvântului, Mugur în
iarnă este una dintre cărţile  rarisime în care
balastul nu există, forma grosieră a  poemului
,,la prima mână” nu se simte.

,,...dau fila şi citesc aceeaşi pagină / nu
mai descifrez / literele / se întunecă,, este o
mostră de  necăutare a rezolvării prin forţă a
problemelor umanităţii şi ale individului, poeta
rezumându-se doar la a lua act de
desăvârşirea unui ritual cosmic, şi supunându-
se cu candoare, dar şi majestuoasă relevanţă,
conştientă de asumarea vocaţiei sale,
supunându-se înscrisului implacabil, soartei.
Acestă aplecare spre renunţare la lupta din

războiul zilnic, nu este decât înţelepciunea
prin care, autoarea reuşeşte să se distanţeze
de problemele care abundă, să privească de
la o oarecare distanţă detaliile trinităţii: Om-
Timp-Spaţiu.

Roua, ca lacrimă celestă, este o prezneţă
emoţionantă în comtextul unora dintre poeme.
Nimic facil, nimic fragil sau nelalocul lui, doar
sudoarea ierburilor şi cea pietrelor, a stelelor ...
esenţa atâtor  entităţi care face împreună
lumea poetului. Melcii, ca trăgători ai brazdei
palpabilului printre sintagmele argintate de
vise, melcii, broscoii şi chiar paianjenii, în
poezia Veronicăi Ştir  sunt elemente de
coagulare  a unor imagini rurale de o
simplitate divină în esenţă, dar care ne dau
posibilitatea descoperirii unor spaţii, pe care,
citadini prin adopţie, am pierdut-o ca şi
ireversibil.

O faună şi o floră ca scoase dintr-un
dicţionar de mitologie, se regăsesc în paginile
cărţii. Totul este basm şi curaj de interpretare
a unui vis care încă nu a fost pus în amintire.

Veronica Ştir simplifică experienţa sa
poetică la imagini clare şi senzaţii aproape
tactile. Îşi trăieşte destinul poetic prin plonjarea
curajoasă în miracolul întâmplării.

Nu doar lumea din iarbă şi ţărână este
implicată în facerea cărţii de faţă, accidentele
lumii contemporane sunt prinse în liantul
poemului: ,,accident rutier / accident aviatic /

accident feroviar / accident cerebral / din ce
accident am ieşit...,”

Şi aici, întrebările Omului se lovesc de
întrebările Poetului. Valenţele sunt
nenumărate în paginile de carte, iar arta prin
care Veronica Ştir reuşeşte să  reveberbereze
în inima şi în mintea noastră, prin poeme, este
o artă care îi aparţine indubitabil.

,,...pui de cloşcă / din ouăle
transformatorului / cu gălbenuş magnetic,, Iată
un fragment de poem pentru care, autoarea
a trebuit să pună în două talere ale aceleaşi
balanţe  o lume de carne şi alta pur si simplu
tehnologizată. Două repere care am zice noi,
nu ar avea loc în aceeaşi teacă de sabie. Şi
totuşi, tocmai acest curajos paralelism,
desprins direct din cotidian , face din relaţia
poetică o expresie proaspătă.

Autoarea nu are inhibiţii, nu se teme de
alăturarea cuvintelor aparent  nepotrivite, în
aceeaşi sintagmă. Îşi cunoaşte posibilităţile
creative şi exersează într-o simfonie
complexă, convinsă fiind că totul se roteşte în
jurul axului  ce uneşte cerul cu pământul.

,,...credinţa, fluture, pe umărul tău drept”.
Iată credinţa redusă la înţelepciunea de-a
recunoaşte că nu suntem monolitul care nu
suferă nici o schimbare. Credinţa ca un fluture,
efemer şi în perpetuă metamorfoză, stă pe
umărul drept, deasupra mânii, zic eu, a dreptei
care scrie. Veronica Ştir scrie din prezent dar
şi dintr-o memorie colectivă, scrie selectiv ca
şi cum ar lăasa mostre de jurnal al unor
vremuri de facere şi prefacere a individului,
vremuri hibride.

Basmul şi o seamă de instrumente de
lucru însoţesc pe parcurs, odiseea cărţii, o
carte care se citeşte cel mai bine în grădină,
întins pe iarb, şi ...aşteptându-l pe... Francois
Victor, cum se destăinuişte Veronica, în unul
dintre frumoasele sale poeme.

Lectura unei astfel de cărţi este o bucurie,
- un spaţiu în care regăseşti menajeria
aventurilor din copilărie cu întrebările esenţiale
ale lumii mereu în prefacere. 

Doina DRĂGAN
VIZIUNI FILOZOFICE ŞI LIRICE

Dramă istorică în versuri, în 3 acte, „ Florile Sarmisegetusei”

Melania CUC

Taina de
dincolo de

cuvinte
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DUREROS ŞI NESIGUR

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.
Dacă n-aş avea griji şi nelinişti,
dacă aş fi mereu îndestulat,
dacă insomnii n-aş avea
zilele s-ar duce hoţeşte
şi teamă mi-e că Uitarea mă vrea
să fiu Omul care iubeşte.
Nefericit sunt când mă gândesc la tine,
zi de zi şi fără speranţă,
noapte de noapte şi fără somn.
Trăiesc, aşadar, dureros
şi nesigur
în acest paradox.
Fericirea îşi caută pereche
în floarea de măr şi de uimire
Ce floare îţi pui la ureche
Şi-ai vrea să nu se deşire?
Doar nefericirea mă leagă de tine prin mii de fire şi pentru
totdeauna.

PLEGARIA EN LA NOCHE

En tu pecho de aroma madura 
la cabeza para adelante me la echo 
haz en el corazón susurrada lectura 
como si para un niño fuera hecho.

Con una mirada dé ti me cura, 
gotéame en el alma cloroformo,
hazme de amor y conjuro cuna
guârdame en paz y yo me duermo.

Versiune de Nazarica MOLDOVAN

RUGĂ DE SEARĂ

La pieptul tău cu-aromă coaptă
Capul înainte mi-l arunc!
Cu inima citeşte-mă, în şoaptă,
Cum ai citi povestea unui prunc.

Mă vindecă de tine c-o privire,
picură-mi în suflet cloroform,
fă-mi leagăn din descântec şi iubire
şi mă păzeşte-n pace până-adorm.

UNCERTAIN AND PAINFUL

I do not crave for happiness any longer.
Happiness is dust of ephemerides only,
fragments of light and peace,
because the mouth of the world is not quiet.
If I did not have anxieties and worries,
If I were always full,
If I did not suffer from insomnia,
my days would pass quietly
and I fear that Oblivion wishes me
to be the Man who loves you.
I am unhappy when I think of you,
every day without any hope,
every night without any sleep.
Therefore, I live this paradox
in uncertainty
and in pain.
Happiness searches for its pair
in bewilderment and in the apple flower…
What flower do you put in your hair
hoping it would not unravel?

*
Only unhappiness connects me to you
through thousands of threads and
forever.

Translated by Mariana ZAVATI GARDNER

AVEC DOULEUR ET AVEC DOUTE

Je n’espère plus être heureux.
Le bonheur n’est que poudre éphémère,
Fragments de lumière et de paix,
Exception adamique
Vivant par la voix des hommes et à jamais.
Si j’étais sans soucis
Si j’étais pour toujours comblé
Des nuits moins blanches si j’avais
Mes jours partiraient furtivement
Et je crains que l’Oubli veuille faire de moi
L’Homme qui aime amèrement.
Le malheur m’envahit en pensant à toi
Jour après jour sans espoir,
Nuit après nuit sans sommeil
Je vis, ainsi, avec douleur
et avec doute
ancré dans ce paradoxe.
Le bonheur cherche son double
Dans la petite fleur bleue et dans l’éblouissement…
Quelle fleur mettrais-tu à l’oreille
Qui ne finisse en déchirement ?
Le malheur seul me tient lié à toi
par des milliers de fils et
à tout jamais.

Traduit par Mirela FERRAIUOLO
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Mai mult decât surprinzător volumul
semnat de Paul Polidor, „De dor mai moare
câte un Actor...” De ce încep astfel, o să vă
întrebaţi. Ca de obicei, sunt foarte sincer şi
mărturisesc că nu mă aşteptam ca maestrul
Polidor să mai găsească resurse în a mă
surprinde – o dată în plus! – cu discursul său
poetico-politic... Am colaborat foarte mult cu
Paul în ultima vreme, mai ales pe tărâm
muzical şi aproape că uitasem că se pricepe
atât de bine şi la exprimarea prin cuvânt scris.
Cuvânt niciodată scris la întâmplare, ci
elaborat cu sensibilitate, bucurie, de cele mai
multe ori şi cu mânie – total îndreptăţită, de
altminteri - şi, mai ales cu imens respect
pentru artiştii dispăruţi atât de devreme şi de
nedrept dintre noi... 

Personal, am trăit cu senzaţia că
imaginile poetice ale lui Polidor îmi iau
pământul de sub picioare. 

Cu alte cuvinte, asocierile sunt atât de
ciudate, de neaşteptate, dar – O, Doamne! –
câtă poezie adevărată se ascunde dinapoia
lor, încât, de multe ori, a trebuit să re-re-
recitesc multe dintre poemele prezentate în
volum. Ce să mai vorbim, Polidor şi-a atins
scopul: să ne apropie pe nesimţite de ideile

ascuse dibaci în spatele rimei. Sau al non-
rimei... Pentru că Polidor se joacă cu talent cu
aproape toate formele de exprimare şi
expresie poetică. O face, aşa cum spuneam,
cu îndemânarea şi lejeritatea dintotdeauna.

Poetul ne readuce în memorie unele figuri
actoriceşti care au marcat din plin scenele şi
pelicula, unele dintre aceste chipuri deja
trecute într-o uitare care caracterizează din
plin modalitatea în care sunt trataţi artiştii

autentici de către o societate penibilă,
aculturală şi materială până la saturaţie.
Vorbeam de partea materială care ne-a luat
minţile în ultimii ani. Or, tocmai aici rezidă
talentul lui Polidor: ne determină să ne mai
îndreptăm gândurile sufocate de televiziuni
mai mult decât comerciale şi către sufletele
noastre chinuite şi neglijate de către cei care
nu au în cap (mic, de altfel) altceva decât
yahturi, piţipoance de doi lei (vechi, desigur!)
şi cât mai multe lanţuri de aur la gâtul îngroşat

de consumul nemăsurat al fleicilor şi
berii...Polidor evocă şi o serie de filme
fundamentale care ne-au marcat din plin anii
negri în care un bilet la Cinematecă se măsura
în echivalentul în aur. Mă simt ultraonorat că
Polidor  ne-a inclus pe soţia mea şi pe mine în
rândul celor evocaţi în cartea sa. Poate că
asta reflectă şi faptul că nu muncim chiar
degeaba. A ne afla alături de titani ai culturii
române în acelaşi volum ne onorează şi ne
obligă. 

În mod intenţionat nu am dat vreun citat
din volum, tocmai pentru a vă determina să
citiţi singuri totul din scoarţă în scoarţă. Veţi
descoperi şi redescoperi un Paul Polidor altfel
decât îl ştiaţi. Revoltat, duios atunci când
trebuie, mâhnit de tot ceea ce vede în jur (şi
atunci, el chiar înjură!!!) şi, cu osebire, ataşat
de minunatul său condei, care nu-l trădează
nici de această dată. Dimpotrivă...

Ultimul roman al scriitorului ION Catrina,
intitulat „Păpuşa de sticlă”, surprinde în mod
deosebit, dezvăluind alte faţete ale creaţiei
acestuia: introspecţia, sondarea sufletului
uman şi prezentarea meandrelor celor mai
tainice ale trăirilor omeneşti.

Săre deosebire de celelalte cinci romane
apărute anterior, ne referim aici la „Potecile
destinului”, „Tărâmul umbrelor”, Pământul
îngerilor, „Cerul infernului” şi „Urmaşul”, care
împreună formează o „saga” a satului
românesc aflat într-o disoluţie cronică,
romanul de faţă este de natură psihologică,
prezentându-ne nişte personaje damnate,
urmărite mereu de nişte vini autentice sau
închipuite, care se zbat, năzuiesc şi în final
ajung la un liman, în lumina salvatoare. Dar
până acolo, suişurile şi răscrucile pe care
sunt obligate să le străbată, le epuizează.
Calea sinuoasă pe cre trebuie s-o străbată,
este dificilă şi ieşirea spre lumină este
greoaie, pentru că la fiecare răspântie răsare
„umbra”, un „alter-ego” care le supune unui
adevăr rechizitoriu, încercând să le arate ce
au greşit şi să le sugereze ce ar trebui să
facă pentru a se îndrepta.

Ciprian şi adrian, eroii romanului, tată şi
fiu, au destine similare. Ei încearcă să se
realizeze prin iubire, dar calea e dură şi ei
riscă să se lase învinşi. Destinul implacabil,
care a orânduit totul, face din omul supus
greşelii o „păpuşă de sticlă” care îşi
dovedeşte fragilitatea spirituală şi
emoţionalăla orice încercare bruscă a vieţii,
în faţa oricărui obstacol mai serios ce-i apare
în faţă.

Scriitorul şi-a construit personajele printr-
un joc de oglinzi, care dezvăluie faţetele

eroului în diferite momente, dar şi printr-o
simbolistică mânuită cu priceperea unui
magician. Oglinzile din casa proaspăt
renovatî a lui Ciprian devin opace, ori de câte
ori personajul pierde contactul cu realitatea şi
alunecă în lumea sa interioară, unde oniricul
îl poartă în bolgii pline de himere. Aici eroul
dialoghează firesc cu ele ca şi cum ele ar
face parte din propria-i natură sau din
anturajul său cel mai apropiat.

Vizitatorul lui Ciprian, „umbra”, apare în
cele mai diverse locaţii: acasă, la birou, în
tren, în parc şi în cele mai surprinzătoare
momente: la masă, în somn, în clipele de
odihnă de la birou, iar personajul ajunge să-
l accepte şi chiar să-i simtă lipsa. La Adrian

„umbra” are un nume, ste Sever, prietenul pe
care şi l-a dorit întotdeauna, dar n-a avut
niciodată parte de el. El îl caută prin tot
oraşul şi porneşte în căutarea lui şi la
Bucureşti, convins fiind că doar el îi poate
lămuri problemele care-l frământă. Pentru că
ştie aproape totul despre el.

„- Eu nu cred că am spus atunci totul.
Nici nu cred că noi putem spune vreodată
totul. Sunt atât de multe întâmplări ştiute, dar
mai ales neştiute în viaţa unui om...” (Catrina
Ion, „Păpuşa de sticlă”, Ed. Contrafort,
Craiova, 2011, p. 264).

Ciprian trăieşte drama însinguratului,
pentru care nevoia recuperării afecţiunii fiului
său este vitală. Când aceasta este pe patul
de spital, pracare linişte pe care şi-o
câştigase, în urma unor eforturi
supraomeneşti, este din nou pe cale să se
piardă şi atunci, după o tainică discuţie cu
„umbra”, are revelaţia luminii, a salvării:

„ - Atunci la cine să apelez?... Cui să-i
cer ajutorul?

- Numai El te poate ajuta.” (Catrina Ion,
op. cit. P. 342).

Durerile personajului sunt stompate prin
aceste discuţii lămuritoare cu sine. Drumul
spre lumină este cel care salvează. Nu
întâmplător şi copilul lui Adrian, născut dintr-
o iubire sinceră, adolescentină, pentru o
femeie meschină, va primi numele de
Lucian, cel purtător de lumină.

Finalul romanului este un mesaj al
regăsirii, al iertării şi al iubirii. „ Când va simţi
chenarea sângelui şi nevoia ca să mă vadă,
va găsi singur drumul către casă, aşa cum l-
am găsit şi eu cândva.” (Catrina Ion, op. cit.
P. 377.)

Personajele cresc, se maturizează şi se
dezvăluie sub ochii noştri. Cititorul va suferi,
se va bucura şi va iubi împreună cu ele.
Lectura acestui roman este o evadare dintr-
o lume agitată, stresantă şi epuizantă, către
un tărâm interior, plin de lumină în care
găseşti răspuns la întrebările majore ale
existenţei. Cititorul îl va prelua ca fiind o
redare a propriei lui experienţe de viaţă, ca
pe un sprijin solid în lupta cu vicisitudinile de
tot felul cu care se confruntă în fiecare zi.

Eugen CRISTEA

DESPRE POLIDOR

Rafaela TRĂISTARU

PĂPUŞA 
DE STICLĂ
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Chipul mamei îmi va rămâne în amintire
aşa cum am văzut-o în fragedă copilărie:
frumoasă, veselă, spirituală. Aceste trăsături
au însoţit-o pe parcursul vieţii,cu toate că
soarta a fost nemeritat de dură cu ea.

Conform unor teorii,trebuie să suferi
pentru ispăşirea păcatelor tale sau ale
altora,spre a înălţa spiritul într-o treaptă
superioară. Dar parcă  suferinţa ei a fost
prea mare: să rămâi orfană de tată la şase
ani,să suferi de lipsuri în tinereţe,apoi să
lupţi singură pentru supravieţuirea întregii
familii într-o perioadă când guvernanţii au
hotărât să distrugă valorile unui sistem,să
munceşti din greu pentru asigurarea unui
minim de trai,să nu ştii nimic ani de zile de
cel căruia i-ai jurat credinţă pe viaţă.

Şi totuşi să ai puterea să fii cu zâmbetul
pe faţă,să fii plină de imaginaţie,să-ţi exprimi
talentul şi să mergi înainte cu fruntea
sus,este o dovadă nemărginită de curaj şi
tărie de caracter. 

Talentul mamei se manifesta în diverse
moduri: în arta culinară,unde încerca să
creeze ceva bun din puţin,în croitorie, cu
care mai câştiga un ban şi ne îmbrăca pe
noi copiii din hainele ajustate ale bunicilor
sau în aranjarea unei mese festive de
sărbători.

Nu voi uita cum ştia să organizeze
serbări cu ocazia zilelor noastre de
naştere,când eram mici.

Derulând filmul amintirilor,îmi apare în
faţa ochilor ziua când am împlinit trei ani.

Pentru acest eveniment,mama a regizat
o mică piesă de teatru cu tema :” Scufiţa
roşie”.

Eu eram scufiţa roşie,o fetiţă prietenă
era mama scufiţei,alta bunica,alta vânătorul
şi una cu voce mai groasă era lupul.

Spectacolul s-a desfăşurat într-o
cameră din locuinţa noastră
închiriată,cameră ce avea o nişă unde a fost
amenajată scena. Din veranda alăturată

ieşeau artiştii. Spectatorii,mămicile copiilor,
stăteau pe scaune în mijlocul camerei. Pe
scenă în loc de patul bunicii era amplasat
un fotoliu vechi.

Totul a decurs perfect :învăţămintele
mamei,întâlnirea scufiţei cu lupul,înghiţirea
bunicii,care s-a ascuns după fotoliu,dialogul
bunicii lup cu fetiţa,înghiţirea acesteia de
către lup,refugierea scufiţei tot în spatele
fotoliului.

Deodată scufiţa roşie strigă disperată
din burta lupului:

- Mama,vreau la baie !
Toată lumea a pufnit în râs.
Scufiţa roşie a mers la baie,s-a întors

după fotoliu şi piesa a continuat fără alte
incidente.

Copiii au fost răsplătiţi cu câte o felie
mare de tort,cu suc din marmeladă şi
bineînţeles cu aplauze furtunoase.

În anul următor,1946,mama a mai pus
în scenă o piesă intitulată “Cizmărelul”.

Tema piesei era dragostea ce se înfiripă
între un cizmărel şi fiica de împărat,cu un
final fericit.

De data aceasta artiştii au fost la
îmălţime,dar farmecul primei încercări nu
poate fi uitat.

Apoi au început necazurile şi zilele
festive s-au rezumat doar la felia de tort.

Mama avea o tradiţie în modul de a tăia
pâinea şi tortul. Pe spatele pâinii făcea cu
un cuţit semnulCrucii, în tort decupa la
mijloc un cerculeţ care era destinat celui
sărbătorit,iar de la cerc porneau ca nişte
raze feliile colorate cu rândurile de umpluturi
şi decorate cu câte o cireaşă roşie ce-ţi lua
ochii.

Pe lângă multe alte lucruri învăţate de
la mama,am deprins şi eu acest obicei care
mă duce mereu cu gândul la ea şi zâmbesc
chiar dacă mi-e sufletul greu,pentru că şi ea
făcea la fel.

Eu aş fi. Altfel e bine, dar şchiopătatul,
serios, deci nu-i prea bun. 

Seara suntem vizibili, eu şi stăpânul
meu. Imagine memorabilă: eu şchiopătez în
faţă, iar după mine- foarte încet - vine
meşterul. Uneori îmi dă câte una cu nuiaua,
atunci latru. 

Latru frumos, puternic şi tare, cum rar
auzi. 

Niciodată nu l-am muşcat pentru că m-
a bătut. E bătrân, ca şi mine; de când îl ştiu,
nu i-a mers nimic. Eu măcar sunt mare,
uriaş, de câte ori mă văd, mă mir: cum pot fi
atât de mare? De necrezut. Ajung aproape
la şoldul stăpânului. 

Şchiopatul meu şi mersul lui agale ne
conferă ceva, ceva specific: toată lumea se
uită la noi, iar dacă nu se uita cineva,
primesc una, latru, ş-aşa tot se uita spre noi. 

De pe faţa stăpânului meu nimeni nu
putea citi absolut nimic. E încăpăţânat de
neted, mereu la fel, nu ca paşii mei. A suferit
mult, asta l-a cizelat. Cred. Şi-ar mai dori
ceva, înainte să moară. Poate de asta îi
trebuiesc.  Cu ani în urmă, mi-a pus în picior
(stânga din faţă) un spin. La început am
suferit enorm, nu l-am putut scutura, nici
muşca – m-am obişnuit. Mă doare când
păşsesc – mai bine şchiopătez. 

Oraşul în care trăim, are multe
personaje mitice. Oameni ciudaţi,

provocatori, doritori de provocare. Unul din
ei hrăneşte toată ziua porumbei, altul se
plimbă pe stradă cu nouă saci, ţipă de sub
barbă şi blestemă pe toată lumea. E unul,
care umblă de sus în jos cu pantaloni
franjuraţi, altul cu faţa urâtă, jalnică
cerşeşte,. 

Noi deocamdată nu suntem o legendă.
Meşterul procedează bine. Mă plimbă numai
seara, pentru ca aparenţa să rămână că:
parcă. Parcă numai aşa. Numai aşa,

frumos, modest. Plimbare de seară.
Şchiopăteala de seară. În locuri părăsite.
Unde, desigur, umblă multe lume, dar numai
câte unul. În întuneric ne întipărim în mintea
acestor oameni singuratici, şi asta, desigur,
e meritul meu: când şchiopatul meu alb se
îmbulzeşte în noapte, atunci – pentru câteva
minute – noi suntem mitul. (Păcat că nu sunt

câine alb numai pentru o oră. Ce bine-ar fi
fost ca sub chipul unui câine, cu picioare
sănătoase zeieşti să fac porcării pe Pământ,
apoi să zbor mai departe.)

Spinul mă doare, rău – niciodată
nu mi-a străpuns până acum talpa, numai
înţeapă. Poate  nici n-aş mai putea merge
normal, chiar dacă l-ar scoate. 

Aşa voi deveni – fără să vreau - un mit.
Relicva, podoaba, piatra antică a oraşului:
noi îi dăm specificul, pentru că e unic, nu e
un oraş duzină, îşi are nebunii lui liniştiţi, de
asta ... de noi o să-şi amintească. 

Datorită spinului meu. Şi a stăpânului
meu. Va fi un om celebru. Iar eu un câine
celebru. Pentru generaţiile viitore eu voi fi
câinele mare, alb şi şchiop. Care a colorat
aici oraşul, acest oraş a colorat aici, de mii
de ori a şchiopătat de-a lungul tuturor
străzilor, seară de seară, în linişte. Mitul se
fortifică în linişte, încet şi sigur – prin lătrat:
amândouă sunt necesare. 

Va fi bine aşa. Suntem acolo, încet. În
imagine. Încă câteva săptămâni, peste
cincizeci de ani cineva va îmbăla ceva
despre noi. După fiecare plimbare, eu îmi
ling tapla, împrejurul spinului. Încet-încet tot
se va perfora. 

Meştere! Fii o legendă! Lasă-ţi câinele
să moară! 

Aldona PATRAS

SCUFIŢA ROŞIE

Nagy Koppány Zsolt

CÂINELE
MARE, ALB,

ŞCHIOP



Cu totul remarcabilă ni se pare iniţiativa
Bibliotecii din Luduş de a organiza un concurs de
poezie şi eseuri pentru elevii români şi maghiari
talentaţi, producţii publicate anual la Editura Mega,
din Cluj-Napoca. Reproducem alăturat doar două
coperte, dintre care vor răzbi scriitori de valoare
în anii ce vin, dar şi un fragment de prezentare,
semnat de profesoara Liliana Moldovan:

„Compuse cu timiditate sau cu exaltarea
specifică elanurilor adolescentine, gingaşele
comori literare sunt o dovadă clară a faptului că
talentul nu are vârstă şi nici frontiere inspiraţionale.
Prin eseuri şi poezii de excepţie, scrise cu
îndrăzneală ori timiditate, elevii mai mici sau mai
mari au reuşit să-şi expună gândurile ori să îşi
exprime sentimentele într-o manieră emoţionantă
şi originală… Iar cuprinderea în antologie a
poeziilor scrise în limba maghiară… este un model
al intercuturalităţii şi reprezintă o dovadă a faptului
că talentul literar nu ţine de limbă, ci de dragostea
pentru literatură şi cuvântul scris.”

Lucreţia HORVATH

Într-o primăvară

Primăvara asta
vrea să-mi fac de cap,
Prea ai fost cuminte! 
Gata cu morala! 
Şi-a deschis fereastra 
clipelor ce zac 
să zboare-n vecie 
surori cu năpasta. 
A trecut anostul 
nopţilor albastre, 
a trecut coşmarul 
zilelor de dor, 
am să iau cu mine 
doar înflăcărarea
sufletului care-i 
dornic de amor. 
Am să-mi fac de cap 
în primăvara nouă-n
cântec de zorele 
o să strălucesc, 
florile vor râde-n 
picături de rouă, 
vorbesc între ele 
să mă-ndrăgostesc. 
Timpul e cu mine 
prieten derizoriu 
şi lumina vie 
din drag asfinţit, 
într-o primăvară 
toate mă îmbie, 
doar e cald afară 
e timp de iubit.
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Carmen ALEXANDRINA

De toamnă

Trupul miroase a dragoste
Tu miroşi a cuvinte
Cuvintele tale 
Miros a om
Iarba s-a îngălbenit peste tine
Soarele îşi visează visul
Vântul împânzeşte pământul
Cu floarea ciulinului
Peste o oră va fi iarnă
pământul miroase a vară
fără semne, fără limbă
vremea o schimbă
visele nu vor să tacă
umblu buimacă
umblu ca fecioarele
încurc izvoarel
plină de cofeturi
mă încurc în lâneturi

Automnale

La chair a l’odeur d’amour
la terre a l’odeur d’été
Toi tu as l’odeur de paroles
sans gestes, sans verbe,
Ta parole
change le temps
A l’odeur d’homme,
les rêves ne cessent de parler.
L’herbe jaunie t’a recouvert
j’avance éperdue
Le soleil fait son beau rêve
j’avance comme les pucelles
Le vent envahit la terre
je brouille les sources
De fleurs de chardons
pleines de friandises
Dans une heure ce sera hiver
je m’embrouille dans les chemises.

Traduit par Mirela FERRAIUOLO

PRIMĂVERI LUDUŞENE
a 8-a ediţie a concursului de creaţie literară



O proză umoristică de 
Valer HOSSU

Nu bănuiam că Boul, fostul amic al
Vulpoiului, e atât de adorabil. Trăgea vrednic
la plug şi, în acea atmosferă de muncă
onorabilă, a consimţit să-mi răspundă
câtorva, întrebări.

- Deşi poate zgândăresc câteva amintiri
incomode - am început eu timid - v-aş ruga
să calificaţi, cât se poate de obiectiv,
promovarea dumneavoastră de către
Vulpoi.

- Mai întâi, a fost o mare facere de bine!
-... ?
- Da! Pentru că au putut vedea şi

aranjatorii scării biologice cum nu trebuie

făcut un salt. Şi-a fost o dramă, întrucât mi-
au blocat capul fel de fel de gărgăuni, iar pe
urmă, foarte greu a pătruns în el imperativul
primăverii: „Boul şi… tânjeaua”

- Acum, după cum văd, sunteţi integrat
perfect. Mai aveţi complexe?

- De superioritate?... Nu!... E drept că,
la un moment dat, Bursucul mi-a plasat
„ideea Boului cu sânge albastru” şi m-a
dezechilibrat niţel. Dar după ce-am pus
jugul, mi-am revenit şi m-am dat pe răzor...
De altfel, să ştiţi că eu nu mă prostesc
numai când îmi ies din brazdă...
Promovarea m-a expus la multe. Ca să-mi
consolidez poziţia, m-am dedat la gâdilatul
tălpilor...

- Şi la plocoane!
- Nu! Asta-i alta treabă! Puicuţa am dus-

o Vulpoiului împreună cu o cerere pentru
tain. Că ştii, cu darea, umpli căldarea! Dar
am nimerit acolo odată cu necazurile şefului,
cauzate de acei tăureci turbulenţi. Vulpoiul a
interpretat greşit gestul meu şi aşa m-am
pomenit pe post de Taur... Rivalii mi-au
scornit caracterizări infame, inclusiv prostia
seculară... Cunoaşteţi, însă, că Măgarul are
vechime mai mare!

- Atunci, de ce aţi acceptat propunerea?
- Tocmai pentru că nu eram tâmpit să

refuz!... Odihna era odihnă, junincile mă

giugiuleau, ogrinjile... pe garduri, la
autoservire, Vulpoiul mă pupa-ntre coarne...
Viaţă, ce mai! Trebuia să fiu un bou clasic
ca să dau cu copita la aşa ocazie necăutată!

- Dar, până la urma, tot aţi pierdut
ocazia!

- Ei, dacă eram un surogat! Că doar cu
intenţii nu perpetuezi şeptelul şi producţia!
Aşa că am fost trimis la locul potrivit.

- Păreţi împăcat cu soarta, chiar
mulţumit.

- Ei, nici chiar aşa! Mă cam supără şi
aici... trăpaşii.

- Adică?
- Păi, de când Armăsarul e tehnicul

fermei, sunt cam mulţi cai pentr-un ogor! 

Nu-i vedeţi galopând de colo-colo?... Eu
singur cu aratul şi ei cinci cu măsuratul!
Apoi, au pretenţii pentru raţii duble de ovăz,
şi pe alese... În fond, nu li se simte
alergătura în producţie, şi iese totul ca-n
Pravila Dobitocească: boii trag şi caii
mănâncă.

- Aveţi ceva propuneri ca remediu?
- Am! În primul rând, mai multe

hamuri!... Şi la urma urmei, dacă nu voiesc
trăpaşii să se înşire în brazdă, să se apeleze
la căpestre şi zăbale, şi să li se pună... şaua!
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Eterna epigramă la
Vasile B. GĂDĂLIN

Partidul soacrelor

Mare-i grădina cu partide
Al căror număr tot sporeşte
Cu denumiri tot mai stupide
Partidul soacrelor… lipseşte.

În Parlament

Păcat de-acel poet cu har
Azi devenit parlamentar
Mi-apare ca un Moş Crăciun
Fără cadouri, la ce-i… bun?

Carieristul

Pentru-a pătrunde-n anturaj select
S-a conformat cerinţelor uşor
A devenit beţiv şi fumător
Şi dereglat puţin la… intelect.

Bine cu… popa

De când cu îndatorarea
Şi intrarea-n Europa
Mulţi postesc, reduc mâncarea
Şi se pun bine cu… popa.

Preferinţă

Am înţeles de ce-al meu unchi
Nu bea decât ţuică de prună
Atunci când a-nceput să-mi spună
Că are apă la… genunchi.

Unui cuplu

Când erau numai în doi
El soţ bun, tandru, galant,
Ea frigidă, toată sloi
Se topea după… amant.

Sinceritate şi minciună

Sinceritatea este foarte bună
În rai, unde dreptatea-i numai una,
Aici, cum nu merg toate strună
Unii prosperă folosind…
minciuna.

Mie însumi

Când eram tânăr visător
Credeam în toate optimist
Eram poet promiţător
Ajuns acum… epigramist.

Epitaf

Condus pe ultimul meu drum
Celor ce-n viaţă m-au „cântat”
Ca să vedeţi că v-am iertat
Eu locul vi-l cedez… acum.

DISCUŢIE PE BRAZDĂ
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Ştiut fiind că râsul îngraşă, încep prin a vă asigura că voi evita
pe cât posibil umorul din acest text, în care sunt cuprinse câteva
sfaturi, adecvate situaţiei, pentru o eficientă cură de slăbire.

Cei în cauză s-ar putea să spună „Ia mai slăbeşte-mă cu sfaturile
dumitale!” Ceea ce chiar încerc să fac.

Un prim sfat: mâncaţi orice! Mai ales specialităţi şi preparate din
import. Spre exemplu, dimineaţa consumaţi una-două felii de pâine
cu icre, la prânz o porţie de homari sau o pană de somn, iar seara
câteva banane şi o portocală. În numai două-trei săptămâni nu vă
vor mai recunoaşte vecinii şi vor întreba dacă aţi făcut cură de slăbire
sau greva foamei...

O altă modalitate de slăbire este mersul, dar nu mersul pe jos,
ci cu mijloacele de transport în comun. Acestea sunt tot mai în
comun, constituind adevărate mijloace de apropiere între oameni.
Uneori numai efortul de-a vă urca poate determina slăbirea. Nu mai
spun de coborâre. Dacă în trecut coborai dintr-un autobuz aproape
gol, acum cobori aproape gol din autobuz...

O metodă sigură de slăbire este cântărirea zilnică. Dacă în
fiecare zi vă veţi cântări de 2-300 de ori, depuneţi un efort egal cu
masa ori distanţa la cântar.

O altă modalitate de slăbire este inspirată de reclama firmei
Adidas Torsion: „Fugi!”

Fugi prin oraş şi caută adidaşi sau orice fel de încălţăminte. Dacă
vrei, poţi. Poţi să cauţi în tot oraşul, că ieftine nu găseşti, în schimb,
slăbeşti! Iată avantajele oferite de magazinele noastre de
încălţăminte! Iată cât de uşor poţi deveni mai uşor! O cunoştinţă de-
a mea a căutat aşa ceva şi pe la străini şi-a devenit... uşoară.

Spre a slăbi rapid, o cale sigură este înlocuirea pastelor făinoase
cu pastele tomate, apoi pastele tomate cu alte produse de-ale gurii,
cum ar fi pastele de dinţi, în final, încercaţi şi cu pastele de George
Coşbuc...

La masă, trebuie evitate cântecele apetisante, cum ar fi „Ia mai
toarnă-un păhărel”, „Măi Ionele un’te duci, ia la ţine mere dulci“”
precum şi romanţa „De-aş avea salam de vară, l-aş mânca cu tot cu
sfoară!”.

Vă recomandăm câteva mâncăruri pentru cura de slăbire: Supă
de legume cu zdrenţe de ou.

Se bat ouăle până ajung zdrenţe. Se pun la fiert şi, când sunt pe
jumătate fierte, se adaugă cealaltă jumătate. Se completează cu supă
şi, dacă nu aveţi borş, lăsaţi-o 2-3 zile la soare. Apoi strecuraţi supa
şi, dacă nici aşa nu slăbiţi, însemnă că s-a strecurat... vreo greşeală.

Limbă cu măsline.
Scoateţi limba afară şi puneţi pe ea măsline. Dacă le serviţi cu

garnitură aveţi grijă ca garnitura să etanşeze bine.
Ciuperci cu pui.
Se cumpără ciuperci (motiv de slăbire), se coc pe plită. Dacă se

ard, pagubă-n ciuperci! Apoi pui mărar, pui pătrunjel, pui morcovi, pui
usturoi, numai pui nu pui şi ies... ciuperci cu pui.

Dacă pe timpul zilei consumaţi şi altceva, vă consumaţi degeaba.
Nu veţi scăpa de nici un kilogram în plus. Mai rămâne soluţia de a
face o călătorie la pol, unde acceleraţia gravitaţională este mai mică
şi greutatea scade automat.

În speranţa că veţi ţine cont de aceste sfaturi, vă urez... poftă
bună!

Tânăra calcă strâmb, aşa că i-am venit repede în ajutor,
susţinând-o de partea dreaptă şi comandând, ca-n armată „Stângul,
stângul!” Am aşezat-o pe o bancă şi am intrat în vorbă...

- Vă mai doare?
- Mi-a trecut. E pentru prima dată când păţesc aşa ceva şi doar,

vorba ceea, toată ziulica mă flenduresc prin parcul ăsta!
Un prim semn de întrebare mi-a încolţit în minte, dar l-am

alungat.
- Dacă vă doare piciorul, ţineti-l ridicat.
- Ştiţi ce, eu nu fac lucrurile pe jumătate! îmi răspunse şi arcadele

mele se arcuiră iarăşi a semn de întrebare.
- Obişnuiţi să staţi des în acest parc?
- Nu stau. Aici e locul meu obişnuit de muncă.
Poate de la ţigări, poate de la berea rece, o tuse prelungă mi-a

gâtuit traheea. Am plusat:
- Aş dori să stăm mai mult împreună aici....
- De parcuri sunt sătulă. Dacă vrei să fim împreună, du-mă şi tu

la un restaurant!
Trecerea la tutuire a fost bruscă. I-am replicat:
- Duduie, te-aş duce, dar nu am la mine decât 15 000 de lei...

Dacă vrei, mergem la mine acasă.
- Cu o condiţie. Pentru toată viaţa! Ah, blestemata asta de tuse,

nu mă lasă!
- Adică, vrei să stai la mine? Să ne căsătorim? Păi, căsătoria e

treabă serioasă, de durată...
- Aiurea! Nu durează mult! O prietenă de-a mea e deja la a treia

căsătorie. Şi asta, în două luni.
- Ne trebuie casă, o să facem copii...
- Copii nu trebuie să facem, am eu doi. Tu să faci rost de casă,

că m-am săturat să tot stau când pe la unul, când pe la altul...
Oricât de sentimental ar fi un om, devine brusc realist, la astfel

de răspunsuri.
- Auzi, drăguţă, nu cumva eşti d-alea?...
- Nu d-alea, ci Delia. Hai, te-ai hotărât?
- Ştiu eu... Să-mi întreb prietenii, am găsit eu, pe moment, o

scăpare.
- Fă-mi cunoştinţă cu ei, că-i lămuresc eu!
E prea de tot! Aceeaşi tuse mi-a dus sufletul la gură şi-am

încercat o cunoscută stratagemă:
- Trebuie să mă consult şi cu nevastă-mea...
Nu ştiu ce avea în poşetă, dar mi-a venit cu-atâta forţă în cap,

c-am rămas pironit pe bancă.
- Mari neserioşi sunteţi voi, bărbaţii! Şi vă mai legaţi de femei

respectabile. Să nu te mai văd! Şi eu, care credeam c-a fost o
dragoste la prima vedere! La revedere!

Am rămas năuc, în parcul acela, declarat rezervaţie naturală
a îndrăgostiţilor, şi m-am tot gândit ce înseamnă, domnule,
dragostea la ultima vedere...

Două proze umoristice de Ananie GAGNIUC

CURA DE SLĂBIRE DRAGOSTE LA ULTIMA VEDERE
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Era un bărbat înalt şi frumos,ca toţi
armenii. Un chip majestuos de efigie
antică, smead, cu nas acvilian şi ochi
imenşi, negri ca onixul, care aruncau
fulgere când, sorbind din mastică, îşi
amintea dezastrul exilului care îi marcase
toată viaţa.

Pe vremea aceea nu înţelegeam nimic
din ce discutau cu aprindere cei mari, nici
nu eram atentă, de fapt,  fascinată de

pietrele care îmi deveneau din ce în ce
mai apropiate şi ale căror glasuri le
pastrez şi azi în amintire. Le învăţam pe
toate, în mai toate variantele, încât un o
dată am cochetat cu ideea de a studia
geologia.

Naşul era mult mai în vârstă decât
soţia sa, o româncă frumoasă foc şi
senzuală, dintr-o familie extrem de bogată,
dar cam fandosită şi sclifosită, preocupată
exclusiv de propria persoană, înfăşurată

în mătăsuri, blănuri şi bijuterii. O luase de
copilă, când nici nu împlinise 16 ani. Ar fi
putut să-i fie bunic. Când nu vorbea mult
despre... nimic, femeia se înfăşura într-o
tăcere agresivă, ca o bombă cu efect
întârziat. Nu îl înşela fiindcă nu ieşea din
casă, probabil din lene, trufie, ori din
spaima de a nu se confrunta cu mizeria
care începea dincolo de strada pietruită,
ce-i drept, dar de regimul trecut şi nu cu

banii naşului.
Într-o bună zi, abia întorşi din vizită,

mama a trântit sacoşa plină cu portocale -
o raritate pe vremea aceea – şi a spus „
Treaba voastră ce faceti, dar eu nu mai
merg niciodată la ei. Am rugat-o să-mi dea
şi mie o pereche de ciorapi de sticlă, că
are un sertar plin. Ce credeţi că mi-a
răspuns zgripţuroaica? «Lasă, dragă, că
tu eşti tânără şi ai picioare frumoase. E
deja cald şi tu n-ai  nevoie de ciorapi…»”

Sigur că, fără ea, doar eu şi tata nu ne-am
mai dus decât foarte rar, aproape pe furiş.

A trecut vremea şi ceea ce trebuia să
se întâmple s-a întâmplat. Naşul a plecat
să-şi întâlnească familia şi prietenii trecuţi
la cele veşnice, iar naşa, încă tânără şi
nurlie, văduvă dorită de toţi burlacii
Bucureştiului pentru averea moştenită şi
preconizată a-i ajunge, cu chiverniseală,
până în ceasul morţii, s-a încurcat cu un
instalator, ţigan şmecher, mai tânăr decât

ea cu vreo două decenii, dar cu nevastă şi
un trib de copii, de dragul căruia, în doi
ani, a facut praf tot ce argonisise
armeanul. Femeia aceea, atât de răsfăţată
o viaţă întreagă, cochetă, năzuroasă şi
răutăceoasă, a murit singură, pe salteaua
împuţită a azilului în care o internase, din
milă, fără a-i anunţa familia, amantul care
o nenorocise.

Toate se plătesc...

Cireşoaia... O străduţă a Bucureştilor
copilăriei, la care cu greu ajungeau străinii
de cartier, rătăcindu-se pe drumeagurile
labirintice narcotizate de teii, trandafirii,
Regina nopţii, crinii şi chiparoasele
grădinilor, până la trotuarele înguste, în
sfârşit pietruite, din câte spuneau gurile
rele, cu banii milionarului armean. Mirării
mele de copil împiedicat, cu ochii tot pe
sus, după cireşele promise de tăbliţa
indicatoare, i-a pus capăt tata, de la bun
început, cu un soi de mândrie pe care
atunci n-am priceput-o: „Strada poartă
numele unei cote din Moldova, unde s-au
dat lupte grele în Primul Mondial, şi unde
au pierit 14.000 de ostaşi români. A curs
mult sânge românesc, dar duşmanul
austro-ungar a fost înfrânt. S-a ridicat
acolo şi un loc de pomenire. O să înţelegi
tu când vei fi mai mare“.

Uneori, sâmbăta seara, împreună cu
părinţii, mergeam în vizită la naşii lor de
cununie, şi ai mei de botez, pe strada

Cireşoaia, la numărul 2. Ascunsă privirilor
indiscrete de perdeaua grea şi parfumată
de flori aduse de prin Orient, care-i
înfăşurau gardul înalt, căsuţa cochetă a
bijutierului mi se părea un adevărat palat.
După ce înghiţeam rapid zaharicalele
expuse artistic pe masa din chioşcul

aidoma celui din curtea casei din Armenia
a bunicilor săi - asasinaţi de turci -, ca să
scape de întrebările mele, naşul mă lua de
mână şi mă ducea în casă, în camera cu
gratii la ferestre ce-i servea şi de atelier.
Pe o măsuţă plină de instrumente metalice
minuscule, asemănătoare tacâmurilor din
casa păpuşilor, deschidea o lădiţă cu
pietre preţioase şi începea să mi le
prezinte: „Acesta roşu e rubin, acesta
albastru e safir, acesta verde e smarald,
trebuie atenţie mare la montaj, să nu le

zgârii, fiindcă îşi pierd lumina iniţială -
chiar dacă le şlefuieşti din nou, nu vor mai
arăta niciodată la fel. Unele poartă noroc,
altele aduc blesteme - eu din acelea nu ţin
în casă, şi nici nu montez, căci nu vreau
să-mi fac păcate. Stai cuminte şi priveşte-
le mult, din toate părţile! Doar aşa le poţi

învăţa şi deosebi de cele false. Dacă ai să
le îndrăgeşti, vei fi prietenă şi cu pământul
care le ascunde în măruntaiele lui. Să nu
le pui pe tine mai multe deodată şi felurite,
fiindcă se vor supăra şi nu vor mai străluci.
Nici Dumnezeu nu le-a aşezat în grămadă
acolo, jos. Iubeşte-le ca pe un dar al
pământului, aşa cum iubeşti animalele şi
soarele! Nu altfel, pentru că, pe cât de
bune pot fi pentru sănătate, pe atât de
distrugătoare pot deveni pentru sufletele
care se murdăresc”.

CIREŞOAIA

POVESTE DE DEMULT

Mariana CRISTESCU
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La cumpăna dintre ani

Să râdem cu Constantin STROE



Atunci când scriitorul Cornel Udrea susţine
că „Ioan Toderaşcu se numără printre primii zece
epigramişti contemporani”, n-aş crede că îi face
un favor ci, pur şi simplu, îi recunoaşte meritele,
îi confirmă valoarea şi-i subliniază virtuţile
creatoare. Şi n-aş crede că cineva ar avea
motive şi argumente să infirme o astfel de
apreciere, cel puţin din două motive: în primul
rând, pentru că omul de cultură, Cornel Udrea,
este un cunoscător avizat şi competent al
fenomenului epigramatic, la nivel naţional, şi
emite judecăţi de valoare şi aprecieri
competente, obiective şi în deplină cunoştinţă de
cauză - şi în al doilea rând, pentru că Ioan
Toderaşcu demonstrează, din plin, prin întreaga
sa creaţie, că dispune de toate atuurile pentru a
ocupa un loc fruntaş în ierarhia epigramiştilor
români. Cine are incertitudini şi rezerve în
legătură cu valoarea creaţiilor lui Ioan Toderaşcu,
n-are decât să-i citească opera, să se informeze
cu activităţile pe care acesta le desfăşoară, să
consulte lista cu premiile pe care le-a obţinut în
ultimii ani şi va avea surpriza şi plăcerea să
constate, şi chiar să se convingă, că Ioan
Taderaşcu este dăruit cu har, că şi-a câştigat un
binemeritat loc de frunte, în topul epigramiştilor
contemporani şi a reuşit să se impună prin forţe
proprii, adică prin talent, muncă, umor,
inteligenţă şi perseverenţă.

Şi totuşi, Ioan Toderaşcu este mai puţin
cunoscut şi nu îndeajuns de mediatizat şi
datorită faptului că se caracterizează printr-o
oarecare timiditate sau, mai degrabă, prin
modestie şi bun simţ, calităţi ce înnobilează, de
regulă, personalitatea celor care vin din lumea
satelor; el nu-şi revendică priorităţi, nu-şi croieşte
drum cu coatele, printre semeni, nu se bate cu
pumnul în piept, atunci când obţine succese ori
premii, ci stă cuminte, în banca lui, ca orice
moldovean cumpătat.

Recenta carte apărută sub semnătura lui
Ioan Toderaşcu, la Editura PIM din Iaşi, intitulată
SUBMARIN PE PATRU ROŢI, înmănunchiază
peste 260 de epigrame, şarje, dueluri şi catrene
epigramatice şi vine să confirme valoarea unui
autor, precum şi veridicitatea diferitelor afirmaţii,

aprecieri şi exegeze făcute la adresa sa şi a
creaţiei sale.

Cine va avea răgazul sa se aplece asupra
acestui SUBMARIN PE PATRU ROŢI1, va
constata, pe lângă tematica originală şi variată,
un proaspăt mod de exprimare, tratare simplă,
adecvată şi uneori spectaculoasă a subiectelor
abordate, o poantă rafinată şi surprinzătoare,o
siguranţă prozodică de mare artist.

Ioan Toderaşcu nu face rabat calităţii, evită
banalul, îşi şlefuieşte, cu migală, produsele
creaţiei sale.

Multe din problemele de ordin politic, social,
civic sau uman îşi află loc în creaţia lui Ioan
Toderaşcu şi ele sunt tratate obiectiv, echidistant,
cu ironie moderată, fără depăşirea anumitor
limite care ar putea aduce ofense celor vizaţi:“Vă
doresc să fiţi iubiţi,/ Domnu-n paza să vă ţie/Şi să
nu vă-mbolnăviţi/ …De-amnezie!

Pline de savoare sunt şi dialogurile sau, măi
bine zis, duelurile epigramatice în care Ioan
Toderaşcu s-a angajat cu diferiţi prieteni şi colegi,
aşi ai genului.

Desigur că Ioan Toderaşcu şi-a îmbarcat la
bordul SUBMARINULUI său numai o parte din
zestrea sa spirituală, care ar merita să fie
cunoscută de un public mai larg. Deşi Ioan
Toderaşcu şi-ar fi putut alege, pentru a naviga
pe apele neliniştite ale epigramei, o barcă, un
caiac, o şalupă ori un vapor, a preferat
submarinul şi a făcut acest lucru, cred eu,
convins fiind că, numai pătrunzând în adâncuri,
poţi explora frumuseţi, poţi dezlega taine, poţi
înţelege enigme, îţi poţi pune în valoare dibăcia
şi curajul, adică a înţeles că numai cine riscă
poate câştiga.

Scria Voltaire că „Succesul a fost
întotdeauna un fiu al îndrăznelii.” Şi, deşi i-am
imputat lui Ioan Toderaşcu o anumită timiditate,
nu aş vrea sa se înţeleagă că mă contrazic,
deoarece aşa cum afirma un alt gânditor
francez, Rochefoucauld, „Suntem adesea tari
din slăbiciune şi îndrăzneţi din timiditate.”

Şi mi-aş îngădui să cred că Ioan Toderaşcu
este un timid îndrăzneţ sau poate un îndrăzneţ
timid.
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Nicuşor CONSTANTINESCU

EPIGRAMA CA TERAPIE
Din epigramele lui
Ioan TODERAŞCU

De-o oră şi mai bine
Aştept, dar ce belea!
Salvarea nu mai vine,
O fi salvarea mea?

*
E-o sărăcie cruntă şi nedreaptă
Pe zi ce trece, oamenii dispar,
Iar viitorul care ne aşteaptă
Se pare că o face în zadar!

*
Chiar dacă pare-a fi uşor,
Cuvântul „tată”, vă asigur,
L-am pronunţat mai târzior,
Căci nu eram atât de sigur!

*
Cum scandalul prin ziare
A făcut deja furori,
Li s-au întocmit dosare
Ca să plece-ambasadori!
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La închiderea ediţiei

CARTEA CALDĂ DE PE RAFT
Editura „Studis”, Iaşi, poeme, 330 p, 2012!

Poetul Liviu Zanfirescu ne surprinde din nou cu
această carte apărută parcă în devans în… 2012!
„Eterna clipă însumează poezii noi, care se înscriu
într-un registru peisagist-elegiac, iar inserţiile
meditative au rolul de sincope şi reuşesc să rupă
inevitabila monotonie produsă de intonarea aceleaşi
teme. În mod surprinzător, astfel sudate în volum,
poemele trec de manierismul ocazionalului şi al
descriptivismului, alcătuind ceea ce în termenii muzicii
şi dansului s-ar numi euritmie. Pe măsură ce le
parcurgi, versurile îţi aduc stări aparte de emoţie,
surpriză şi încântare ce afluiesc apoi spre un
tulburător sentiment de nostalgie şi tristeţe.” (Nicolae
Boghian)

Editura „Remus”, Cluj-Napoca, scrieri, 2011,
102 p.

Mult prea tânăra autoare, Maria Lucia
Rebrean, mutată de curând la Mons, Belgia,
îşi adună trăirile într-o frumoasă carte de debut,
plină de surprize şi de rânduri inefabile. Tânăra
scriitoare, despre care vom mai auzi cu
siguranţă, ne face să ne retrăim copilăria şi să
ne redescoperim cu fiecare pagină, ceea ce
este apanajul unui talent indiscutabil.
Excelentele desene ale lui Mircea Bonda
susţin textele şi le dau mai multă consistenţă şi
candoare nedisimulată. (I. P)

Societatea Scriitorilor Militari, Bucureşti, poezii,
76p.

„Paradisul lui Constantin Stroe are înfăţişarea unei
lumi hibernale, pentru că puritatea zăpezii, ca şi
sticlirea de cristal a gheţii sunt expresii ale unei
eliberări de „noroiul vieţii”, de orice ar împiedica
sufletul să rămână nepătat… Poetul are o
perspectivă luminoasă asupra lumii, alimentată de
credinţa lui, de iubirea pe care o trăieşte de ani şi
ani cu aceeaşi delicateţe şi pasiune dar, mai ales,
de ataşamentul lui total pentru poezie.” (Radu
Voinescu)

Editura „Semne”, Bucureşti, poeme în proză, 2011,
74 p.

Derutant şi remarcabil acest nou volum al lui
Octavian Mihalcea, greu de „prins“ în tiparele
genului, din care semnalăm doar atât: 

Iartă-mă
Pe punte, exodul lingorii. Stăpâne, aruncă sceptrul
moşit în piatră! Amorul valurilor rupte, fără vârf,
cheamă lipsa rodului. Iartă-mă că e ger, că acelaşi
trişor îmi coase vena.

Editura „Mega”, Cluj-Napoca, 2011, poezii,
152 p.

„La debutul ei în volum, Lucreţia Horvath ne
lasă încă de la prima impresie o profundă
uimire şi plăcută surprindere, fiindcă ea
tratează marile teme predilecte tuturor
poeţilor: dragostea, natura, dorul, a timpul,
anotimpurile, dar cu mijloace artistice proprii,
cu o tehnică bine stabilită, modernă, punând
totul sub semnul iubirii.” (Dorin Grama)

La cumpăna dintre ani le urăm tuturor cititorilor şi colaboratorilor noştri
SĂRBĂTORI FERICITE şi LA MULŢI ANI!

IMPORTANT
Cei care doresc să ne trimită propuneri pentru următoarele numere ale
revistei sunt rugaţi să acceseze adresa: iulianpatca@yahoo.com
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