
Anul V nr. 14

MARTIE

2012

PEISAJ LA POIANA MORII



POEZIE
Marius Popescu, Liviu Zanfirescu, 
Marius Moraru, Titina Nica Ţene, 
Ioan Hentea, Paulian Buicescu, 
Lucreţia Horvath, Eleonora Kohn, Ion 
Iancu Vale, Vasile Durloi, Irina Lucia 
Mihalca, Emilia Tudose, Carmen 
Alexandrina, Dumitru Dumitrică, 
Marius Robu, George Andrei Neagu, 
Violeta Petre, Constantin Vărăşcanu, 
Ionel Marin, George Petrone, Nicuşor 
Constantinescu, Beatrice Silvia 
Sorescu, Al. Florin Ţene, Mariana 
Zavati Gardner, Raveca Vlasin, Oana 
Radu, George Nicolae Podişor, Teofil 
Mândruţiu, Mihai Ganea, Ion Cărăşel, 
Olimpia Bebu, Adrian Budugan.

PROZĂ
Nicolae Boghian, Mariana Brăescu, 
Ioan Benche, Mariana Cristescu, 
Valentin Vişinescu, Mariana Zavati 
Gardner.

CRONICĂ
Nicolae Boghian, Gavril Moisa, 
Mariana Cristescu, Constantin 
Ardeleanu, Florin Oprea Sălceanu, 
Florea Marin, George Roca, Teodora 
Jurma, Ion Constantinescu, Ştefan 
Lucian Mureşan, Ionuţ Ţene, Doina 
Drăgan, Al. Florin Ţene, Ion M. 
Murgeanu.

INTERVIU
Elisabeta Iosif în dialog cu Erich Pearl

COPERTA: Lazăr Morcan

GRAFICA: Lazăr Morcan, Petronela 
Vlaşin

Preţul unei reviste: 5 lei

Redacţia nu-şi asumă răspunderea
pentru materialele autorilor.
Acest număr a apărut şi cu sprijinul 
firmelor S.C. CONSULTANŢĂ 
FINANCIAR CONTABILĂ S.C. 
GIA GALEFLAV S.R.L. Cluj-
Napoca

martie 2012

Tehnoredactare: Iosip CRISTIAN

Vine, vine primăvara!



martie 2012

Poeme de Marius POPESCU
POETUL

Căpăstrul e rupt.
Murgul zburdă,
zburdă-n câmpie,
la porţile lumii
Cuvintele 
coc struguri 
care să-nvie.
Slobode
dau iama-n
simboluri
jocuri ascunse
iscând,
nu iau aminte
că sub copite
izbeşte un gând.
Tâmplele
au lucrat 
la uşa deschisă
a nopţii
ciocârlii 
înstelând 
pentru vise.

ICOANE SFINŢITE DE DOR

Strâmt sau
cuprinzator,
Satul 
cu iubirile mele
mi-a curs
totdeauna
prin palmă,
prin linia plină 
a mâinii.

Il ascult
cum vine
pe-o doina,
cum se culcă
în fân
şi se lasă
ca roua dimineţii
pe coasă.

Stelele lui
sunt
taina mea, 
taina pâinii.

Icoanele Sfinte
au o vorbire a lor,
au un grai
pe care îl ştiu
doar Poeţii
şi Sfinţii
din rai.

PRIN PLOAIA DE CRIN               
Elenei şi lui Pompiliu plecat…

Ştii !...
Nu se cuvine
să întorci destine !
 
Şi totuşi 
ţi-ai luat dezlegare
să trimiţi uneori
câte-o scrisoare 
de veşnică Iubire
fără lumi la hotare,

iar eu 
seară de seară
aştept 
să rămână-n odaie
să fie reală.

Spui tu 
că sfârşitul
e doar începutul
adevăratei Iubiri,

iar eu mă supun 
şi te cred
şi te-aştept
în limuzina
mea roşie
de la piept

să călătorim
prin ploaia de crini
şi de salcâmi
–fără spini – 
să nu vrem
să ne mai trezim…

P o e m e  d e  L i v i u  
ZANFIRESCU

IMAGINAŢIE

În lumea mea, în lumea ta
Natura-i femininul gen
La sânul ei să dorm aş vrea
Că umblă... fără sutien!

Povestea ta, povestea mea
Ooo, sânul ei rodind polen
Se răzvrăteşte-n palma mea
Zglobiul... fără sutien!

Dar la recepţia din Stea
Veni-va şi-nţeleptul Zen
S-aşeze doldora de nea
Pe sâni, pufosul sutien.

MĂRTURISIRE

Trebuie
Mai trebuie să-ţi şoptesc
Măcar aşa, din când în când
Într-o doară,
Te iubesc
Cum ar fi
Bunăoară
De Ziua Femeii
Aşa, ca şi când aş rosti
Prima oară...

ACUPUNCTURĂ

Ţi-ai înfipt gândurile
Deghizate-n cuvinte
Ace de brad argintiu
Şi-ai trezit avalanşa
Zăpezilor de altădată
În fapt
Eram la o şedinţă
De acupunctură.
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NICOLAE IŞTOC

martie 2012PORTRETE LECTURATE

Gavril MOISA: DOUĂ EXERCIŢII DE ADMIRAŢIE

de Maramureş, cum îi place lui să se filozofic, întrucât Nicolae Iștoc ne spune 
laude), care i-a marcat definitiv copilăria că, suntem răspunzători nu de cum 
dar şi viitorul, fiind parcă atins de o aripă suntem, ci de ce suntem, de ceea ce am 
de înger, care l-a înaripat pe tânărul acela devenit fiecare, buni sau răi, fericiți sau 
sfios, timid, ambiţios şi harnic, inteligent 

nefericiți.Nu avem dreptul să judecăm pe şi prietenos, să zboare cât mai sus şi cât Am primit recent noua carte 
nimeni pentru viața noastră, nici chiar pe mai departe spre împlinirea lui şi publicată de către scriitorul bihorean 
Cel de Sus și nici pe semeni noștri de mulţumirea celor din jur.NICOLAE IȘTOC, intitulată SCRIERI, 

Cu o figură plăcută, cu o privire orice fel.
vol.I (439 pagini), cu ,, îmbrățișări luminoasă şi caldă în care vezi imaginea Nicolae Iștoc ne spune direct, 
sufletești de la un bihorean” ,(și ce omului bun, iscoditor şi dornic de 

sincer și deschis că ficare dintre noi 
bihorean!), într-o realizare grafică cunoaştere, Valeri Toderici vine dintr-o 

trebuie să ne asumăm viața, să luptăm și deosebită a Editurii Treira din Oradea, lume fascinantă, căreia îi cunoaşte bine 
să ne-o construim fiecare după puterile și toate ungherele şi problemele de orice fel 2011, o carte ca de altfel și celelalte 

şi de orice natură. L-am cunoscut cu ani limitele libertății noastre și câtă dreptate scoase până acum,, marca Iștoc”, așa 
în urmă în cadul Cenaclului cadrelor are!cum îi place acestuia să facă orice lucru 
didactice din Municipiul Cluj-Napoca Stau mereu de vorbă cu Nicolae serios, bine, temeinic și profund.
„Octavian Goga”, unde inginerul Iștoc, președintele Filialei Bihor al Noul volum a lui Nicolae Iștoc, specialist în instalaţii, membru al Ligii Scriitorilor Români, un scriitor 

este o antologie selectivă și omagială, a cenaclului (dar şi a altor cenaclurişi prolific, profund, impresionat de cultura 
societăţi ocale), m-a impresionat şi primelor sale trei opere literare din 

și deschiderea sa, de pasiunea pentru 
emoţionat adesea cu creaţiile sau perioada 1998-1999, prin care autorul cu 

cuvântul scris, de gândirea atitudinea și intervenţiile făcute, cu sensibilitatea sa, talentul și harul său ne atenționează într-
structura sa umană, de puterea,rezistența, cu preocupările şi trăirile sale intens un stil personal că: ,,viața-i ca o fâlfâire 

conjugate de dorinţa insistentă de a se puritatea și frumusețea sufletului său, de de aripi.Și atât!”, dar ne îndeamnă s-o autodepăşi, de a lăsa un semn în urma sa harul , eficiența și talentul cu care știe să percepem nu ca pe o fatalitate, ci ca pe o şi nu numai.
te învăluie, să se strecoare și să se fixeze luptă, făcându-ne să înțelegem că avem Surpriza mea a fost însă şi mai 
în inima ta, ca om. plăcută după ce am reuşit să-i citesc şi datoria morală și creștinească ,,de a ne 

 Adeseori dialoghez cu Nicolae cele două lucrări publicate, volumul de căuta și regăsi pe sine, ca prin noi și prin 
Iștoc ca și cu mine însumi pe marginea eseuri „Zaiul de pe Sălăuţa” şi cel de 

bunăvoința Atotputernicului, să putem 
versuri „În calea uitării (2009)”, care îl volumului său,, Dialog între un Ateu și un 

dobândii viața eternă.”,aceasta este aşează şi pe el, alături de înaintaşii şi Creștin”, pentru că citindu-l, descopăr de 
concluzia și esența scrierii sale și aș zice corifeii săi, în panteonul nemuririi.fiecare dată noi sensuri celor ,,zece pietre 
parafrazându-l pe Paolo Coelho, că este V a l e r i  T o d e r i c i  e s t e  

de fundație”, pe care fiecare dintre noi ne 
incontestabil un meşter al condeiului, un cea mai sinceră, sigură și puternică 

clădim și construim edificiul vieții( bun cunoscător al metaforei, inedit şi morală. 
mândia, libertatea, dragostea, credința, o r i g i n a l ,  a v â n d  c a p a c i t a t e a  Citindu-l pe Nicolae Iștoc, te 

scriitoricească de a ne aduce în atenţie adevărul, bărbăția, păcatul, fericirea, convingi că, secretul care face din opera 
lumea aceea naturală şi fascinantă a taina și deșărtăciunea)sa una de forță, de expresie și rezistență copilăriei sale, convingându-ne că ştie şi 

Prin opera sa deosebită, pentru este chiar acest lucru. Opera sa este cunoaşte foarte bine „Zaiul de pe 
calitățile sale, prin conținutul și mesajele întocmai ca o mănăstire încercuită de un Sălăuţa”, reuşind prin cuvânt nu numai să 

zid trainic de piatră care în interior fierbe celor 15 volume (proză, eseu, teatru, ne emoţioneze, ci şi să creeze şi să 
intens și necontenit viața de zi cu zi, cu cugetări și însemnări ș.a.), multe genereze cititorului emoţii de neuitat.

Împărtăşesc şi eu ideea altor bunele și relele sale, pentru puritatea apreciate și premiate la diferite 
confraţi că, atât prin vers cât şi prin sufletului și izbânda spiritului. concursuri naționale, Nicolae Iștoc își 
evocările-eseu, Valeri Toderici „reînvie Prins de lucrurile cotidiene, înscrie definitiv numele în rândul marilor 
pentru cititorii săi vremuri uitate, 

văzând și minunându-mă zilnic de condeer i  a i  momentulu i  ș i  nu  
ascunse (dar nu zăvorâte) în adâncul 

numai.Felicitări maestre!aspectele și fețele vieții , mă refugiez inimii şi readuse acum la lumină, cu 
ades în câte-un ungher al sufletului meu, nostalgică bucurie”.
pentru a sta de vorbă cu Nicolae Iștoc, dar Poeziile sale, deşi unele sunt în 

fapt nişte poeme epice, sunt adevărate cu prudență, grijă și respect, fără a-l 
tablouri viu colorate ludic, de trăiri şi deranja pe maestru, încercând uneori să 
căutări, transpuse în versuri bine clădite pătrund în acel spațiu sacru și atât de drag 
din punct de vedere poetic. El scrie lui, pentru a-l mai întreba câte ceva sau Valeri Toderici vine de pe 
simplu, direct, curat şi frumos, cu spiritul pentru a-mi mai lămuri câte-o enigmă din fermecătoarea vale a Telcişorului din 
şi stilul său reconfortant, cu harul şi 

tainele lumii și a vieții. mirifica Ţară a Năsăudului. Până ce şi-a 
talentul său de bun narator.

luat zborul spre alte zări, a trăit şi copilărit Mesajul operei sale este și unul 
pe valea Sălăuţei (cea care leagă Ardealul 

VALERI TODERICI

2



3

martie 2012

 Titina NICA ŢENE

SFÂNTA PRIMĂVARĂ

Să vină primăvara cu sclipiri de soare
Cerul să-şi arunce albastru-n viorea
Vălurească grâul precum o mare
Ghioceii aibă străluciri de nea.

Să danseze, vesel, frunzele în vânt,
Păsările către triluri săltăreţe
Să miroase a proaspăt reavănul pământ
Eu cu bucurie să le dau bineţe.

Doamne, că pe lume nu-i nimic mai sfânt
Ca o primăvară, când învie toate,
Parcă-s ale mele, toate câte sunt,
Să le strâng în braţe, aş vrea, dacă se 
poate.

LACRIMILE MAMEI

Stă, în casa ei micuţă,
ghemuită într-o dungă,
sufletul îi e pustiu,
se străduie să nu plângă.

Toamna s-a lăsat pe câmpuri,
un câine latră a moarte
ea gândeşte tot mereu
la copiii de departe.

Toată tinereţea ei
a stat în acel sătuc
unde-a crescut şapte pui
şi-acum e singură cuc.

Vântul zgâlţâie fereastra
ea din gânduri tot tresare
lampa pâlpâie mereu
parcă ar fi o lumânare.

Perna s-a udat de lacrimi
suflă lampa să o stingă
şi adoarme-ntr-un târziu
afar a-nceput să ningă...

Marius MORARIU

LĂCAŞUL PREA ÎNALT

Prin munte şerpuită-i calea
Şi zarea-i parcă de poveste,
Tăcută-n şir se-aşterne valea
În faţa slăvilor celeste.

Şi urcă spre înalt albastru
Cu noi şi flori mirositoare
Şi vulturul pleşuv, sihastru,
Şi zâmbăreţul palid soare.

Iar colo sus, în vârf de lume,
Pe piatră şi lichean verzui,
Se-nalţă-n iz de rugăciune,
Preasfânt lăcaşul cerului.

Stăpân e pe hotar şi lume
Şi asemeni, altul n-a mai fost
Şi-n juru-i poate să adune
Al lumii zbucium fără rost.

Iar între zidurile-i multe,
Ţinuţi sunt rugători zeloşi,
Ce-nalţă spre Stăpân o punte,
Scăpare celor păcătoşi.

Cu munca-şi împletesc strigarea
Spre Domnu-Atoateţiitor,
Iar ruga lor străpunge zarea
Şi-ajunge-n cerul sfinţilor.

Ioan HENTEA

CÂNTEC

Mureş, Mureş, apă lină
Nu mă du-n ţară străină
Leagănă-mă tu, bătrâne
Şi mă ţine lângă tine.

Numai visele mă poartă
Prin ce e... străinătate
Până valul tău se zbate
Şi din sinea mea mă scoate.

Şi m-aduce la lumină
Să mă ţin cu el de mână
Legănat, să uit de toate
Şi de rele, şi de moarte.

Leagănă-mă, tu, bătrâne
Fă-mă să mă simt mai bine
Ca şi-n frageda-mi pruncie
Când trăiam în bucurie.

Paulian BUICESCU

LUMINĂ DIN LUMINĂ

Când zis-a Creatorul
Atunci din veşnicie
Prin infinitul haos:
„- LUMINĂ ca Să fie!”

Şi Cerul şi Pământul
S-au luminat îndată,
Era LUMINA Sfântă,
Divină, necreată.

El ce-a creat chiar totul
Şi Cerul dar şi tina,
El ne-a Născut pe FIUL,
Ne-a dat din EL LUMINA!

LUMINĂ din LUMINĂ
EL DOMN Adevărat,
Divinul Pedagog,
Aşa ne-a învăţat:

„- Să fiţi lumina lumii
(Spre Ucenici a spus)
Să duceţi, Vestea bună”
A DOMNULUI de Sus.

Şi i-a trimis pe-Apostoli
Cu DUHUL i-a sfinţit
Apoi şi ei pe Diaconi
Au hirotonit.

Pe Preoţi şi Episcopi
Şi-nvăţători ne-au dat,
Ca să păzim credinţa
Ce dreaptă ne-au lăsat.

IISUS trimis-a iată
(Ca peste tot în lume)
Apostoli şi în Şcoală,
Mereu în misiune.

Dar ca să izbândească,
Cei dascăli teologi,
Mereu mă rog la DOMNUL.
Ai vrea şi tu... să-L rogi?

Noi toată dăscălimea
De Sus primirăm mila
Şi harul pedagogic
Să v-arătăm LUMINA!
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Elisabeta IOSIF
în dialog cu 

Eric PEARL
(SUA)

Stimate domnule dr. Eric Pearl, aş începe cu noua întrebat cine eşti, de ce eşti aici? Şi atunci am primit răspunsul, 
dumneavoastră  carte „Reconectarea” în care am „Am venit datorită reputaţiei tale.” Eu am spus:  „ce reputaţie?”.
descoperit un scriitor. Un titlu, care dezvăluie (fără Niciodată n-am văzut nici măcar o tentativă a vocii de a 
subtitlu) un jurnal (confesiune) scris cu har şi talent. Deşi răspunde la această întrebare. Aşa că m-am întrebat, ce ar putea să 
n-aţi dorit (cartea) aţi primit şi domnia voastră iniţierea însemne reputaţie? Poate că asta e ceva ce se întâmplă de o 
într-un sistem de semne capabil de a fi înţeles, un alfabet al veşnicie, ceva atemporal. Şi poate că am mai făcut asta şi înainte. 
simbolurilor, având precum Orfeu, puterea de a vă Poate că o fac din nou, sau poate că ei doar au văzut viitorul a ceea 
„elibera cântul”. Şi pentru că Platon susţinea, că depinde ce avea să devină această reputaţie, pentru că la acel moment nu 
de o reminiscenţă cunoaşterea noastră, şi că, de pildă ştiam, nu mă gândeam decât la reputaţia din acel moment - şi nu era 
cuvântul „durere” reaminteşte memoriei o senzaţie nicio reputaţie; abia începuse totul. Analizând mai în profunzime, 
avută” (Diderot), cum descifraţi acum mesajele venite? Le am descoperit cu totul altceva - ceva ce, la început, n-am crezut să 
percepeţi ca pe nişte forme simbolice? aibă vreo legătură. Şi anume, acea bagua care se foloseşte în feng 

shui. 
Dacă trecem prin cele opt părţi din bagua - de fapt, sunt 

nouă, dacă luăm în calcul şi centrul - avem relaţii, oameni 
importanţi, călătorii, carieră, educaţie sau cunoaştere, 
înţelepciune, spun unii; avem familia, prosperitatea - acestea sunt 
şapte din cele opt stări care apar în bagua. Desigur, cea din centru 
este sănătatea. Dar ultima parte din bagua este faimă. Întotdeauna 
mi s-a părut ciudat. Faima - ce are de a face faima cu toate aceste 
aspecte, aparent minunate, ale situaţiilor? Relaţii, prosperitate, 
iubire, carieră, oameni importanţi, prieteni... Faimă - pentru mine, 
faima e ceva ce nici măcar nu trebuie să cauţi; e ceva foarte 
egocentric - faimă, notorietate, de ce să cauţi asta? Şi totuşi, un alt 
cuvânt sinonim cu faimă este reputaţie. „Am venit datorită 
reputaţiei tale”. Şi dacă nu ne concentrăm pe a crea o reputaţie, nu Totul e simbolic, depinde doar cât de mult simbolism ne dăm voie 
putem să dăm voie cu adevărat cuvântului, conştiinţei acestui dar să percepem. Dacă nu vedem niciun simbolism... şi asta e 
să fie cunoscută pe planetă, astfel că oamenii care sunt aici ca să simbolic! Cele şase fraze care mi-au fost transmise în legătură cu 
beneficieze de acest dar pot să nici nu ştie de el. această lucrare... Această lucrare e atemporală, ceea ce înseamnă 

E foarte important să existe o reputaţie asociată cu această că şi frazele sunt atemporale. Poate că memoria e o parte din 
lucrare, e important ca oamenii să ştie despre acest dar pe care îl procesul de reconectare, dar se poate şi să ne reconectăm la ceva ce 
avem de împărtăşit, pentru a putea să îl împărtăşim. Prezent, în a fost în univers dintotdeauna, dar nu a fost aici înainte. Şi, în acest 
trecut, în viitor, simbolic, atemporal... toate acestea sunt doar caz, e ca şi cum ne-am conecta la ceva nou, dar ne conectăm la ceva 
moduri de a trece prin lucrurile pe care le vedem ca iluzie şi să ce este atemporal. Deci, uneori, oamenii cred - în mod eronat - că 
păşim într-o realitate mai mare, care, desigur, este întotdeauna o ne reconectăm la ceva care e doar vechi. De fapt, poate părea ceva 
stare de sănătate, de abundenţă, de existenţă, o stare care se extinde întortocheat, dar în acelaşi timp, e destul de clar şi deloc complicat. 
permanent.„Suntem aici să îţi spunem să continui să faci ceea ce faci” – „a 

continua” pare a fi o mişcare înainte, dar lucrurile pot să continue 
în toate direcţiile în acelaşi timp, aşa că, în această stare de · Spuneţi în carte: „văzându-mi spiritul, pot să-l văd 
atemporalitate, mişcarea înainte este doar una dintr-un număr şi să-l ating în alţii”. Există o „stare de conştiinţă – martor”, 
infinit de alegeri. Cu alte cuvinte, continuarea, de fapt, este când se „simte” prezenţa lui Dumnezeu? Atunci, cum este 
expansiune. „Ceea ce faci este să aduci lumină şi informaţie pe percepută „starea de veghe”,  spre deosebire de „starea de 
planetă” - şi acestea sunt concepte care transcend limitarea prin vis”?
dimensiune şi prin timp. „Ceea ce faci este să reconectezi 
catenele” şi „Ceea ce faci este să reconectezi corzile” – în · Acest nivel de vindecare poate fi observat doar dacă 
reconectarea catenelor noastre de ADN, pentru a evolua către ceva transcendem limitarea coştiinţei bazată pe frică, care ne spune şi ne 
mai complet, am descoperit clinic şi în laboratoarele de cercetare conduce către a vrea să facem tehnici de vindecare energetică. Se 
că nivelul de lumină pe care îl emite ADNul nostru se schimbă poate realiza doar trecând prin partea de ego care cere ca noi să 
considerabil, este considerabil mai ridicat.Şi totuşi, „ceea ce faci facem tehnici şi permiţându-ne să devenim observatorul şi cel 
este să reconectezi corzile” - corzile, desigur, fac parte dintr-o observat, cel care vede şi cel care este văzut şi, în acea stare, 
existenţă multidimensională, care poate fi experimentată doar suntem invitaţi în casa procesului de vindecare, în casa lui 
dacă recunoaştem că nu există trecut, prezent şi viitor, că totul are Dumnezeu, în casa Iubirii, în casa Universului şi poate că, atunci 
loc în acelaşi timp. Cu alte cuvinte, nu mai există „deja vu”, ci totul când eşti invitat în casa cuiva, nu e frumos să te apuci să muţi 
devine „simultan-vu”. „Trebuie să vezi că eşti maestru”, „Trebuie mobila şi să o aranjezi cum crezi tu de cuviinţă.
să ştii că eşti maestru” – ei bine, starea de măiestrie, starea de  Însă, dându-ne voie să observăm, pur şi simpu - observarea 
viziune, starea de cunoaştere este şi ea atemporală, în această nu e ceva ce se face doar cu ochii, e o stare de a primi, e o stare de a 
conştiinţă. Nu e doar o amintire – sau poate să fie o amintire, în asculta cu un alt simţ - înseamnă să ne dăm voie să simţim şi, 
sensul a cine suntem şi cine devenim în acea stare minunată dintre desigur, ceea ce simţim, este de fapt, prezenţa lui Dumnezeu.
vieţi, iar asta nu e o amintire din această viaţă, ci o amintire din Ceea ce a devenit fascinant, ca o conştientizare, despre 
locul unde suntem conectaţi cu toţii. Cea mai interesantă dintre profunzimea acestei lucrări, a fost chiar la început, când pacienţii, 
cele şase fraze, în raport cu această întrebare, devine cea de a şasea: unul după altul, îşi deschideau ochii după şedinţa de vindecare şi 
„Am venit datorită reputaţiei tale”. Asta m-a derutat întotdeauna, îmi spuneau: „n-am fost treaz, dar nici nu dormeam; eram într-o 
de la bun început. M-a derutat de la bun început, pentru că nu părea stare mult mai reală decât oricare dintre acestea...”. 
să conţină o îndrumare la fel de clară ca celelalte cinci – şi de 

· Cineva afirma că: „Metaforele vieţii sunt 
asemenea, eu am crezut întotdeauna că, într-un fel, poate am trişat 

instrucţiuni de  la Dumnezeu”. Vocea care vă transmite mesaje 
sau am manipulat, am forţat această frază să apară, deşi nu aveam 

spune: „ceea ce faci tu aduce lumină şi informaţii pe planetă”. 
nici o legătură cu fraza în sine, cu cuvintele. Pentru că, în primele 

Sunt informaţii chiar şi despre planeta noastră, despre viitor?
cinci fraze, doar am ascultat. Dar apoi, după cea de a cincea, am 
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simţind, experimentând toată frumuseţea locului acceluia, dintr-o dată a · Cele şase fraze sunt moduri foarte revelatoare care ne permit să 
simţit că e trimisă înapoi. Şi pe cât de mult se lupta să nu moară, la început, înţelegem şi să accesăm în profunzime vindecarea reconectivă. Fraza 
acum se lupta să nu plece înapoi. Dar trebuia să se întoarcă pentru a-şi creşte despre care vorbiţi aici este : „ceea ce faci este să aduci lumină şi informaţie 
fiul. Şi uita cu repeziciune toate revelaţiile pe care le avusese - era pe planetă”. „Lumină şi informaţie” înseamnă foarte mult. Când vorbim de 
programată să le uite  şi se străduia să reţină câteva dintre aceste lucruri asta, oare includem aici informaţii despre planetă, sau despre viitor? Nu e 
despre care tocmai am vorbit. Când s-a întors, toată perspectiva ei asupra vorba de informaţie atât de literală încât să o putem pune în cuvinte. E vorba 
vieţii se schimbase, tot ce înţelegea ea despre lume. Ce e lumina asta pe care despre informaţia care nu e neapărat conştientă, dar totuşi ne deschide 
o vede toată lumea? Ce este lumina asta pe care o emite ADN-ul nostru?conştiinţa. Ea informează, dar informează despre o stare de echilibru, 

informează despre evoluţie. În noi, ca fiinţe umane. Deci include asta şi · Cum se face că astăzi corelăm lumina emisă de ADN-ul nostru 
informaţii despre planetă? Informaţii despre viitor? Nu neapărat într-o cu un sistem care se regenerează permanent din corpul nostru?... Pentru că 
formă care să ne fie foarte utilă, într-un sens raţional. Dar această informaţie astăzi ştim, din lucrările doctorului Fritz-Albert Popp, din Germania, că 
ne transformă şi ne face să alegem mai bine în ceea ce ne priveşte pe noi. ADN-ul nostru emite lumină şi acceptăm, în general, faptul că atunci când 
Scopul nostru, relaţiile noastre, relaţiile interumane... Aşadar, în alegerile sănătatea noastră se înrăutăţeşte, lumina noastră se diminuează. Iar când 
pe care le facem în ceea priveşte guvernul, modul în care interacţionăm unii lumina ni se intenisfică, ne revine şi sănătatea, la nivelul optim. Şi ştim din 
cu ceilaţi, devenim mai implicaţi, preluând roluri mai cuprinzătoare, mai lucrările doctorului William Tiller şi ale altora despre Einstein şi despre 
globale. Cu alte cuvinte, afectează planeta şi viitorul într-un mod mai entorpie negativă, care demonstează că atunci când ajungem la viteza 
frumos decât la un nivel raţional de informaţie, pe chare, chiar dacă l-am luminii, sistemul de degenerare din corp devine regenerare şi dezorganizare 
primi acum, în mod conştient, n-am şti să-l folosim. Într-un mod care să se devine reorganizare, disconfortul devine confort. Boala se vindecă. 
desfăşoare în perfecţiunea sa, în care noi doar ne oprim şi observăm. Întrebarea mai include şi o referire la lumina vizibilă, ca fiind o manifestare 

a lumii fără formă. Poate că aşa este. Este calea către lumina la care ne 
întoarcem între vieţi. Este o paralelă, într-un fel, cu calea către o lumină şi · Aţi făcut şi se poate face legătura dintre momentul naşterii 
înţelegere şi evoluţie mai bună, în timpul vieţii noastre.  Probabil că vom şti dumneavoastră şi drumul spre „lumină” pe care mama 
cu toţii când va fi timpul să ştim. Pentru că în spaţiul acela, ne dăm seama, dumneavoastră îl parcurgea intrând în moarte clinică. Sigur vi s-au 
dintr-o dată, că e un motiv pentru toate, că totul e absolut logic, dar poate că transmis multe lucruri (cu sau fără cordon ombilical), nu?, dacă îl 
aici lumina e doar ca să ne dea direcţia în care să ne îndreptăm, pentru că credem pe un specialist francez în „semne, simboluri şi mituri”, Luc 
dezvoltarea noastră nu depinde de răspunsuri, mai mult decât depinde de Benoist: „Lumina este manifestarea vizibilă a lumii informale”. 
căutare, de cât suntem de dispuşi să punem întrebări. Vedeţi dumneavoastră, Facerea lămureşte prin acel Fiat lux divin apariţia luminii, care la 
este căutarea vieţii. Nu e ceva simplu. Dar e căutarea noastră, misiunea începutul Sf. Evanghelii după Ioan, anunţă Cuvântul. Sunteţi de acord 
noastră de a merge înainte, de a continua, de a continua să facem ceea ce am cu sufiştii  care spun ca” inima omului se aseamănă cu un felinar de 
făcut, de a continua să fim, de a continua să mergem către lumină.sticlă aprins de lumina spiritului”?

· Vorbiţi despre culori care nu pot fi descrise. Curcubeul, · Mulţi oameni încearcă să asocieze faptul că mama mea a murit 
puntea de lumină care uneşte pământul cu cerul şi invers are o scară de şi s-a întors la viaţă în timpul naşterii mele pe când eu eram încă înăuntru, 
şapte culori pe care se spune că a coborât Buddha pe pământ, „Marele legat prin cordonul ombilical. Şi mulţi spun că la un nivel sau altul am făcut 
Pod”, numit în Grecia  „eşarfa lui Iris”. El poate simboliza şi probele de şi eu acea călătorie cu ea. Conştiinţa mamei mele s-a extins foarte mult în 
iniţiere sau cele de eliberare?ceea ce priveşte înţelegerea universului, în timpul acelei experienţe. Poate 

că locul în care găsesc răspunsurile astăzi despre profunzimile acestei 
lucrări de vindecare vine din fapul că am fost cu ea în acea călătorie. Ceea ce · Experimentând culorile care nu pot fi descrise, e fascinant cum 
ştim este că vindecarea şi evoluţia vin din lumină, şi că totul este lumină. Şi, aceste culori par să se prezinte toate sub formă de lumină. La sfârşitul 
în călătoria ei - ei bine, se afla pe masa de naşteri - , şi deodată, a simţit sau a şedinţei de vindecare reconectivă, pacienţii mei descriau lumini de diferite 
auzit cum pornesc nişte motoare, de la picioare, la glezne, la genunchi, prin culori sau culori cu lumini în spatele lor. Dar erau culori pe care, pe de o 
tot corpul, şi a ştiut că dacă îi vor ajunge la inimă o să moară. Şi nu vroia să parte, nu le mai văzuseră niciodată, dar totuşi, erau culori pe care le puteau 
moară, se uita prin încăpere sau prin salon, întrebându-se de ce asistentele şi descrie, multe din ele prin cuvintele noastre obişnuite. De exemplu, 
ceilalţi doctori nu erau dernajaţi de zgomotul ăsta tulburător. Şi totuşi, dintr- spuneau că erau nuanţe minunate de auriu, violet şi alb, dar nuanţe violet pe 
o dată, a simţit cum îşi părăseşte corpul şi se lupta să nu moară, pentru că care nu le putem reproduce aici, pe pământ. De multe ori, oamenii îşi dau 
avea de născut un copil şi nu vroia să moară. Şi, la un moment dat, şi-a prea mult silinţa să găsească răspunsuri... Vorbesc despre cele şapte culori 
părăsit corpul şi n-a prea mai avut ce să facă. A trecut prin două niveluri (sau sau despre nu ştiu câte chakre şi „nu ştiu câte”, „nu ştiu ce”... Dar e mai mult 
straturi), niveluri de spirite şi fiinţe, de suflete care îşi părăsiseră şi ele decât atât. Mult mai mult. Dacă treci o lumină perfect albă sau transparentă 
corpul, a trecut printr-un al treilea nivel, care a fost singurul neplăcut – şi-l printr-o prismă, când lumina iese din prismă vezi că se dezvăluie un 
amintete ea destul de clar – pentru că era nivelul fiinţelor sau spiritelor care complex întreg de culori. Însă, dacă treci înapoi culorile prin prismă, în 
plecaseră pentru că îşi luaseră propria viaţa; acesta era singurul lucru, pe partea cealaltă apare o lumină albă-transparentă. Asta suntem noi, în 
care - a înţeles ea clar - , putem să îl facem ca să perturbăm temporar planul deplinătatea noastră, trăind în deplinătatea noastră, încercând să controlăm 
lui Dumnezeu.  Continuându-şi drumul în sus, dintr-o dată şi-a dat seama că lucrurile, spunând că venim cu culoarea asta ca să vindecăm problema asta 
avea un singur regret şi că se pare că toţi cei care îşi părăesc corpul, dacă au şi problema asta dar, de fapt, atunci când venim cu o culoare, le excludem pe 
vreun regeret, acesta e doar unul: că cei care rămân în urmă îi jelesc pe cei celelalte din spectru.
care au plecat. Pentru că noi aici, pe pâmânt, nu înţelegem că locul în care ne Când ne dăm voie să ne înălţăm deasupra ego-ului, care vrea ca noi 
ducem când părăsim corpul e extraordinar de frumos, este casa noastră, case să fim expertul care ştie ce culoare o să funcţioneze pentru o anumită 
de unde venim şi casa unde ne întoarcem cu toţii. Şi continuându-şi problemă, ca să putem spune cât de frumos ne-am descurcat noi în situaţia 
experienţa, s-a trezit dintr-o dată atrasă pe o bandă minunată, care i se părea asta şi să ne lăudăm la toţi prietenii noaştri, ca să poată ei să ne spună cât 
că seamănă cu tunelul prin care oamenii spun că trec. Şi pe această bandă a suntem de minunaţi, şi să putem să mergem la culcare simţind că suntem 
văzut flori şi culori, flori şi culoari pe care nu le mai văzuse niciodată şi, minunaţi, şi în loc de asta să dăm voie întregului spectru de lumină să ajungă 
către capăt, era o lumină, o lumină foarte, foarte strălucitoare, atât de la noi, aducem un dar mult mai mare: darul de a putea observa din poziţia de 
strălucitoare încât îi era frică să se uite la ea, de teamă să nu îi ardă ochii, dar observator şi observat aceste vindecări uluitoare. Asta ne dă voie să 
se simţea atrasă inevitabil să se uite. Şi s-a uitat. Şi dintr-o dată şi-a dat devenim mai mult o expresie a lui Dumnezeu. Aşa cum poate există oameni  
seama că nu există nicio formă fizică, nimic care să îi fie ars, nimic care să o care vor spune oricui vrea să îi asculte că ei sunt Dumnezeu, iar noi 
doară şi că e frumos. Mergând mai departe pe cale, s-a trezit că a ajuns în faţa înţelegem că ei se referă la asta într-un mod condus de ego, care nu prea are 
luminii şi că i s-a aşternut sub ochi toată viaţa ei. Ştia că a fost o viaţă bună, mare însemnătate. Sau putem, pur şi simplu, să spunem că suntem 
dar nu exista nicio judecată. Sună cumva contradictoriu, dar când suntem Dumnezeu într-un mod lipsit de ego, care ne dă voie să recunoaştem că 
acolo, înţelegem că nu e nimic contradictoriu. Şi acolo i s-au dat secretele suntem toţi aici ca expresii ale lui Dumnezeu, aşa cum fiecare rază de soare 
universului. De ce e cerul albastru, de ce iarba este verde, de ce pământul e este o expresie a soarelui şi conţine în sine o hologramă a soarelui. Fiecare 
rotund şi că războaiele sunt o stare temporală de barbarie peste care, în cele dintre noi suntem expresii ale lui Dumnezeu şi conţinem totalitatea 
din urmă, vom trece... Cât de ridicol e ca bătrânii să trimită nişte tineri să hologramei lui Dumnezeu însuşi. Iar modul în care experimentăm asta nu se 
moară pe câmpul de luptă, luptând în războaiele lor politice şi a ştiut foarte bazează nepărat pe alţii care să ne spună ce minunaţi suntem, cum am 
clar, dintr-odată, că oricât de oribile ar părea atrocităţile, oricât de absurd ar descoperit noi o nou tehnică de vindecare specială ca să ajutăm la rezolvarea 
fi, nu avem cum să dăm vina pe Dumnezeu. Nu e o situaţie în care problemei cuiva ci, în schimb, să depunem mărturie din interiorul nostru că 
Dumnezeu să poată fi învinovăţit, ci totul face parte dintr-un tablou, face suntem o expresie a lui Dumnezeu, în fiecare alegere pe care o facem. În 
parte din alegerile noastre, prin care învăţăm, din modul în care alegem să fiecare interacţiune pe care o avem, în fiecare fel în care alegem să 
experimentăm lucrurile aici. Şi, căpătând toate aceste revelaţii, cunoscând, comunicăm şi să ne exprimăm.
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Cu toţii am putea descrie o postate pe internet sub egida editurii nelipsind suspansul creat de ancheta 
oglindă: un obiect din metal sau clujene „Semănătorul”, în îngrijirea derulată de gazetarul oaspete pentru 
sticlă, de diferite forme, având o faţă scriitorului australian de origine d e m a s c a r e a  u n e i  r e ţ e l e  d e  
acoperită cu un strat metalic formând română George Roca, acesta falsificatori de băuturi alcoolice, 
o suprafaţă netedă şi lucioasă care realizând şi inspirata copertă. mână în mână cu oficialităţile locale 
are proprietatea de a reflecta razele – nimic nou sub soare, „câtă viaţă, 
de lumină, dând naştere, în acest atâta literatură”! –, îndrăzneală 
spaţiu lucios, imaginii altor obiecte. punându-i viaţa în pericol.
Oglindirea este un fenomen natural Planurile se aşază într-un 
şi el există de când lumea. „amfiteatru” de terase suprapuse, 

În legătură cu acest fenomen străjuit de oglinzi paralele, în care, în 
există o mulţime de lucruri pofida aparentului „stufăriş” de date, 
cunoscute, dar şi multe întrebări care informaţii şi creaţii, povestite, citite 
nu şi-au găsit încă răspuns. De pildă, sau recitate, de întâmplări, în 
oglinda inversează stânga cu prezenţa… discretă, dar atât de 
dreapta, dar nu şi susul cu josul. necesară, a soţiilor, lucrurile se văd 
Fenomenul a născut controverse, foarte bine, fiindcă Al.Florin Ţene 
mai ales că pot fi construite şi oglinzi are luciditatea de a privi în urmă 
care să nu inverseze imaginea. „fără mânie” şi un real talent de 
„Matematicianul american Martin „constructor” al formelor. Toată 
Gardner a descris în articolul său această fabuloasă împletire a 
«Stâng sau drept?», publicat în prezentului cu amintirea culminează 
v o l u m u l  « A m u z a m e n t e  sau, mai degrabă se ostoieşte, se 
matematice», o cale simplă de a U n  r o m a n  i n t e r e s a n t ,  topeşte într-o mare oglindă a liniştii 
confecţiona o oglindă ciudată: se introspectiv mai mult sau mai puţin, de după furtună. În fons, rolul ei, al 
aşază două oglinzi obişnuite astfel mai degrabă confesiv, raportat la oglinzii – de a reduce dimensiunile, 
încât să formeze un unghi drept. realităţile obsedantului deceniu, cu de a împreuna spaţii şi de a transpune 
Dacă se roteşte această oglindă cu 90 cadre alternând imperceptibil între ca un obiect de apropiere – s-a 
de grade, imaginea va inversa partea „era ticăloşilor” şi „ticăloşii erei” îndeplinit. Lentile nu au existat şi 
de sus cu cea de jos. Sub diferite postdecembriste, după imbatabilul nici nu ar fi fost importante, scriitorul 
forme, fenomenul de oglindire este principiu „la vremuri noi, tot noi”. vizând fenomenul de reflecţie în 
considerat uneori un miracol, pentru Două personaje principale, doi sine.
ca însăşi lumina este încă un miracol. intelectuali prieteni – un ziarist, După „Chipul din oglindă”, 
Unele consideraţii filosofice au acum profesor la Facultatea de „Insula viscolului” şi „Orbul din 
legătură cu acest fenomen, iar j u r n a l i s t i c ă  d i n  B u c u r e s t i  Muzeul Satului”, alte romane  ale lui 
înţelegerea lui ar putea aduce multe (Constantin), şi un scriitor şi critic Al Florin Ţene, din seria propusă de 
lămuriri.” literar (Florin) – se întâlnesc după autor a realiza o saga a sfârşitului de 

De-a lungul timpului,  scriitori trei decenii de absenţă, derulându-şi veacului românesc al XX-lea , cu 
de pe toate meridianele s-au inspirat amintirile şi biografiile vreme de prelungirile sale în mileniul trei, 
din acest izvor, fiindcă, desigur, zece zile – zece secvenţe, ca într-un „Geamănul din oglindă” merită citit, 
oglinda apropie lumi separate de Decalog, petrecute în biblioteca de pentru a nu uita şi pentru a nu repeta 
distanţe enorme, atât spaţial, cât şi acasă, acea bibliotecă mai ales din greşeli dureroase, fiindcă „cine îşi 
temporal. Oglinzile preferate ale lui suflet, acolo unde se mai păstrează, uită istoria merită să o retrăiască” şi 
Eminescu sunt: lacul, izvorul, apa în cu sfinţenie, tăieturi din articolele pentru că este, cum spuneam, un 
general, dar şi luna, marmura, gheaţa publicate în tinereţe, texte scăpând roman interesant.
şi, desigur, oglinda propriu-zisă. În ca prin minune ochiului „de vultur” 
acelaşi timp, poetul vizează şi lumi al cenzurii (şi) datorită trucurilor, 
duale, simetrii şi asimetrii, jocuri de familiare deja, uzitate pe larg de 
umbre şi lumini care transpun scriitorii timpului comunist. Nu 
imagini paralele deosebit de întâmplător, fiecare capitol are  un 
sugestive. motto biblic, răzbunând parcă 

Reîntorcându-ne în timpul şi vremea copilăriei, în care accesul 
spaţiul contemporan, ne vom opri, şcolarilor în biserică era interzis şi 
fie şi fulgurant, asupra relativ sever monitorizat.
recentului roman al scriitorului În pacea patriarhală, doar 
Al.Florin Ţene, „Geamănul din aparentă, a apartamentului clujean, 
oglindă”, cunoscut publicului imaginile se perindă cinematografic, 
internaut datorită unei prime ediţii într-o dinamică bine controlată, 

                                                                   

A 50 - a CARTE!
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... Intrăm, aşadar, pe teritoriul ungar şi ... atacăm frontal Ora 15.35 – Budapesta. Cu o toleranţă de 10 min, faţă de 
autostrada. Prima impresie? Drumul e, cu adevărat, ca hârtia, ce zicea cu o oră înainte, Alin poate fi declarat un ghid cu 
precum îm străvechea zicală. Totuşi este ceva care îţi sare în orientare bună în timp.
ochi. O iarbă, cosită ca peria, flanchează aşternutul de asfalt. Intrăm în metropola ungurească pe un pod, oarecum ca 
Parcă ar fi o mochetă verde şi curată întinsă cu grijă de o parte şi al nostru, din Mărăşti. Alin ne prezintă zona gării, cu pitoreştile 
de alta a şoselei. case-bloc, apoi B-dul Rakoczi, cu amănunte picante despre 

Ciudat, abia mai bine de un sfert de oră de la intrarea în fetiţele de altădată.
Ungaria, întâlnim prima maşină. „Fuge” tot cam ca a noastră. Treceam Dunărea. De pe podul Arpad admirăm dansul 
„Să nu uităm că este duminică. Poate de aceea autostrada e atât plutitor al vaselor, pe fluviul european, potopit de istorie. Unul 
de liberă” (Ioan). dintre maluri este străjuit de un monument numit Citadela, un 

Doamna Angela pare îngrijorată. Tare aş vrea să o întreb fel de statuie a libertăţii. Angela ne spune că odată, cu ani în 
de ce merge la acel spital din Austria, dar nu ştiu dacă se cuvine. urmă, a fost acolo sus, de unde a văzut peisajul fostelor Buda şi 
Iată însă că, dintr-o dată, cu voce nedefinită, începe să ne spună Pesta. Frumos,nu?
povestea sa. Ora 17.10 – graniţa dinte Ungaria şi Austria.

Ne mărturiseşte că a simţit, într-o bună zi, apoi şi repetat, De fapt, aici nu există vameşi, oarecum nici graniţă între 
că are ceva ciudat în zona cavităţii bucale. Alertată, s-a dus la cele două ţări, cu istorie imperială comună. Trecerea este, 
unul dintre vestitele spitale din Cluj. După o serie de analize i s- totuşi, marcată de faptul că şoferii trebuie să cumpere vignete. 
a spus că are afecţiuni foarte grave ale papilelor şi glandelor Alin se conformează. Ioan ne semnalează un amănunt la cei 
linguale. care alimentează la Peco. Anume că aici se lucrează cu ... 

mănuşi. Cu mănuşi de protecţie, ce se oferă gratuit, pentru a nu 
te murdări, eventual, pe mâini. Un semn de civilizaţie? Dacă te 
gândeşti bine, nu e cine ştie ce sofisticat, numai că faptul a 
devenit, la ei, obişnuinţă.

Ne aşternem voiniceşte la drum, pe tărâm austriac. 
Bărăgane nesfârşite ne cotropesc priveliştea. Culturile 
cerealiere, de toate soiurile, parcă vor să strângă în braţe 
autostrada. Noi, ocupanţii maşinii (Angela, Ioan şi eu), 
încercăm să câştigăm „jocul” sugerat de Alin, acela de a depista 
măcar un petic de teren, un metru de pământ nelucrat. 
Imposibil. Încet, încet, ne recunoaştem învinşi. Devenim, din 
păcate, puţin îngrijoraţi, gândindu-ne la ogoarele, ca părăsite, 
nearate, lăsate în urmă, pe traseul străbătut în România.

... Ei, dar asta chiar mă enervează. Dreptunghiuri de viţă 
de vie, cu araci traşi ca la sfoară, la aceeaşi înălţime, par nişte 
cohorte luptătoare, gata să tragă, cu salve de vinuri bune, în 
admiratori.

În stânga şi în dreapta, dansul uriaşelor mori de vânt, al 
eolienelor, îţi dau o stare de linişte tainică.

În zare, la orizontul îndepărtat, ne cheamă cu semeţie, 
Alpii Orientali.

Străbatem acum, în tăcere, localitate după localitate. Ne 
oprim câte puţin, dar fiind duminică, nu prea vezi multă lume. 
Dar vedem aşezările, cu părculeţe ornate cu arbori, verdeaţă şi 

Doamna Angela izbucneşte cu năduf: „Într-un timp flori, casele cu specificul amintit mai înainte, ca nişte picturi 
destul de scurt am fost supusă la opt intervenţii chirurgicale. vii, ale spaţiului rural, din landul agricol de sud, căruia îi aparţin 
Apoi, mi s-a comunicat, fără ocolişuri, că am cancer. M-am vieţuitorii din zonă.
înfuriat văzând cât de uşor mă condamnă la moarte. Între timp O întrebare mă frământă, totuşi: Sate sau staţiuni?!...
aflasem de spitalul din Austria şi de omul care poate să mă ducă Ghidul şofer ne spune că astăzi nu vom vedea Viena. 
acolo, domnul Alin. Aşa că nu am mai stat pe gânduri, doar este Mâine vom merge la spital. Acum o vom lua pe o rută 
vorba de viaţa mea. Încerc, aşadar cu speranţă şi încredere. ocolitoare, mai puţin aglomerată, spre locul de popas, de peste 
Până una, alta, ce va fi, va fi!” noapte..

... Întâlnim şi prima aşezare – Nallaj. Case frumoase, Şi iată că, din vorbă în vorbă, ajungem la destinaţie. 
suple, zugrăvite discret, în culori neţipătoare. Ca după o Adică la locul numit Semmering, o staţiune vestită, mai ales 
arhitectură geamănă. „Aşa sunt şi celelalte localităţi prin care pentru pârtiile de schi, dar şi pentru peisajele montane de basm, 
vom trece şi aici şi în Austria. De fapt, ungurii au învăţat şi din anotimpurile fără zăpadă, căutate non-stop de turişti din 
preluat de la austrieci arta de a construi plăcut, economic şi toată lumea.
durabil” (Alin). De fapt, aşezarea este un pas în Alpii Orientali, la 986 m 

Din vorbă în vorbă, se ajunge la cunoştinţe comune ale altitudine, care permite comunicarea între bazinul Dravei şi cel 
Angelei, Ion şi Alin. Amintirile fac timpul să zboare mai al Dunării. Este traversat de o cale ferată şi o şosea, ce face 
repede. „Peste o oră ajungem la Budapesta”. Mă uit la ceas şi legătura între Viena şi Triest.
mă gândesc să verific dacă Alin este un bun ghid. Este ora Alin ne prezintă pe îndelete, în deplină cunoştiinţă de 
14.25. cauză, cocheta pensiune, unde vom mânca şi vom dormi. Până 

Alergăm pe aceeaşi hârtie de şosea. Angela devine atunci însă, pe terasă, inhalăm pe săturate aerul tăietor de munte 
volubilă în povestiri. şi ne urcăm cu privirea pe înălţimile semţe ale Alpilor... 

Ioan BENCHE

VIA AUSTRIA
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peste umeri goi
şi-n mantie fierbinteSUNT MAI PUTERNICĂ
-nfăşurată׳
să fiu perecheaCâteodată, 
dorului de noi,şiragul de duminici se destramă

M-ai mângâiat cu razele soarelui să mă răsfir,şi atunci, 
nimbul durerii nu era atunci, poveste minunată.şoptindu-ţi numele spre cer, 
ne însoţeau doar bătăile inimiiprintre lacrimi de îngeri,
în drumul de lumină, pe care AŞTEPTAREîncerc să umplu
am pornit ca două ramurilocul acela pustiu din mine,
încărcate de visuri. Clipa nemiloasăcare n-o să piară

ajunge să cuprinzinumai şi numai dacă
Acum e viscol şi pustiu un întregvoi lăsa totul în urmă, 
deşi codul roşu anunţă amintiri şi să-l fărâmi încetchiar şi pe mine.
 de cincizeci de grade la umbră până devine drum-
şi marea e mai frumoasă ca niciodată, înfiorată puntesunt mai puternică decât am crezut,
păstrând amintirea ta, de luminăîmi spun,
pentru totdeauna. răsfiratăşi-mi usuc rănile ascunse,

spre inimă.atârnându-le de trecut,
pe firul acela fragil

Nedreaptă clipăal destinului.
de aşteptare
fii deja ieri,

ZBUCIUM revino mâine
să nu-ţi mai simt

Cred că iubirea anevoioasa 
se joacă uneori, alunecare 
pentru că aseară numărată
am văzut cum pâlpâia  de doruri.
o steluţă, DOAR EL  A RĂMAS Neândurător,
în ochiul tău stâng timpul
şi dintr-o dată, Tăcerea mută aşterne clipe reci,
toată lumina desenează nesfârşite...
s-a oprit asupră-mi, fulgi de amintiri,
ca o atingere topiţi în şiroaie DOAR  AFECŢIUNE...delicată nesfârşite...
a unei flori

Cautde suflet. De ce mi-ai luat puţină afecţiune
vara din suflet, şi-un număr pe care să-mi aplecCred că şi lumina lăsând în loc gândurile din toamnă e confidentă, florile de gheaţă? sau mâna prin care pentru că şiragul

iubirea să curgă în seri târzii,de steluţe Ţipătul lăuntric când plouă-n amintirine-a înlănţuit limpezeşte troianul cu gânduri smulse din teciîn zbuciumul de apusuri, încuiate.căutării. din amprenta
lăsată, Ştiu, mi-ai spus-...acelaşi ca un ecou repetat -se pot plânge râuri de dorurişi totuşi altul, în cearcăn de suflet. nesecate în falduri de nori,de fiecare dată...

dacă îţi aduc alinare... 
...Ţipătul,

CEI MAI FRUMOŞI „DOI NEBUNI” doar el a rămas, Ştiu cum se frânge cerul,
să vegheze în ceaţa răsfirată printre cetini

Marea era lângă mine, neuitarea... dansează muzica,
când braţul tău îmi proteja tinereţea

tremurând stelele
şi eu mă topeam curgând pe nisip. DOR ascunse.

Eram două turnuri
Un dor în noapte ... aş vrea să fiu

clădite în adâncul mării
să devin aş vrea într-o altă viaţă a mea,

de unde am împrumutat culoarea
şi-oftatul meu de azi în care frumuseţea

albastrului din ochii tăi.
să se prelingă, infinitului din ochii tăi
să fiu lumină să dăinuie necontenit,

Cei mai frumoşi „doi nebuni”
în fuior de stea să dăinuie...

admiram razele împletite,
şi caldă pentru tine

acoperiţi de evantaiul apelor,
să mă ningă. picurând 

izbite de stânci.
afecţiune

Să curg iubire  doar...

Poeme de
Lucreţia HORVATH
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Eleonora KOHN  Ion Iancu VALE  Vasile DURLOI 

VEI FI MEREU APROAPE... AUTORĂSTIGNIREA SCĂLDAT

Vei fi mereu aproape Alerg spre mine şi mă caut Locurile de îngropăciune
Pe o rază de lumină Dorm poate-n gândul unei flori a înţelegerii tacite 
Şi vom vorbi în şoapte Sau mă-nfăşor în cânt de flaut sunt începuturile mlaştinii
Ca noaptea să nu vină. Ori mă împrăştii în ninsori. în care ţânţarii, gândacii şi broaştele

 îşi fac de cap
Vei fi mereu cu mine Mă am toreador şi taur iar eu mă bucur că totul este în regulă,
În suflet şi în gânduri M-aţâţ cu roşu şi mă sar deoarece, cu puţin noroc
Ne vom afla aproape Ochii îmi plâng  nădejdi de aur îmi stric noaptea
Ca în atâtea rânduri. Si sub copite-adânc mă ar. afişând o pânză neagră

 pentru a acoperi cuvântul
Vom râde şi vom plânge Să cânt ca lebăda, se vrea scăpat din gaură de broască
În ziua nemuririi Dar eu mă gust de mult pierit cusută printr-un păcat
Şi vom trăi împreună Căci într-o clipa dulce – grea ce nu-şi găseşte izbăvire
Şi clipele iubirii Cu Dor de cer m-am otrăvit. prin penitenţă.

 
Cu mâini împreunate Neîmpăcat mă caut, trist
Pe o rază de lumină Spre soare încă mai privesc ZIUA NOPŢII
Vom fi tot împreună Un singur frate am, pe Christ
În noaptea ce o să vină. Şi deci m-autorăstignesc. Mi-e frig de mine însumi

 şi mi-e somn,-
REVERIE Îmi mângâi stânga pironită se pare că cel ce lucrează

Cu dreapta încă liberă înlăuntrul meu nu mai există,-
Stoluri mari de păsări albe Sfidez retina-nmărmurită mi-e iarnă în mine
Luminează iarăşi cerul Când  tot înviu  din literă. şi împrejurul meu
Duc cu ele multe vise  toată planeta-i
Le învăluie misterul... Şi iar mă caut, iar mi-e dor într-o eclipsă de viaţă totală

Din nou m-autorăstignesc şi ochii nu se închid, 
Aripi se ridică-n ceruri Şi pregătit lucid de zbor pleoapa îmi este de cer,
Şi se fâlfâie grăbite, Un Semn aştept ca sa pornesc. orfan sunt lepădat în deşert
Sunt aşa de fericite şi pustiul urlă în mine
Ale libertăţii clipe. cu botul lui, de lup...

UMBLĂTORUL Doamne! Mi-e frig
Mergeţi voi, voi stoluri multe şi umblu buimac, răvăşit,
Aruncaţi-vă în soare Când m-aburcau lupii, nebunii mi-e somn şi mă întind pe nisip
Duceţi albele aripe Şi-mi reproşau vechi îndoieli cu ochii spre luna ce nu mai răsare
Peste valuri trecătoare. Reinvocam insemnul mâinii şi de care mi-e dor!

Şi purcedam spre învoieli. Mi-e rece de mine, Doamne
EU AZI SUNT PLOAIE... şi talpa bătută în cuie îmi este,

Îmi scârţâia a drum călcâiul mi-s ochii închişi odată cu cerul
Eu azi sunt ploaie, mâine nor Strivit de glezna-mi visătoare şi limba umflată de setea
Şi mă scufund în mare Căci mă muncea, mocnit, tehuiul cuvintelor acestui pustiu
Când totul e înşelător Perfidul semn de întrebare. bântuit de asprimea strigătului.
Şi suferă schimbare.

Strălimpede precum izvorul
Eu azi sunt om, apoi sunt praf O lacrimă-mi gemea pe brânci
În lumea trecătoare Dar îmi urmam ,docil, piciorul
Şi mă prefac în ceaţă acum Atras de tainele din stânci.
E o altă înfăţişare.

Şi-acum se leagănă în noapte
Şi ştiu că mă voi face scrum Lămpaşul meu de umblător
Cu limbi mistuitoare Mă-mpresură nestinse şoapte
Nu vom putea opri nicicum Şi duhul blând al munţilor.
Eterna transformare.

Eu merg şi tac, şi mă închin
Pârâu şi lac, ocean imens Căci de la vârf începe cerul
Şi totu-i în mişcare... Spre care-acced în pas senin
Cu dorul meu de tine dens Doar, doar îi voi afla misterul.
Nimic nu mă mai doare.
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Mariana BRĂESCU

CĂLĂTORIA

Despre dragoste nu se vorbea la noi niciodată. Şi nici despre de copil, a mângâiat-o, a rotit-o uşor, a ridicat-o urmărind cu un zvâcnet 
moarte. O tăcere adâncă arunca văl greu peste lucruri care aşa trebuiau să ciudat al sprâncenei linia vieţii, a dragostei, a norocului. A şoptit:
rămână: ascunse pe vecie în mister ca sub o cenuşă fierbinte, vulcanică. Ca - Liebe!
sub cenuşă vulcanică zăceau scufundate cu grijă, şi de aceea păstrate atât Bunica privea mirată şi nu-nţelegea ce taină-i încredinţase 
de perfect, încât trebuia doar o clipă de neatenţie dar cel mai ades ţiganca, vorbind fără glas, ţintuind-o cu ochii ei prea negri:
întâmplarea, să dezghioace uriaşul şi tulburătorul secret al atâtor istorii. - Liebe! Liebe!

Cred că avea şaisprezece ani, când, copilă fiind bunica, bunicul ei Zaza repetă cuvântul acela şi, cu buzele moi, şoptea fraze ciudate 
a urcat-o în rădvan (nu ştiu ce-a fost, dar rădvan îmi place să cred că a fost) care fetei îi scăpau, dar ochii ţigăncii, privirea aprinsă se tulbura tot mai 
şi vreo patru-cinci zile au călătorit în fruntea unui convoi negustoresc. În tare, aproape speriată ca şi cum ar fi citit dintr-o carte înţelesuri grozave:
strălucita Vienă au ajuns noaptea. Bunicul făcea drumul ăsta de trei-patru - Liebe! Liebe!
ori pe an: ducea marfă, lua marfă. Negustor bun, ştia ce să vândă şi ce să Aproape ţipa, dar, fără glas, ţipătul era mai înfricoşetor, zvârcolire 
cumpere, învăţase pe de rost drumul vechi şi ştia cum să taie şi să scurteze cumplită şi arterele gâtului se-ncordau şi de atâta efort ochii se rostogoleau 
păduri vechi ca să ajungă, fără primejdie, la vreme de seară în hanuri speriaţi, în orbită. Ce spuneau buzele moi de ţigancă rotunjind disperat 
sigure şi prietenoase. Şi-n timp ce oameni lui se-ngrijeau de cai şi căruţe, fraze lungi, fără sunet, într-o limbă străină din care fata străină n-avea să-
bunicul bunicii ciocnea cu hangiul căci prietenia, ca şi focul, dacă n-ai nţeleagă nimic?!  
destulă grijă, se stinge. - Ce spune? A întrebat şi bunica, copilă atunci. Prostii, a râs 

În strălucita Vienă au ajuns noaptea. Să fi stat o săptămână la acel bunicul bunicii. Dar negustorul s-a tulburat căci ştia că Zaza ghiceşte atât 
negustor bogat la care aducea marfă şi de la care se întorcea cu marfă? de rar pentru că tot ce se-ntâmplă apoi după spusa ei se întâmplă. Prostii, a 
Oricum, aici a fost bunica la primul şi singurul ei bal şi poate nimic din râs iar bunicul şi nici nu bănuia că peste trei zile primul bal al nepoatei avea 
ceea ce s-a întâmplat n-avea să se întâmple dacă n-ar fi întâlnit ţiganca să fie şi ultimul. 
mută cu ghiocul ei blestemat! Sigur că ţiganca era vinovată, numai Pentru bal, bunicul a îmbrăcat-o în rochie de brocart strălucitor, cu 
ţiganca, şi bunicul ar fi trebuit să păzească copila, căci parcă el nu ştia ce mijlocul strâns în corsaj de mătase. Cea mai frumoasă rochie brodată de 
înseamnă o şoaptă pornită aiurea dintr-un ghioc ţigănesc? Zaza, bunicul a cumpărat-o. Nu ştiu ce-a văzut bunica acolo, în sala 

Dar Zaza nu era ţigancă decât cu numele deşi negustorul nu mai strălucitoare de bal, nu ştiu dacă au uimit-o candelabrele grele, pluşurile 
era nici el sigur că în sângele ei nu e şi sânge nomad. moi, nu ştiu dacă în inima ei era bucurie ori poate de emoţie se zbătea, 

porumbel speriat. Nu ştiu dacă a văzut rochiile lungi şi strălucitoare, 
hainele firetate ale cavalerilor, ori poate s-o fi mirat cum fără de veste la 
primul ei bal a fost aleasă regină. Dar mai ales n-avea să ştie nimeni 
niciodată şi mai ales bunicul bunicii n-avea să ştie, clipa când tânărul şi 
blondul şi chipeşul husar a întâlnit ochii ficşi, cenuşii ca oţelul.

- Liebe! a şoptit ca-ntr-o vrajă prusacul blond şi frumos ca un
mire şi fecioara s-a aprins repede, ca o mireasă, căci cuvântul
acela-l citise în palma ei Zaza. 
- Liebe! Liebe! a repetat pierdut, chipeşul ofiţer şi fata a
înţeles pe loc şi ochii sfioşi, cenuşii, şi-atât de frumoşi cum nu
mai întâlnise husarul la niciunul din balurile lui vieneze, i-au

O găsisi demult la uşe în prag de iarnă geroasă, vietate mică, răspuns cu îndrăzneală:
murdară, îngheţată. N-au putut să scoată de la ea nici un cuvânt deşi fetiţa - Liebe! Liebe! Liebe!
îi urmărea întrebările cu o privire deşteaptă, prea vie pentru ochii unui N-a ştiut bunica nici când şi mai ales n-a ştiut pentru ce a trebuit să 
copil de 5-6 ani. Şi când doica bătrână, slujitoare de-o viaţă în casa se termine şi valsul şi balul, să tacă orchestra. Şi când îndrăgostitul i-a 
negustorului vienez, a îmbăiat copila ca s-o cureţe dar mai ales s-o cerut solemn, prin traducător, mâna, bunica i-a răspuns direct, aprinzându-
dezgheţe, s-a văzut, spre mirarea tuturor, că obrajii ei pământii sunt mai se repede şi fulgerându-l pe sub gene cu oţelul cenuşiu al privirii. Dar 
roz ca petala de trandafir iar codiţele cenuşii ca funia, şi ca funia de bunicul bunicii a refuzat neânduplecat să-şi lase nepoata printre străini şi-
murdare, au dat la iveală părul moale, inele blonde ca mierea. Tare s-a mai n aceeaşi seară a făcut bagajele ca în zori să părăsească în grabă Viena.
tulburat negustorul la vederea puiului acela ciudat, apărut fără veste la uşa - Liebe! strigau osiile rădvanului.
casei sale într-o dimineaţă geroasă. Aştepta să apară careva să-i ceară - Liebe! oftau arcurile lui.
copilul. Dar pe copil nu l-a căutat nimeni, niciodată şi curând şi-au dat - Liebe! Liebe! Liebe! îşi încleşta fata dinţii tari în lemnul
seama că încăpăţânarea cu care refuza să spună orice cuvânt nu e decât trăsurii ca să nu ţipe de groază căci în pocnetul bicelor auzea
muţenie: fetiţa era mută. Cine ştie ce spaimă ori poate blestem îi furase desluşit tropotul cailor şi focuri de pistol.
pentru totdeauna glasul dar auzul îl avea mai ascuţit decât cerbii şi dacă şi- Călătoria i-a rămas ca o noapte, rece ca ea şi vânătă ca oţelul şi 
un ac se întâmpla să cadă pe pământ, fetiţa întorcea într-o tresărire bunica s-a întors mai tristă ca o regină a nopţii arsă de prima geană a 
încordată capul blond ca de înger şi privirea prea neagră, prea vie, prea dimineţii.
strălucitoare pentru un copil. Fără glas învăţase să răspundă la intrebări, Apoi la un an, bunicul bunicii a măritat-o cu bunicul meu, şi 
ţintuindu-te drept în ochi, în timp ce buzele se mişcau, vii, ca şi cum îţi fotografia de la nuntă o arată stând semeaţă, ca-ntr-o sală de bal, alături de 
încredinţau o taină grozavă: un tânăr mândru şi mai norocos decât blondul husar rămas departe să 

- Zaza. suspine şi poate să se însoare cu o blondă şi molatecă domnişoară.N-am  
Era singurul cuvânt pe care-l adusese cu ea şi-aşa i-a rămas auzit-o niciodată pe bunica povestind despre balul vienez, despre 

numele: Zaza. dragostea prusacului, sau despre a ei şi nici despre refuzul categoric al 
De mult timp, Zaza îi uimea pe oaspeţii casei cu două lucruri, bunicului de-a-şi lăsa nepoata printre străini. Toate astea pluteau în aer, 

pentru că două lucruri făcea Zaza extraordinar: ghicea şi broda. Să brodeze şoptite de alţii dar pe bunica n-am auzit-o niciodată. Călătoria însă, da, mi-
brocarturi grele, lucruri scumpe şi pretenţioase, învăţase în atelierul a povestit-o de o mie de ori. Şi-n acele momente cenuşiul din ochi se 
negustorului depăşind repede brodeze pricepute. De ghicit, ghicea fără s-o lumina spre albastru marin, părul ei negru se mai întuneca cu o noapte în 
înveţe nimeni, pentru că absolut sigur Zaza se născuse cu darul. Era de care bunica se cufunda privind fix, hipnotic.Trăia, încă o dată, drumul la 
ajuns ca să vadă palma întinsă şi Zaza se-nfiora toată, ca o pisică căreia-i dus, scrâşnetul trăsurii, schimbatul cailor la poştă, noaptea, cu alţii 
mângâi spinarea. Până ce a prins de veste şi negustorul şi de-atunci Zaza odihniţi; se-ncălzea la focurile ascunse ale convoiului, traversa iute ape 
avea să-i distreze şi să-i înspăimânte cu ştiinţa ei pe toţi oaspeţii. De câte mici cu poduri joase, poduri de fier plutind peste Dunăre, întâlnea case, 
ori n-o văzuse ghicind bunicul bunicii! Când într-un colţ îndepărtat al oameni şi, mai ales, ajungea la Viena!
salonului se ridica enigmatic femeia blondăţi cu ochii prea strălucitori, Alte călătorii n-a mai făcut bunica dar ea a povestit acest 
netezindu-şi fustele largi, toţi ştiau ce urmează. O ţigancă în trecere spre drum într-o mie de feluri, de fiecare dată mai fermecat. Ultima dată a 
Galiţia îi lăsase amintire ghiocul

povestit atât de cutremurător de frumos că n-am mai fost definitiv 
- Zaza!

convinsă că acea călătorie a fost făcută ori mai degrabă visată. Una mai Aici a greşit bunicul bunicii căci dacă n-ar fi ghicit ţiganca blondă 
frumoasă nu se putea. Şi-atunci am fost sigură că  avea să se întâmple nimic din toate ce-aveau să se-ntâmple n-ar mai fi fost. Dar el încă râdea 
ce s-a întâmplat. Bunica pus la gramofon valsuri, cum n-o mai făcuse nepăsător şi încă se veselea când Zaza şi-a adunat fustele, ca trezită din 

somn s-a uitat în jur, şi-a rotit cu nelinişte ochii strălucitori şi i-a-nfipt niciodată, toată săptămâna: luni, marţi, miercuri, joi, vineri, sâmbătă şi 
drept în ochii tinerei fete. I-a luat în mâna uscată palma încă mică,moale, duminică seara a murit.  
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Pe Costică Cocorgeanu l-am cunoscut ca şi vecin, eu, fiind 
băieţandru, iar el trecut – apt la recrutare şi repartizat la infanterie, 
considerată, pe vremea aceea, „regina armelor”. Ne apropia şi armanul 
unde ţinea cireada sa de vaci sau caii bine îngrijiţi, care făcea hotar cu 
spatele grajdului nostru. Era chipeş şi harnic – şi la timp cu toate 
muncile agricole sezoniere. La hora satului, ţinută de obicei pe râpa lui 
Bacu – era neîntrecut jucător şi căutat de fete nemăritate în căutarea 
sorocului.

Fiind cu câţiva ani mai mic decât el, deseori mă aborda în 
discuţii, vrând să afle ce fac eu pe la Constanţa sau Călăraşi în studiile Înarmat cu o mitralieră – răspunzător cu capul de garda 
mele şi să ştie cum mai este viaţa la oraşul Mării Negre.Trăiam vremuri permanentă a unui post de santinelă la palatul regal, bucurându-se de 
încă bune, cu gospodării frumoase şi bogate. Ţăranii din satul meu de respectul cetăţenilor capitalei, în ţinuta de ostaş în buricul capitalei. 
pe Borcea lucrau pe atunci cu atelaje tradiţionale cu pluguri cu brazde Aşa l-a găsit, la datorie, în ziua de 21 ianuarie 1941, când un grup de 
de fier, trase de cai sau boi. Avea Costică nişte boi de toată frumuseţea. turbulenţi legionari au încercat să schimbe destinele conducerii ţării, 
Îi şi îngrijea bine, ca să fie puternici în brazdă. Începuseră să apară şi iar garda regală i-a întâmpinat cu atenţiune, cu avertismente şi au tras 
maşinile agricole perfecţionate: tractorul şi batoza, unde păioasele se cu mitraliera pentru împrăştierea lor şi realizarea unei stări de linişte. O 
recoltau rapid şi cu randament maxim. Dar noi eram ţărani şi mai armă automată i-a atins picioarele, rănindu-l grav, suferinţă care l-a 
recoltam şi scoteam bobul de grâu în aria proprie, din curtea fiecăruia, marcat toată viaţa. Cu proteza de lemn şi-a refăcut fizicul şi moralul şi a 
unde un tăvălug din piatră sau fier era purtat de un cal într-un cerc, legat reînceput activitatea de ţăran pe pământul său.
printr-o funie sau lanţ de un stâlp central, mânat de gospodar, care dirija Pentru isprava sa militară Costică a fost decorat cu cea mai 
cu o biciuşcă traseul circular al calului. Boabele din spicele pline de rod înaltă distincţie, „Virtutea militară”, şi ap primit ca recompensă un lot 
erau apoi vânturate de tăria unui vânt, care sorta boabele de pleavă. Era de 10 ha. Dar greutăţile de-acum apar să-l apese. Cu pământul moştenit 
în sat o adevărată sărbătoare când se ortăceau 2-3 săteni ca să meargă la de la părinţi şi cu cel de la rege, a făcut o suprafaţă de arător, care ar fi 
moară şi să poată măcina din recolta nouă. putut fi lucrată cu boii săi dragi. Începe însă să fie considerat chiabur şi 

Începuseră deja rechiziţiile, atât de necesare pentru supus la două obligaţiuni către stat, în produsele agricole în aşa 
concentrările militare, iar bărbaţii apţi erau concentraţi pentru cantităţi încât nu le poate face faţă. Nici pământul pentru care a dat un 
pregătirea militară. Duhul războiului se apropia şi de Europa, picior ţării nu-l mai atrage, încolţit de cotele inumane la care este 
neconfruntată de două decenii de furia armelor păguboase.Tinerii din obligat să le predea statului, uneori chiar cumpără unele produse 
sat, în floarea vieţii încă nu ştiau ce-i aşteaptă, erau recrutaţi pe arme, agricole care să-şi achite datoriile. Căsătorit, cu o soţie iubitoare, 
după starea fizică, repartizaţi după meserii uneori. I-a venit şi lui Costică este măcinat de gânduri şi neputinţa şi întreaga gospodărie i se 
Costică ordinul verde de încorporare – cel care era nelipsit de la horele destramă. Perioada precooperatistă este inamicul public al unui ţăran 
satului, care se ţineau de obicei pe văile celor trei râpe ale satului. Şi el mijlocaş din Stelnica, vitele-i sunt rechiziţionate în contul 
mergea cu Tudor al lui Urechiatu sau Costică Vălean la colinzile despăgubirilor de război faţă de URSS, calamităţilor anilor slabi 
bărbăteşti care umpleau satul de cântec religios şi de rostirea acestora agricoli 1946, 1947 îl sărăceşte şi cu greu face faţă dărilor mari, că are 
într-un dialog al celor două grupe ale cetei de colindători. A ajuns să fie pământ, deşi n-a exploatat niciodată munca salariată sau în dijmă. Aşa a 
recrutat în unităţile de gardă de la palatul regal şi pentru milităria intrată fost viaţa cu bune şi cu rele, din care Costică a suferit mult, deşi prin 
în sânge şi comportamentul său să fie gradat la sergent, care era o fapta lui de vitejie faţă de ţară şi rege ar fi trebuit să fie stimat, dar 
funcţie militară destul de importantă în ierarhia cătănească. comunismul este boala care l-a trădat ca ţăran şi a murit în neputinţă.

cu fierul bunicii. În timp ce ne oferea, la rând, bunătăţile, cei din 
spate îi maimuţăream obraznic plecăciunea cu care repeta stins: 
„Vă salut, vă salut, cele bune, ia mata, drăguţă, o roşcovă!” 
Cruzime copilărească, pentru care ochii-i alburii se umpleau de 
lacrimi, ameninţând blajin cu arătătoru-i cocârjat, ca şi trupul 

Cântecul acela nu mi-l amintesc, deşi partitura, ascunsă firav: „Te văd, te văs...!” Ruşinată peste poate, mama, anunţată 
de mama în lada de campanie a bunicului, legată-n patu cu de vecinii care se aflau din întâmplare în prăvălie, dădea fuga şi 
panglica elevelor de la „Iulia Haşdeu”, lângă poemele lui Cotruş se scuza cum putea. Se înţelege că păstăile dulci îmi era 
şi Gyr, „Crucea de Fier” şi „Mihai Viteazul cu spade” ale confiscate, rămânând mai mereu la păstrare pentru când vom fi 
bunicului şi scrisorile lui de pe front către bunica, ar trebui să cuminţi, în pod, cel mai adesea uitate prin buzunarelel uniformei 
mai existe în acel mic bazar, unde, mai târziu, mi-am ascuns şi primului mondial, ori al celei din al doilea mondial, acoperişul 
eu comorile cele mai de preţ: avionul strălucitor, cu elicea încis crăpând de necaz sub paşii pisicii. Într-o bună zi, 
ameţitoare, dintr-o grenadă nemţească făcut, ca şi scrumierea exasperată de nesimţirea mea de copil care nu pricepe nimic, mi-
tatei, greu ca plumbul amintirilor; cheia mare şi înflorată a casei a tras o sfântă de bătaie cu cravaşa bunicului de pe când era el în 
din Balcic; un cercel mare, de aur arăbesc, şi mai ales... bilele garda reginei... O săptămână n-am putut ieşi din casă, de uşinea 
din sticlă colorată, ce aruncau văpăi ca piatra din inelul madamei pielii vărgate cu roşu. Doamne, cât am urât cravaşa aceea şi de 
blonde de vizavi pe care ochii surdomutului o pictau goală... Cu câte ori am vrut s-o rup, s-o distrug! Dar nu se putea. Sub pielea 
adevărat trofee, bilele acelea, câştigate pe maidanul copiilor fină şi lucioasă, era o vână de bou ca oţelul. Doar când şuiera te 
desculţi, îngenuncheaţi în cercul magic al tenişilor albiţi cu treceau fiorii. Bieţii cai!
cretă; mereu pierdute, bilele, seniorial, în jgheabul spart al Mult mai târziu, prin gaura de glonţ din mantaua tatei, 
acoperişului stârnind sub ploile repezi de vară inegalabilul puţin câte puţin pârâind, lăţindu-se ca o pată din ce în ce mai 
parfum dulce-acriu. albă, ceas de ceas universitar, în trupul meu înfrigurat şi 

Roşcove şi bomboane ne dăruia băcanul din colţ, care flămând, claxonul maşinii care ni-l luase în noapte n-a mai 
fusese pe front cu bunicul. Zaharicale... pentru sufletul nepoţilor şuierat precum cravaşa copilăriei.
duşi la Auschwitz. Copil de 6-7 ani pe-atunci, confundând Cravaşa e tot acolo şi, tot la locul lui, balansoarul ros de 
Auschwitz cu Biaritz, despre care ştiam că „acolo mergea cariul fricii de lumânare în podul uscat, deşi umbrele parfumate 
cuconetul”, intram cu hoarda de prieteni în prăvălioara afumată, au încremenit. Doar argintul oglinzii veneţiene s-a stins... 
ţopăind şi trăgându-l de favoriţii ca morcovul, ce păreau buclaţi Nemiruit.

Mariana CRISTESCU

PARFUM DE ROŞCOVE

BIBLIOTECA DE PROZĂ SCURTĂ

Valentin VIŞINESCU

EROU DE STELNICA
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FOCUS

ÎNTRE NOI Vino pe parte paradisului nu a mai venit 
Vino! Lasă tot ce ai avut odată deşi mi-a promis

Între noi gândul, lumea asta va fi doar a noastră că se va întoarce.
între noi sufletul, noapte de noapte, piatră cu piatră. Şi ce credul am fost,
conexiunea – iubire sau ură. şi am aşteptat-o.

BARIERELE Patru veri am aşteptat-o
Lumină sau întuneric, pe urmă am plecat.
sus – jos, Învelit de albastrul cerului
jumătăţi ale întregului Visul nu are bariere Astăzi, când m-am întors
privite diferit am văzut teiul, sub care
prin prisma unicei Creaţii. Dincolo de albastrul cerului mi-a promis

Visul nu are bariere am întrebat şi oamenii
Lumina caldă, candela-vie ba chiar am mai stat o vară
va topi întunericul Şi-atunci barierele cine le-a trasat dar ea,
din gând, niciodată, niciodată
din inimă, Frontiera a nu a mai venit.
din suflet. împiedicat dorinţa călătorului

 AI LĂSAT ÎN URMĂ PĂCAT
TIMPUL CARNIVOR Obstacolele au

împiedicat dorinţa de a se înălţa. De ce ai lăsat în urmă păcat,
Timpul ni s-a depărtat treptat- când toamna mi-aduce durere?
treptat, Vântul apleca plopi grei la pământ
Ne-am fărâmat puţin câte puţin, de mult nu mai e adiere.
În urma noastră a rămas totul,
Agonia inimilor e doar durerea De ce nu mai cred azi nici un cuvânt,
prezentului. şi gândul e tare departe?

De nu-mi dispar ca frunza din tei
Poate ne vom reîntâlni păcatele toate?
Într-o toamnă-primăvară
cu fum de frunze şi parfum de vis. Singur şi trist, pământul mă cheamă

dar plouă, şi în groapă e apă
Îmi vei strânge mâna fără să te ştiu, CINE-AR FI CREZUT chiar de am să mor peste noapte
Fără să mă ştii, pe mine la iarnă mă-ngroapă.
Vom fi iarăşi copii târzii, Cine ar fi crezut că toamna
Într-un alt vis, într-o nouă viaţă. durerile toate mi le va şti, Vântul apleca plopi grei la pământ

odată cu gândul meu palid de mult nu mai e adiere,
O LUME NUMAI A MEA va mai trece o zi... de ce ai lăsat în urmă păcat

când toamna mi-aduce durere?
Aş vrea o lume numai a mea Au plecat păsările şi dorul
fiecare piatră puţin să înţeleagă pe el de ce nu mi-l duc departe?
acolo unde sufletul plânge mereu De ce nu mai cred în nimic
nimeni, nimeni nu o să vadă. şi piersicile nu mai sunt coapte?

Să dorm pe un pat de ierburi uscate Oamenii sunt  păcătoşi săracii
acolo în noapte să uit tot ce n-am nici nu mai ştiu dacă exist,
pentru o zi tu să fii Eva deşi am adunat atâtea versuri
iar eu pentru o noapte Adam. nici nu ştiţi cât sunt de trist...

Totuşi cine ar fi crezut că toamna
durerile toate mi le va şti
şi o dată cu gândul meu palid
va mai trece o zi...

NICIODATĂ

Niciodată, niciodată

PLÂNG COPACII

Plâng copacii,
poţi auzi durerea lor?
Nici ploaia,
nici lacrima ta n-o aude.
Nici sfinţii
nu le aud bocetul.

Plâng copacii...

Poeme de 

Irina Lucia
MIHALCA
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CRONICA LITERARĂ

Plăcându-i  Logosul ,  Octavian adevărate ale unor poeţi talentaţi, ce nu accidentului: „Urcat într-o celulă, visez că 
Mihalcea e filosof cu masterat; adorând beneficiază de atât de necesarul marketing sunt strivit de o mare maşinărie/ 
C u v â n t u l ,  e  p o e t ;  d e c l i n â n d  literar. E şi cazul lui Octavian Mihalcea. Dar sărutată”(„Soarele unei lumi”, în carte la 
Iubirea(Iubirile!) la vocativ, a rămas „Epicriza” e o carte de destin: o confirmare pagina...13!?). Caligrafieri ireproşabile: 
neînsurat(un crai de Curtea-Veche – „livrescă” a faptului că poetul e în plină forţă „Lacrimi şi fulgere, sau care câştigă acum 
reactualizat, ezitant în faţa frumuseţii de creaţie, după acel traumatizant pierde/ în absolut”(„Iris”) ori „Munţii, 
palpabile); camera cu tapet de sute de cărţi l- eveniment; că în ciuda supralicitării, poezia cifrele, anii, nopţile iubite pornesc pe calea 
a consolidat ca pe un erudit precoce.                 r  o  m ânească are resurse incredibile; că naturii/ de după zi”(„Mister pentru mister”). 

aroganţa cu care crede în menirea sa Dar ce-ar fi un filosof fără a se raporta la 
poeticească se justifică(tânărul acesta boem timp? „Ce scurt a fost timpul...Absurd 
cândva, mult mai îngândurat azi, dar de viitorul se proiecta numai în priviri 
calitate oricând, asaltează redacţiile străine”(„Pericol în somn”). Ingemănată 
revistelor literare, pentru a disipa mareele de discursului liric grafica lui Alex Ivanov, pe 
indiferenţă). I-am spus-o mai demult că are care o simţi cum taie carnea literelor: o 

    stofă de critic înnăscut, mai ales în domeniul pasăre ţipând în „Malta regretelor”, o femeie 
estetic(ar fi de talia, fără nici o exagerare, cântând la oboiul unui trunchi, adăugând 

Ş i  t o a t e  a c e s t e  unui Frunzetti), dar nimeni nu-l poate izgoni „Mister pentru mister”, un armăsar sărind cu 
expertize(anticipând...epicrize) au fost la un din Cetatea Poeziei. Chiar dacă ultima-i picioarele din faţă din „Inceput de cal”, o 
pas de aneantizare la o vârstă Christică(o carte a căpătat mai multă...reflexivitate, în singurătate în doi, atunci când „Unghiul se 
strecurare de destin între Labiş şi Sebastian), dauna unui aşa-zis ermetism(catalogat astfel clatină”. Pirgu trăieşte, iar în cariera de 
din cauza unui taximetrist nebun, care l-a de cititorii comozi), de unde îl privesc miraţi marmure a cuvintelor sculptează, visând 
aruncat în aer, la 150 kilometri la oră, pe Ion Barbu, Dimov, Turcea, Mazilescu şi color, cariatide. Bucuraţi-vă crailor 
verdele unei treceri de pietoni. Pentru poet, Brăiliţa, mesajul liric e al unui literat rasat, de...Cartea-Veche!
timpul fusese suspendat cât toată disperarea care ştie preţul, valoarea, impactul, revelaţia 
părinţilor unicului fiu. Criză căzută din Cuvântului. Poetul are orgoliul de  „a 
senin, salvată de o epicriză ferice. Ce-i aia vâna”(Poezia ca o pradă!) sintagme şi 
„epicriză” vă veţi întreba, cum eu însumi am metafore, care n-au mai fost rostite vreodată: 
făcut-o? Concluzia rezultată din observaţia „Inmărmurită pe trupuri baroce, paloarea 
şi urmărirea completă a unui caz medical. Iar a r u n c ă  a m u r g u l /  p e s t e  t i n e r e ţ i  
din 2011, graţie Providenţei, care a constatat i n c a n d e s c e n t e ” ( „ R u i n ă  v e r d e ” ) .  
că Octavian n-a valorificat pe Terra decât „Necuvintele” lui Octavian sunt enumerate 
câteva procente din arta sa(„care sângerează în altă cheie: „Te asemeni necunoscutelor cu 
fluturi”), „Epicriza” e titlul celei de-a treia acelaşi nume/ şi amăgirilor eterne”(„Cu paşi 
cărţi de poezie, apărută la editura „Semne”. mari”). El nu „visează idei” aidoma lui 
Chiar o splendidă definire a Poeziei(„atunci Camil, onirismul său, abia schiţat, devenind 
când intră în criză...epicul?!”). Cumetriile color: „Bucuria întinderii, gând colorat, va fi 
literare sunt doldora de cronici elogioase închinată unui zeu numărând”(„Zeu 
pentru bifarea obligaţiilor faţă de „cei aleşi”, numărând”). Scrise în 2007, din poeme 
ofensator pentru crâmpeiele de versuri transpare ciudăţenia premonitorie a 

Crescuse cu vremea şi un dor vastă bibliotecă şi viaţa lui se identificase gunoi, pentru că aşa îi considera pe 
nebun se născuse în sufletul lui de a cu ea. Oriunde se afla prezenţa ei era bărbaţii fără bani şi avere (de fapt, 
cunoaşte cât mai mult din secretele acestui inviolabilă şi, de aici, aerul de străinătate bărbatul care nu are nici un fel de avre, 
univers în care apăruse. Şi dorul acesta care îl emana în jurul său şi îi speria pe pentru toate femeile pământului, este un 
crescuse imens, înăbuşindu-l, şi oricât oameni. gunoi, nu e bun de nimic, pentru că toate 
încerca să se abată de la chemările dorului femeile acceptă pe bărbaţi numai pentru 
nu reuşise. Crescuse şi devenise o bani şi avere şi nicidecum pentru că îl 
singurătate care nu avea să se sfârşească iubesc). Atunci, această femeie s-a pierdut 
niciodată. Trecea printre oameni, purtând în lume, trăind ca milioane de indivizi, în 
în întreaga sa fiinţă singurătatea. Numai mediocritate, trăind numai pentru a mânca 
că această singurătate nu avea ceva şi a trăi plăcerile vieţii, nelimitate, 
obişnuit, ci emana o mare stranietate, încât animalice. El, însă, să uite de această 
oamenii, întâlnindu-l în calea lor, se femeie, a pătruns în labirint şi şi-a pierdut 
retrăgeau speriaţi, atinşi de un flux O singură dată o femeie încercase pentru totdeauna în sinea sa, pentru că 
invizibil şi puternic, servindu-i parcă, sau să se apropie de el, crezând că este plin de devenise nesfârşit, se transformase în 
se simţeau ca nişte fiinţe lipsite de bani şi că stăpânul unei averi fabuloase. Univers.
importanţă. Numai că el nu observase Şi, când intrase neinvitată în casa lui, se Într-o bună zi, oamenii metropolei 
nimic şi nici nu avea cum să observe, sperie cu totul. Labirintul, ticsit cu mii şi observaseră lipsa casei şi a lui, şi doar un 
pentru că sufletul lui era acaparat de mii de cărţi o făcuse să ezite, da nu 

singur om înţelese, vecinul său, ce se cunoaştere, era invadat de setea renunţă. Se întoarse a doua oară. Şi-a pus 
întâmplase, pentru că el, cel pierdut în nebunească de a şti tot ceea ce ştia şi nu farmecele în acţiune, dar el nu fusese 
labirint, se năştea perpetuu, reluând de la ştia... mişcat cu nimic. Atunci, ea se simţise 

Casa lui devenise în trecerea vremii îndrăgostită de el, mai mult pentru bani. capăt ceea ce strângea omenirea prin 
un labirint. Umbla singur prin el, oprindu- Când înţelesese adevărul adevărat, că el vremuirea veacurilor: 
se, din când în când, să răsfoiască o carte nu are nici un ban, nici un fel de avere, ci 

ÎNŢELEPCIUNEA.
rară. Labirintul lui se transformase într-o numai miile de cărţi, l-a părăsit ca pe un 

C - tin ARDELEANU

EPICRIZA

Florin OPREA SĂLCEANU

ARHEUL
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                                                    Suav fiori se vor trezi de dor,SIBILICE PLĂCERI
Iar glasul tău, ca niciodată,

Va triumfa-n vibraţii de amor.Iubirea mea de astre ferecată
Respiră greu sub lungile tăceri,

Tu-mi dai miresme de iubire,Doar cugetul mă ţine aplecată,
Sfioase-ndemnuri de amor,S-aştern pe foi sibilice plăceri.

Sacrala clipă de-mplinire
Ne va purta-n octave de fior.Mă pierd în gânduri şi-n tăceri bolnave,

Doar îngerii colindă pe sub geam,
mi-aduc în dar suspinele-ţi suave MREAJĂ DE FOC
şi câteva mlădiţe dintr-un ram.

Infima clipă-şi las-a ei otravă,
Parcă te văd zâmbind cu nonşalanţă, Aş vrea să-i sting perfidu-i joc,
Cum te avânţi spre mine plin de dor, Dar, dusă e! O alta mai suavă,
Iar când să pleci ţinând mâna pe clanţă Mă prinde-n mrejele-i de foc.
Aştepţi să te reţină-al meu amor.

Şi iar visez grădini înfloritoare,
Şi iar urcăm pe culmi de fericire, Surâs-suspine de amor
Ca alteori în stele-ncrezători, Şi visele îmi par nepieritoare,
Talazurile noastre de simţire Pline de sevă şi de dor.
Nemărginiri s-atingă până-n zori.

mi-apari trecând cu eleganţă pragul,
C-un proaspăt aer de bonom,

NU CER NIMIC Surprinzător în gesturi, precum magul,
Galant, c-un zâmbet econom.

Respir arome de-amintiri senine
Hoinarul gând te caută mereu, La fiecare pas al tău mă tulbur,
Clipă de clipă eşti cu mine Îmi pari venit din alte lumi,
Şi totuşi, unde eşti, Sufletul meu? Auzul îţi soarbe orice murmur

De-mi urcă sângele pe culmi.
Nu-ţi cer nimic, decât o mângâiere,
Surâsul tău oferă-mi-l în dar, Doar eu mă zbat cu neputinţi sub astre,
Sub calda noastră-apropiere Cu visuri care astăzi dor,
Vom trece iar prin desfătări de jar. Te port iubite sub aripi albastre,

Te port în suflet până mor!
Ne vom iubi şi-acum ca altădată,

               

GLOABA

Am fost cândva                     un cal sălbatic
   o biată gloabă                        sunt acum
Născutu-m-am                       la drumuri jumătate
   damnată                                 în sălbăticie

ILUZII SUSPENDATE      de lucruri interzise                  înşeuată
         şi de prejudecată                    Simt,

crezut-am eu bătrânii                 spre cer proptit-am coatesimt  mările mele                                 suind
  că-nţelepciunea poate                râvnind tainele-i toate   învolburându-mi-se                               şuvoaie
     dorinţa să strunească                s-o pierd ca fiştecine              albastre                                                  spre tâmple
        durerilor să râdă                      nevolnicul de mine         şi rădăcinile părului      Secundele
           noroc să cumpănească            pe minte stăpânirea            sfidându-mă arse            nu iartă
             nici moartea s-o clintească     a cui o fi voireaM-a învins                              timpul
           egală cu ea însăşi                        a-nţelepciunii  faţă       mirajul fericirii                        l-am câştigat
                 ferită de trufie                     eu am râvnit s-o vădÎn cursă                                  am pierdut
                   şi gândului fidelă                   am irosit o viaţă                              un diletant                               BUNUL SIMŢ
de toate-am vrut să-mi fie             năuc prin lume trec        un scrupulos                              provincial
  ce poate să mai vie                      nimic nu sunt acuma          era-naintea mea           pe ultima sută de metri
 să văd doar îţi voi cere                 cu-n gând şi c-o uimireAm sângerat                               în cugetul meu
   iluzii cum petrec                         amestecat cu huma.Un cal sălbatic                                voi fi

    am fost                                            o biată gloabă

           Carmen  
                    ALEXANDRINA

Poeme de 

Emilia TUDOSE
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ŞI TOT ŞI ÎNCEPUT
O ALTĂ TOAMNĂ

Se bat în mine dragostea şi moartea
Ca ochii tăi înlăcrimaţi e zarea Se trag de păr, se-acuză reciproc
Prin rarişti de livezi şi de trifoi, Şi nici nu ştiu la care să-i ţin partea
Când soarta ne-a rănit pe amândoi Sunt între două margini un mijloc
Lăsându-ne prin viaţă-nsingurarea...

Se zbat în mine tot şi început
Şi am rămas de-atunci străini şi goi O inimă cerşeşte fericirea
Crescu-ntre noi haină depărtarea Mi-e sufletul, de când mi-ai apărut,
Şi ca o rană tainică uitarea În calea ta sfios cerşindu-ţi firea
Ne rătăci prin lume pe-amândoi---

Mă zbat pe ţărmul tău şi nu mă vezi
O altă toamnă şi e mai târziu Ţi-e sufletul un val purtat de vânt
Pe-aceleaşi şesuri ca în poveşti, Minunea mea creştină, tu ce crezi
Dar totul este trist şi e pustiu În Tatăl, cu Duhul, pe Cuvânt.

Pe vechiul drum tu tot lipseşti Opriţi-vă, mai bine zis rămâi
Şi-ne-mpăcatul dor e tot mai viu În mâna ta mă prinde şi mă ţine
Spre care tărâmuri veţnic rătăceşti? Scăpându-mă de moartea care vine 

Mi-eşti cea din urmă dragoste dintâi.

FRUMOASĂ ESTE VIAŢA!...

Priveşte fiecare răsărit de soare,
Frumoasă-i, frate, viaţa pe pământ!
Cuprinde-te de ea cu legământ
Că e-o minune atât de trecătoare...

Iubeşte chiar şi zbaterea de vânt,
Tot basmul care freamătă în zare
Că fiinţa noastră-i ca o floare

PARCĂ FOCULCe pleacă creştetu-n pământ...

Nu tângui la prea fugara clipă, Cresc sânii de fecioare prin biserici
Trăieşt-o cu tot freamătul iubirii, Duminică de vară şi de foc,
Fă din ea ofrandă şi risipă La liturghii, dar mai ales la predici

Doar sânii din icoane stau pe loc.
Căci iubirea-i ţărmul fericirii
Chiar dacă timpul zbate din aripă Cresc îngerii, Treimea se dilată
Prin ea atingi altarul nemuririi... Fecioarele se vor măcar privite,

Sân vreau să fiu, să cresc în piept de fată,
Să fiu izvor de lapte şi ispite.VENISE IARĂŞI TOAMNA...

Cresc repede nălucile din minteToamna îşi întinsese iar cortul cenuşiu
Păcatele grăbite le urmează,Şi frunzele pluteau spre nicăieri pe-afară,
Ce rar şi puţin mai sunt cuminte,Când pentru noi sosise şi cea din urmă seară
Şi cresc, de parcă focul m-alăptează!Şi totul îmi părea mai trist şi mai târziu...

Se pregătea de-acum şi-ultima zi de vară
NEVORBIREŞi între noi creştea un necuprins pustiu,

Ah, vântul îmi părea un straniu vizitiu
Care te lua pe veci, angelică fecioară... În linişte

Iubind
Şi ne-am pierdut adânc în tumultoasa lume Firescul îţi va spune
Pe drumurile soartei peregrinând cu dorul Poveşti nebănuite
Şi mi-ai rămas un înger în amintiri postume,

Vorbind puţin
Căci timpul între noi a tras hain zăvorul. Cuvântul
Demult, demult suntem două străine nume E sfânt adică e
Fugara fericire spre alt ţărm şi-a luat zborul. Să-l crezi.

Poeme de 
Dumitru DUMITRICĂ

Poeme de Marius ROBU
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Am rămas cantonaţi în Freudenthal aproape două evenimentelor (asta însemnând scene dramatice, imagini 
săptămâni. În tot acest timp locotenentul Sofian nu a primit pline de cruzime, întâmplări tragice şi, mă rog, tot cortegiul de 
nici o dispoziţie, nici cel puţin un ordin de raportare a situaţiei. atrocităţi ce se târăşte în urma ordinului de luptă) în acel 
La trei zile sosea o căruţă cu alimente, având însă aceleaşi teritoriu al derizorului sau al grotescului. Aşa, de pildă, revăd 
reduceri drastice la reţia de pâine şi carne. Cu al treilea mereu o scenă în care un sergent, convulsiv presat de nevoile 
transport ne-au survenit şase baloţi cu echipament, iar fizice, a alergat în faţa dispozitivului unde se vedeau nişte 
următorul a conţinut numai muniţie. glugi mari de porumb şi s-a aşezat pe vine după una din ele, cu 

Soldaţii nu se arătau prea îngrijoraţi. Auziseră zvonul riscul de a fi capturat sau împuşcat de inamic. Ei bine, nu mare 
că vor fi trimişi, cât de curând, cu alte unităţi, în ţară. Cât ne-a fost surpriza să-l vedem cum aduce – cu o mână pe armă 
despre aprovizionare, niciunul nu scotea o vorbă. Asta pentru şi cu cealaltă pe cureaua pantalonilor – o grupă întreagă de 
că, aşa cum aveam să aflu singur, soldatul se descurcă în orice ruşi. Ruşii se ascunseseră în glugi şi la vedera sergentului 
împrejurare. La câţiva kilometri de localitate era un colhoz, stând în vine şi-au spus că aliniamentul fusese depăşit şi că ei 
unde exista şi o crescătorie de porci. Era ordin clar că nimeni rămăseseră mult în spate...
nu are voie să „achiziţioneze” bunuri de la populaţia din zonă Am ajuns cu Sofian pe marginea unui povârniş, într-un 
sau să pătrundă în zone strict delimitate ca fiind sub regim de loc acoperit de tufişuri înalte, din care se ridicau şi siluete 
administraţie specială. Şi ce nu era obiectiv important? Totuşi, întunecate de copaci. O lumină pâlpâitoare apărea din când în 
într-o noapte, Sofian m-a chemat să facem un control în când, ne-am dat seama că era de fapt un foc ce ardea într-o 
dispozitiv. „Dispozitivul” era compus din trei gospodării groapă. În jurul focului se mişcau fantomatice umbre care nu 
părăsite şi terenul aferent, unde trupa îşi înjghebase şi nişte erau altceva decât soldaţi. Băieţii erau complet absorbiţi de o 
colibe, pe post de puncte de observare. Era o noapte senină şi îndeletnicire cât se poate de plăcută, adică frigeau pe jăratic 
friguroasă. Locotenentul s-a oprit la un moment dat de sat şi a bucăţi de carne de porc.
început să adulmece. Locotenentul Sofian mi-a făcut din nou semn să rămân 

pe loc. S-a apropiat de izvorul miresmelor şi l-am văzut că a 
aruncat ceva lângă groapă. După câteva secunde, o detunătură 
puternică a zgârâiat liniştea nopţii. Câteva schije au ajuns 
până la mine şi am realizat că Sofian întrebuinţase o grenadă. 
Dintr-un salt am ajuns la marginea gropii. Soldaţii erau 
culcaţi, fiecare pe unde apucase.

- Ar trebui să vă pun pe jăratic, a turnat locotenentul. Să
vă învăţ minte odată că nu sunteţi în război ca s-o duceţi
ca la mama acasă. Şi nici să vă perfecţionaţi în hoţie. Ia
ridicaţi-vă, să vă văd la faţă!
Am presimţit de îndată că lucrurile vor lua o turnură 

urâtă. Nici unul din cei culcaţi în jurul focului nu s-a mişcat. 
- Simţi mirosul? Mi-a spus. Chiar şi când locotenentul a ameninţat că va mai arunca o 
Mă uitam la stele. Cerul era copleşitor, se rotea ca un grenadă, de data asta chiar în groapă. Era o scenă de-a dreptul 

scrânciob enorm, sclipind din luminiţele mai mari, mai mici hilară. Friptura sfârâia pe jăratic de să-ţi vină să vomiţi de 
sau minuscule, ce-şi schimbau mereu intensitatea, astfel, că poftă. Iar soldaţii o făceau pe morţii.
nu puteai stărui cu ochii asupra uneia, fără să fii ameţit de - Sublocotenent, coboară şi adună nemernicii imediat, 
zvâcnirea pulsatorie a alteia. să-i văd şi eu la faţă, mi-a ordonat furios Sofian.

- Simt miros de pace, am şoptit. Dacă m-aş agăţa acum Câteva clipe am oscilat între a îndeplini acel ordin 
de coada luminoasă a vreunei stele căzătoare aş umilitor sau a-i face pur şi simplu un vânt locotenentului în 
ajunge direct la mine acasă... Şi pe cinstea mea că v-aş groapă, să dea piept cu cei care, eram sigur, nu vor pregeta să-l 
invita pe terasă, la un pahar de Cherry şi la o friptură arunce în foc. Era un moment de mare tensiune şi mi-am 
cum n-aţi gustat vreodată impus, cu un efort considerabil de voinţă, să înlătur 

- Păi despre friptură este vorba, zice cu glas aspru desfăşurarea unui conflict care ar fi putut avea urmări 
Sofian. Nu-ţi dai seama că vulturii noştri de oşteni se catastrofale pentru toţi. M-am prăvălit peste marginea gropii 
ospătează de mama focului? şi cu toată iuţeala de care eram în stare le-am luat soldaţilor 

Fie că era o senzaţie remanentă, fie că undeva se prăjea capelel de pe cap. Au fost atât de surprinşi, încât, într-o pornire 
ceva gustos, am simţit un val tulburător ce-mi desfăta nările. instinctivă, s-au sculat imediat spre a-şi recupera ceea ce orice 

- Sorocene, îmi spuse cu un ton şi familiar dar şi om n-ar lăsa nicicum să-i fie şterpelit. Poate că în secundele 
dojenitor locotenentul, trupa noastră se pare că acelea revedeam scenele ce se petreceau mai ales între copii, 
trăieşte mult mai bine decât ne închipuim. când unul mai mare fura altuia căciula sau ce avea pe cap, 

A luat-o înainte, şi mi-a făcut semn să păşesc cu grijă. ridicând-o în sus, iar cel păgubit se rotea, sărea şi se dădea de 
Pe măsură ce înaintam, mirosul devenea tot mai pătrunzător. ceasul morţii să-şi recapete acoperişul tărtăcuţei.

Aşa cum am mai spus, nu am păstrat de pe front Dar momentul crizei fusese ispăşit. Soldaţii s-au strâns, 
impresii demne de a fi reluate sau rememorate. Dacă reproduc ruşinaţi, în jurul meu şi le-am spus că nu se va întâmpla nimic 
însă aceste secvenţe, o fac cu sentimentul că în desfăşurarea grav. De altfel, când am ieşit de-acolo, Sofian nu mai era. Mi-a 
lor, atunci nu aveau vreo anume semnificaţie, ci doar s-au spus după aceea că îşi regretă ieşirea şi că eu am ştiut să pun 
întipărit în conştiinţa mea printr-o schimbare de sens. Printr-o capăt unei situaţii ale cărei urmări puteau fi extrem de 
trecere bruscă şi neaşteptată din sfera previzibilă şi admisă a neplăcute.

Nicolae BOGHIAN

CU GRENADE, 

FOC!
* fragment din romanul*

ULTIMUL DUEL
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Când, în 2003, Victor Cheţe a ieşit brusc şi ostentativ în Agora literară cu... 15 piese de teatru, publicate în 
două volume la Casa Cărţii de ştiinţă din Cluj-Napoca, însumând 630 de pagini, dramaturgul îl prevestea 
din plin şi pe poet. Ironia, aluzia, umorul şi drama, replicile inspirate sunt mijloace prin care unele 
personaje se exprimă metaforic prin efuziuni lirice şi efecte deopotrivă vizuale şi emoţionale, ca şi în 
poezia sa.

Asemenea actorilor, care s-ar cuveni să joace în spectacolele vieţii din piesele sale, Victor Cheţe 
se comportă el însuşi ca un personaj principal în volumul „Flori carnivore“. Îşi joacă bine rolul pe scena 
existenţială a lumii în care, cum spunea marele Will, „toţi oamenii sunt doar actori“. În poezia de dragoste, 
de atmosferă sau de meditaţie filosofică, cu interogări tulburătoare şi transfigurări simbolice ale realului, 
Victor Cheţe se prezintă cititorului cu un volum matur, închegat şi de o surprinzătoare modernitate.

Iulian PATCA

******************************************

Ion Mârzac face parte dintr-o aprinde numai cu scânteia talentului. Deceneu,/ până şi vântuile şi valurile - // 
generaţie de poeţi care, cu câteva excepţii Elogiile sunt adresate unor şi toarnă mirene, în prea-sfântul pocal, 
s-a conformat dictonului inter arma personalităţi (poeţi, filozofi, oameni de nu vin,/ ci agiasmă, dintr-un iaz verde, pe 
silaent musae, adică au cam tăcut cât s-au artă), dar şi „elementelor simple” care un obraz de fecioară,/ ori de martir, ori 
aflat sub arme. Alături de Lviu alcătuiesc existenţa noastră. Aparent, de erou, ori de sfânt pământean.
Zanfirescu, Ilie Zavragiu, George Vasile, faptul de a avea o temă fixată s-ar părea că Contemplarea melancolică pe 
Iulian Patca au format, la debutul în presa  uşurează travaliul poetic, dat fiind faptul care ar impune-o situarea pe o orbită din 
literară a vremii, un „echipaj” aflat sub că sensul dedicaţiei lămureşte şi trasează jurul a ceea ce face obiectul „elogiilor” 
vânt prielnic, pornit din dezgheţul anilor anumite linii de tratare a subiectului. este depăşită prin intensa trăire a actului 
'60, dar şi sub evoluţia Societăţii poetic, prin căutarea altor rezonanţe 
„Astra”din Sibiu, care-şi desfăşura pentru „sunetele” obişnuite ale lumii, 
pregnant influenţa supra artelor şi m o t i v  
literaturii, reînviind tradiţiile sale pentru care 
glorioase. Ioan Mărzac pornea ca o voce ne ducem 
profund elegiacă, marcată de o tristeţe cu gândul 
ontologică, reprimată doar de convulsiile l a  
temelor impuse de „actualitate”. Pe dedicaţiile 
parcurs, se pare că dorinţa de a publica un bijuterii ale 
volum a fost repede temperată de lui Rainer 
impunerea pactului cu diavolul, adică de M a r i a  
a arpegia pe temele prozei patriotarde, de Rilke, ale 
elogiere a sistemului politic. Cred că a Dar Ion Mârzac ocoleşte această c ă r u i  
fost o alegere corectă, chiar dacă prin cale facilă şi personalizează fiecare „Elogii” au 
aceasta a ratat câştigătoarea unui loc (de „elogiu” cu propria vibraţie, cu propriul avut  ecou 
altfel bine meritat) în poezie. univers de trăiri şi reflexii. Astfel că p u t e r n i c  

Debutul târziu a fost ezitant, semn înclinarea sa spre elegie, spre desluşirea a s u p r a  
că inhibiţiile unei atât de lungi absenţe nu naturii adânci a lucrurilor şi fenomenelor deven i r i i  
puteau fi uşor înlăturate. Volumul de faţă îşi află un larg teritoriu şi un divers poetice a lui Ion Mârzac: Fericiţi cei ce 
„Nesfârşitul elogiu II” (Editura Mega, registru de împliniri. Un elogiu adus ştiu că îndărătul/ tuturor graiurilor stă 
Cluj – Napoca, 2011) îl consacră ca un aproapelui (dedicat lui Iulian Patca) dă negrăitul,/ că de-acolo binecuvântat,/ 
poet înzestrat cu toate darurile, dar şi cu viaţă unui puternic sentiment de măreţie ne vine şi-avânt.// Desprins de 
toată forţa matură a talentului vremelnic fraternitate, de aparenţă reală şi pură la aceste punţi/ ce noi le-njghebăm din 
reprimat. În mod paradoxal, cel ce evitase aceeaşi natură mirabilă şi sfântă: În nimicuri de tină:/ ca mereu de pe creasta 
să închine osanale unor fantose politice patria aproapelui meu/ soarele arde cu oricărei răpiri/ să vedem comunicarea 
(Partidul, Ceauşescu, Elena şi tot toată puterea/ în adâncuri, mai bogată-i senină.
neamul) îşi intitulează acum poemele averea,/ iar, pe undeva, ne iubeşte acelaşi „Nesfârşitul elogiu” este, în 
„elogii”, pentru că şi-au găsit adevăratele zeu - // (...) Din vremea aceasta, întoarsă diversitatea motivelor sale, un fel de 
valori cărora să le fie adresate. pe dos,/ în ochi se mai zbate un cearcăn mozaic, la care poetul a trudit cu răbdare 

Ca să compui elogii, de îndată te aiurea,/ mai ţipă un clopot, mai rabdă de şi migală, alegând de fiecare dată 
întorci la poeţii greci şi latini, le foame securea, / mai visează un urs sub „pietricica” cea mai potrivită, pentru a 
Renaştere şi clasicism... Dacă Ion u n  b r a d  r ă m u ro s  –  ( „ E l o g i u  realiza în final un întreg bine conturat ce 
Mânzac a avut în vedere aceste Aproapelui”). Tonalitatea aduce aminte conferă o imagine a poeziei, cu toate 
începuturi, nu ştim. Dar putem vedea în de „Imnele” lui Ioan Alexandru, poetul virtuţile ei. Ca în orice lucrare de o 
întregul său un volum care respectă pe martir al Transilvaniei, căruia îi dedică un asemenea amplitudine, mai sunt şi pete, 
deplin regula impusă de acest gen de „Elogiu candelei”: În potirul de lut, de şi umbre, dar în ansamblu Ion Mârzac a 
poezie. Adică o şlefuire impecabilă a de-a dreapta icoanei,/ s-au adunat, realizat un volum de poezie care îl 
versului, o inspirată mânuire a metaforei. domnule Ioane,/ toată durerea şi consacră deplin şi îl situează pe locul ce i 
Şi asta fără a diminua în vreu fel „arderea existenţa Lunii - // o, măcar în ultima-ţi se cuvine în acea orchestră căreia îi 
interioară” a poeziei, acel foc sacru ce se rugă,/ miluieşte, în graiul Patriarhului dedică o „Uvertură dulce a amurgului”.

Nicolae BOGHIAN

UVERTURA 

       AMURGULUI

CARTEA CALDĂ DE PE RAFT
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Pliniu cel Tânăr cu al său Panegiric al Eminescu, Ioan Inochenţie Micu (Klein), 
Împăratului Traian, apoi de istoricele Simeon Tanco, Vasile Netea, Ioan 
Cuvântări funebre din secolul al VII-lea. Giurcă, Emilian Furdui, Lucian Valea, 

Revenind la noi, românii, autorul Teodor Ghiţan, Octavian Ruleanu, 
începe cu Şcoala Ardeleană, cu ,, Pompei Boca, Vasile Haja, Gavril 
P r o p o v e d a n i i  s a u  p r e d i c e  l a  Scridon, Teodor Mihadaş, Clemente 
îngropăciunea oamenilor morţi'' de Plăianu, Ion Oarcăşu, Onisim Filipoi, Ilie 

În urmă cu câtva timp l-am Samuel Micu. Iubitor nemăsurat al Rusu, Petre Rebreanu, Anchidim Ureche, 
întrebat  pe ,,colegul meu de bancă'' Ardealului, cu deosebire a regiunii Ioan Oltean, Alexandru Husar, Nicolae 
Teodor Tanco de la BCU Cluj la ce mai autonome din vechime a grănicerilor Neagoş, Vasile Ilovan la capătîiul cărora 
lucrează? Şi mi-a răspuns ,,la alcătuirea năsăudo-bistriţeni, autorul ne prezintă pe a rostit panegirice sau omagiindu-i 
unui volum de panegirice''. Nu ştiam însă năsăudeanul Toader din Feldru, (apreciat postum în presă. Volumul prezentat este o 
semnificaţia specifică a acestui cuvânt. de Vasile Pârvan, care în 1693, prezintă sursă importantă pentru documentarea 
Mi-a fost însă jenă să-l întreb şi m-am dus înaintea lui Bossuet un panegeric într-o i s t o r i c ă  ş i  c u l t u r a l ă  p r i v i n d  
fuga la un dicţionar : ,,Se defineşte limbă literară românească.) personalităţile din ultimele două secole. 
panegiricul ca o rostire funerară sau Aminteşte  despre Anuarul  După cum ne aşteptam din partea 
scriere care aparţine artei oratoriei, e o Gimnaziului superior român din Năsăud, autorului, volumul se constituie ca un far 
despletire din retorica vremurilor vechi.'' cunoscut iniţial ca Raport Anual, de lumină în istoria, literatura şi cultura 
Am înţeles doar parţial sensul şi m-am programă, în care se scriau panegirice, regiunii Transilvania. Din schiţarea mea 
lămurit deplin doar după lectura primul fiind a lui Constantin Moisil, însă, se înţelege firul cărţii. Recomand cu 
volumului. rostit la înmormântarea fostului vicar căldură citirea ei integrală, asigurând 

Vo l u m u l  d e b u t e a z ă  c u  greco-catolic al Năsăudului şi luptător cititorii că totul este scris cu ştiinţă multă, 
,,Argument'' în care autorul aminteşte de paşoptist, Macedon Pop, decedat la 1873. conştiinţă şi cu dragoste pentru toţi.
specia literară privitor la viaţa şi În 1901 la moartea lui Octaviu Bariţiu, 
activitatea unor mari personalităţi ale fratele marelui istoric George Bariţiu şi a 
culturii. Într-o scurtă istorie a acestei lui Ion Lupoae s-au rostit panegirice ce s-
scrieri epice, Teodor Tanco aminteşte de au publicat în Anuarul de Năsăud. În 
Socrate cu al său sfârşit public după sfârşit,se aminteşte lucrarea lui Nicolae 
pronunţarea sentinţei, de a bea cupa cu Iorga din ciclul ,,Oameni cari au fost''.
otravă, rosteşte în faţa apropiaţilor Revenind la propriile lucrări, 
propriul panegeric spunând : ,,Acum însă profesorul scriitor se opreşte pe larg 
este ora să ne despărţim, eu ca să mor, voi asupra personalităţilor născute în judeţul 
ca să trăiţi. Care dintre noi păşeşte spre un Bistriţa-Năsăud sau care au avut diferite 
lucru mai bun, nimeni nu ştie,  fără numai tangenţe cu aceste regiuni: începe cu 
Zeul.'' Autorul menţionează pe Platon, pe Maria Rebreanu Strat, C. Noica, Mihai 

Prof. dr. Florea MARIN

PANEGIRICE 
ŞI

OMAGIERI

împrejurimi au fost botezaţi Zolică! Şi controversele:
astfel au apărut pe lume cu acte în Alo! Alo! Cum ai zis, tovarăşe 
regulă: Zolică Popescu, Zolică Marin, primar?
Zolică Barbu, Zolică Ionescu şi mulţi Zimand!
alţii! Tot Zolică a fost regretatul Simand? Tov Şimăndan, las׳ că 
fotbalist Zoltan Crişan (1955 - 2003) de ştiu eu cum vă cheamă! Cum se 

Vă propun două povestiri, două la echipa Universitatea care a întărit şi numeşte comuuuna? Cu „S” sau cu „Ş”, 
relatări despre nume ciudate... Nu bag mai tare faima „zolicilor olteni.” că trebuie să scriu corect în acte...
mâna în foc că-s adevărate, dar merită A doua povestire este cea care se Aaaalo! Zimand am zis! Aşa se 
să vă descreţiţi puţin fruntea citindu-le: referă la denumirea localităţii Zimand numeşte comuna: Zimand! ׳nţeles 

Prima povestire: prin anii ′50 în Cuz. C-o fi adevărată sau nu, eu v-o tovarăşe? Zi-mand!
comuna Icsuleni din Dolj... venise un relatez aşa cum am auzit-o şi eu de la un Alo, alo! Am înţeles acum! Deci, 
învăţător nou însurat cu o unguroaică prieten glumţ care locuia prin acea Şimand! Păi, e cumva comuna dumitale 
din Ardeal. Femeia, cumsecade s-a zonă. O istorie onomastică plină de de naştere? Oare de-acolo ţi se trage 
acomodat uşor cu locurile, mai ales că umor. Prin anii ′50 comuna se numea numele?
sătenii au tratat-o cu respect... învăţând simplu Zimand. Când s-a trecut la noua Nu tovarăşe! Z-i-m-a-n-d am 
de la ea cum să folosească boiaua de organizare administrativă, adică trecera zis! Zimand cu „z”! aţi înţeles? Cu 
ardei dulce gătit şi cum să facă un gulaş de la regiuni la judeţe, Aradul a devenit „Zî”!
de zile mari. În memoria strămoşilor municipiu şi capitală a judeţului unde nţeles să trăiţi! Zimand Cuz!
săi, primul copil pe care l-a născut l-a se şi află comuna cu pricina. Cineva de Şi, Zimand Cuz, i-a rămas 
botezat  Zol tán,  a l inându-l  cu la Bucureşti, de la direcţia de numele în toate hărţile şi actele oficiale! 
diminutivul Zolika... Desigur ea îl topografie, l-a sunat pe noul primar, Ba sau mai găsit câţiva şi mai deştepţi 
pronunţa pe ungureşte „Zolika”, dar care pare-mi-se se numea Şimăndan de pe la partid, care au vrut mai târziu 
românaşii îl strigau Zolică... Aşa de (sic!) şi a vrut să verifice numele să-i mai adauge un „a” patriotic la 
mult au îndrăgit oltenaşii numele lui localităţilor incluse în noul judeţ. Când sfârşit, ca să se înţeleagă că ar avea ceva 
Zolică, încât mulţi copii din sat şi s-a ajuns la Zimand, au început legături cu domnitorul Al. Ioan Cuza.

George ROCA

DOUĂ 
POVESTIRI
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Gheorghe Andrei NEAGU Constantin VĂRĂŞCANU

ÎMPLINIRE SOARELE MEU

Din fiecare curgere când vin tot mai Soarele meu e zimbrul
adânc, Nălţându-se pe steg,
tot mai profund spre tine, I-aud prin gloate timbrul
din fiecare geamăt, Urlând în vălmăşag.
din râuri de suspine
din fiecare floare de cireş În încleştarea oarbă
din clipe care fug şi ades El urcă în tării,
în drumul către tine Seninul să îl soarbă
din arborii ce-mbată ochii Din roua sfintei glii.
şi din lumina de pe buze,
din porţile în care bat El, înzăuat în veşnic,

 
cu flori de măr şi de cais, Ne urcă spre ţel
din gura-n care mai încap Asemeni unui sfeşnic
rostiri de vis... Ce arde, sfânt, în el.
din milioane de secunde

Violetta PETREDevin un fluviu ZIMBRIDA
ce-mparte şi desparte...

SINGURĂ ÎN RUGĂCIUNELumina fără moarte. Sus, pe vârful munţilor
Este ţara zimbrilor,

Mă-ntrebi de câmpul de-altădată?SĂ POŢI
De mai sunt maci şi flori de iasomie? Şi din munţi în larga zare
Eu ţi-aş răspunde de-aş putea, îndatăSă poţi să dormi la pieptul meu, E stăpân Zimbrul cel Mare.
Dar bate vântul tare prin pustie...cutremurat de dor şi inima mea

pe sânii mici ca nişte ochi Nu se teme nici de fiare,
Şi umbra nu mai pleacă de pe-aiciînmugurind în Nici de păsări răpitoare.
Şi-a instalat un cort de veşniciesomn
Chiar un descântec de ai şti să zicisă-şi fie rodul aşteptării. Coroana-i împărătească
Nu mai miroase-acum a iasomie...Să poţi mângâia trupul, înfiorat Vrut-au mulţi să i-o răpească,

de un suspin ce vine, îmbobocind.
Izvoare nu mai cântă sus în munţiSă poţi să ţii de mână Dar i-au spulberat în vânt
Tăcerea le-a adus melancoliacopilul cu ochi Coarnele de zimbru sfânt.
Şi printre frunze plâng copaci cărunţimari.
A adormit în toamne ciocârlia...să poţi să ai în braţe, speranţele Ochii zimbrilor sunt stele

de jar. Rotite în doruri grele,
Privighetoarea şi-a pierdut sonorulsă nu urăşti destinul, nici ochii
E linişte de moarte-n dimineţicare vin Frunţile-scuturi de soare
Pe ici, pe colo mai aleargă dorulsă-ţi poarte-n trup lumina. Clipind în adânci izvoare,
Prinzându-şi lacrima între scaieţi...Înmiresmate gânduri.

Să-ţi crească-n iarba plină Coarnele sunt lănci eterne
Îmi place să fiu singură în toamneîn clipe de Peste care vremea cerne...
Cu liniştea ce-mi cântă rugăciunesenin.
Bat clopote şi glsul lui adoarmeşi să-ţi aducă cerul în palmele subţiri, Ionel MARIN
Tristeţea, lacrimă de-nchinăciune...căldura zilei din care mai respiri,

o armonie nouă şi-un surâs
DEMNITATE

Şi-mi pleacă visul spre iubiri, fireşteîn noaptea-n care ai tremurat
Spre ochiul magic de sclipiri albastreşi-ai plâns.

Roua dăruită de nori
Acolo încă, iasomia înfloreşteSă poţi...

Curăţă rănile nevăzute,
Şi macii au culoarea răstignirii noastre.

Mai ales cele desfăcute...
CĂDERI

SFÂNTĂ MARIE!
Adevărul umblă desculţ,

Cad frunze moi în părul tău
Întoarce întunericul,

În nopţile în care gândul plângeşi se cufundă-n plete,
Pregătindu-ne pentru

Şi stelele se-ascund tiptil sub noriiar visul meu, din visul tău
Marea confruntare.

Iubirea ta durerile ne strângese-mbată pe-ndelete.
Poartă cu demnitate

La pieptu-şi... cum tu faci de-atâtea ori...
Crucea durerii...

Cad arbori negri în pădure
Şi lacrima ce izvorăşte din iertăripentru atunci când n-ai să fii;

Sinele uneori priveşte neputincios!
De unde sufletul îţi plânge insistentCu ochi de jar,adun durere – 
Ne umple existenţa cu mirăriIar ai plecat. Ai să mai vii?

Lacrimi se varsă în
Că duhul tău e printre noi... prezent.

Râuri tăcute, purificându-ne.
Cad frunze ude-n părul tău

Lung e labirintul vieţii şi al morţii...
Să ne mângâie ploile din noide lacrimi care curg şuvoi

Toţi alergăm, spre final, către
Din fiecare toamnă cu tristeţiŞi se topeşte visul meu

Porţile mântuirii.
Şi rugăciunea să ne spele de noroiÎn ochii negri, trişti şi goi...
Când Tu, Marie ne cânţi dimineţi.
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George PETRONE Isteaţă fată şi n-avea nici Bacu′,
Mai tare-n socoteală ca Roberta

O, VOI, FEMEI, FEMEI Şi-azi e călugăriţă la Tanacu!

O, voi, femei pe care v-am iubit, Iar Frosa, mlădioasă ca o frunză,
Cu ochi de jad, contururi rubiconde Ţiganca ce m-a-nbolnăvit de 
Şi plete lungi, ornamentaţii blonde

cord,Amuşinând balsam de fân cosit,
Nu-şi mai încape-n fuste de 
osânzăCu forme moi, dogori în asfinţit
Şi-i cerşetoare-n Place de la Şi mers zglobiu de ciute carpatine,
Concorde!Unde-mi sunteţi frumoaselor 

mezine
Pe care vă iubeam ca un smintit? Cu Lina, fată sobră şi cuminte,
De pildă, Lola... Lola ce părea Mergeam la joacă, horă şi la bal;
Desprinsă dintr-o frescă bizantină Azi nu mai are-n gură nici un 
Cu chipu-i blând şi ochii de lumină dinte,
Cu care-adeseori mă fascina, Trăind din ajutorul social!

Nicuşor CONSTANTINESCU
Vai, ce-a ajuns! Din câte-am auzit,

Pe Safta am iubit-o de pomană,E-o babă de vreo nouăzeci de kile, O,VOI,FEMEI,FEMEI...
Căci m-a ţinut în frâu, ca pe un C-un neg enorm pe nas şi cu lentile (parodie)
cal,Mai groase ca parbrizul de Oltcit!
Şi-aud c-ar fi, la un bordel, Acele brune, blonde, minione,
patroană,Sau zvăpăiata Mimi, cu alură Focoase, suple, grase ori nurlii,

Şi unduiri de iederă-n suspans, La Radu Mazăre pe Litoral!Pe toate le-a avut George Petrone
Ce câştigase un concurs de dans Şi i-au adus, în viaţă, bucurii!
Organizat de Casa de Cultură, Câteodată-n piaţă la Matache,

Mă văd cu prima mea iubire – Dibaci şi la femei, ca-n epigrame,
Crezi că mai are aerul frivol MargaEu pică nu îi port, ba chiar   Şi graţia de-atuncea? Dimpotrivă, Şi-s trist că are boala lui Calachel-aplaud,E roasă de sciatică parşivă Şi-un Parkinson, de tremură ca Că a fost idolul atâtor dame...Şi face tratament la Tekirghiol.

varga!Dar am şi eu motive să mă laud.Nu mai vorbesc de Melania, o
Gingaşă şi o galeşă silfidă,

Maria pare dusă cu gondolaPuteai să juri că-i vreo Lollobrigidă Simt c-ale lui au fost mai elitiste
Căci s-a zbătut, o viaţă, în nevoi,Sau dacă nu cumva Brigitte Bardot. Şi mult mai exersate în amor,
Acum e internată la SocolaS-o vezi acum... Lucrează la o Eu am avut doar nişte ceapiste,

fermă, Şi crede c-ar fi zâna din Pleşcoi!Mai neşcolite, fete din popor!
Pe undeva pe lângă Calafat,
E-obeză, are-un bust exagerat Pe Tanţa am iubit-o de copil,
Şi-un tuhăs (mă scuzaţi!) de Ochi azurii şi sâni ca două pietre,
pachidermă!

Azi e bolnavă grav, într-un azilOrtansa, cea cu ten marmoreeean
Şi-arată mult mai rău ca Zoe De-o frumuseţe sobră şi pedantă,
Petre!Pe care o creşteau cu guvernantă

Şi-avea şi profesoară de pian,
Marghioala, chiar de nu era o O văz acuma cu un babalâc,

I-o fi bărbat sau... cine naiba ştie divă,
Şi cred că are o hemiplegie Îmi provoca, adeseori, frisoane,
Că umblă în baston şontâc-şontâc. Azi cred că e cu mintea în derivă,
Matilda, uite, jur pe ce-am mai sfânt, Căci şi-a făcut implant de 
Că are colici sau ceva cu glanda, silicoane!
Că prea s-a scofâlcit; la fel şi Sanda,
Aud că-i cu hormonii la Pământ. Suspin şi-acum, când mă gândesc 

la Veta,
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la nivel intuitiv, mediul în care şi prin care se 
produc toate faptele şi evenimentele sociale. 
Ori de aici, marele pas făcut de către autor 

cotidiană sau în forme elevate şi spre structurile ontologiei umane asupra unui 
speciale (precum în volumul Paraidis, segment de populaţie  doar sugerat literar la 

Î n  t i m p  c e  a m  l e c t u r a t  literatură de cuţit), se întâlnesc o serie de noi, la români, de către Eugen Barbu şi încă 
volumul,Paraidis. Literatură de cuţit, autor fenomene care pun dificile probleme vreo alţi câţiva autori. Iar ca să faci ontologie   
Liviu Andrei, volum apărut la Ed. Aius, 2011, (evident, de înţelegere). La general vorbind, la nivel artistic, îţi trebuie ştiinţă de carte 
şi prefaţat de către Tiberiu Neacşu, mi-au în toate tipurile de comunicare, dar mai ales în structurată axiologic, ştiinţa de a comunica, şi 
trecut prin minte multe. Evident, mi-am pus, aceasta de tip artistic, pe lângă fenomenele de stil. Stil pentru a ieşi din rând,  pentru nu te 
ca şi autorul prefeţei, unele întrebări, însă nu ambiguitate şi vaguitate, se găsesc cele care lăsa  amestecat în gloată, în curent, după cum 
m-am lăsat sedus de un anume tip de ţin de vorbirea indirectă, de aluzii, de delicat spun specialiştii, locul unde cu greu îţi 
autointerogaţie, cătă vreme din paginile sugestii, de suspiciuni, de diversitatea păstrezi identitatea. Câtă vreme paginile 
cărţii, ,,o lume'' creionată abil îţi sare în ochi şi figurilor şi tropilor (metaforă, metonimie, cărţilor sale conving, înseamnă că Liviu 
nu îţi dă pace mai abitir ca oglinda fermecată sinecdocă, ironie), de comunicarea prin figuri Andrei  are la îndemână cele enumerate 
care ţine morţiş  să îţi  arate realitatea, de aici, retorice ale tăcerii şi ale jocurilor de limbaj, anterior, din plin.
de oriunde, de acum sau din tot timpul. de implicăturile şi explicăturile, prezente 
Tranşant, în cărţile sale, Liviu Andrei stă sub inevitabil în orice proces comunicaţional şi, 
semnul stilului şi al comunicării. Am să încep de fapt, de folosirea întregului arsenal al 
cu a doua  trăsătură, nu pentru că ar ţine de figurilor stilistico-retorice. 
domeniul evidenţei, ci pentru că, vreau sau Dacă la toate  elementele enumerate 
nu, trebuie să dau cumva dreptate celor de  la anterior, elemente bine plasate în  acest 
Palo Alto, California, care  susţin cu volum de proză, mai adugăm gesturile, 
încrâncenare că ,,totul comunică”. O fac însă postura, vestimentaţia, poziţia spaţială, 
nu fără a le aminti faptul că, cel puţin la nivel contextul  de exprimare al personajelor,  
artistic, o pagină de carte, în cazul volumului înţelegerea ne joacă şi mai mult farse câtă 
numit mai sus, cu prisosinţă,  reprezintă  vreme Liviu Andei culege banalul cotidian, 
tulburătorul traseu  al trăirilor şi zbaterilor banal pe care, pe de o parte, îl esenţializează, 
între  idei şi cuvinte. Problema, la volumul iar pe de altă parte, îl existenţializează, chiar 
pus în dezbatere, este însă, nu atât de dacă lumea textului său este o lume a 
comunicare luată separat, cât de înţelegere ca dezorientării umane. Această lume creionată 
parte  a ansamblului, şi asta doar pentru faptul de autorul   volumului, comunică (în 
că, în general, în comunicarea interumană, interiorul său) şi se lasă comunicată (la 
realizată cu ajutorul limbajului, în nivelul textului, prin intermediul cuvântului-
comunicarea verbală, cum se spune, incizie), pentru a releva,  uneori fie şi numai 

Marin  Sorescu a  lăsa t  o  operă  temelor comune. Este entuziast şi beat de univers, dimensiuni parabolice. Poetul realizează o solidă 
impresionantă, atât în ceea ce priveşte cantitatea şi copilăros şi plin de gânduri până la marginea legătură cu lectorul prin dezabstratizarea 
diversitatea tematică, precum şi în ceea ce priveşte spaimei, de ineditul existenţei, romantic în accepţia lirismului, demitizarea şi desacralizarea unor 
calitatea şi originalitatea acesteia. Rămânând largă a cuvântului” mituri sau concepte estetice ( de exemplu, despre 
fundamental poet, a abordat în egală măsură lirica, sat, în ciclul La Lilieci în care realizează o 
proza, dramaturgia, eseistica; a tradus, a condus adevărată radiografie lirică a spaţiului rural, prin 
revista Ramuri, a fost directorul Editurii Scrisul care se pun în evidenţă aspecte etnografice: 
Românesc, a iniţiat şi condus o nouă serie a revistei obiceiuri, tradiţii, mentalităţi, limbaj, port, 
Literatorul, a lucrat ca redactor la revista credinţe). Ca dramaturg, a creat piese simbolice şi 
Luceafărul şi la studioul Animafilm, după ce făcuse parabole (Iona, Matca, Paracliserul), precum şi 
studii la Liceul militar din Predeal şi studii drame istorice (A treia ţeapă, Răceala) Tragicul, şi 
filologice la Iaşi, urmate de burse în Germania şi grotescul sunt modalităţi (categorii) estetice prin 
SUA. care, de fapt, sub masca ironiei, meditează. Eseistul 

Debutând în revista Viaţa studenţească în şi criticul literar se regăsesc în cele două lucrări 
1957, iar în 1964 cu volumul de parodii Singur intitulate Treoria sferelor de influenţă şi Uşor cu 
printre poeţi va fi remarcat şi apreciat de G. pianul pe scări Titlul acestui al doilea volum este 
Călinescu în revista Contemporanul, la rubrica sugestiv pentru a sublinia sensibilitatea scriitorului 
intitulată Cronica optimistului. şi grija cu care trebuie realizat demersul critic.

,,Fundamental – scria G.Călinescu atunci În acest articol norocos pentru legitimarea În prefaţă, găsim o plastică şi originală 
– Marin Sorescu are o capacitate excepţională de a poetului, G. Călinescu consemnează două poeme definire a actului critic:
surprinde fantasticul lucrurilor şi latura imensă a soresciene, devenite ulterior celebre: Shakespeare ,,Critica este foarte apropiată de 

şi Trebuia să poarte un nume În primul, marele Will, chirurgie, cu diferenţa că trebuie să operezi şi 
aidoma Demiurgului, a creat un unives uman în pacienţi care nu se plâng de nimic, ba dimpotrivă, 
şase zile, iar într-a şaptea ,,s-a dus să moară puţin”. se cred foarte sănătoşi, unii, dacă nu chiar toţi, 

Este aluzie la moartea fiziologică, infinit acuzând doar geniul. ,,-Simt aşa un geniu în mine, 
mai grăbită decât perenitatea creaţiei. În cealaltă domnule critic! Mai ales seara, pe la 10, mă ia aşa 
poezie, Eminescu este identificat cu ţara înşăşi. cu geniu. În somn!. Ce-o fi însemnând asta? O fi 
Încercând să explicăm marea aderenţă a publicului grav?”
cititor, nu numai de la noi, la creaţia lui Marin După 1989, poetul a publicat Poezii 
Sorescu, trebuie să ne raportăm la capacitatea sa de ,,alese” de cenzură” şi Traversarea; primul volum 
a concretiza ideile şi sentimentele, de a le face cuprinzând creaţii interzise înainte de `89 iar al 
palpabile, la simplitatea expresiei, ca rezultat al doilea consemnând aventura diverselor 
efortului de a scutura podoabele stilistice de prisos, ,,traversări” ( prin dictatură, prin tranziţie, trecerea 
la voinţa de a ocoli retorismul. de la o vârstă la alta) Traversarea fatală, în lumea de 

La acestea se mai pot adăuga ironia fină, dincolo, survine în decembrie 1996, fiind dictată de 
spiritul sarcastic-pamfletar, umorul acid dar şi pe patul de suferinţă, imaginând un fir de păianjen 
absurd, care, calculate, fac loc paradodoxului, ce se ipostaziază în scara care-i va duce sufletul ... 
apelului la parodiere şi la prozaic, dincolo de care în cer .
descoperim meditaţia gravă şi metafora de 

In memoriam: 

MARIN SORESCU

Emil STOICESCU

COMUNICARE ŞI STIL PENTRU O LUME A DESTRĂMĂRII
Nicolae BĂLAŞA
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FOCUS

DRUM GREU

Umblăm hipnotizaţi de veşnice-ntrebări.
Fantomele încep să ne alunge
Şi apucăm pe palide cărări
Nu lacrimi în cuvinte-avem, ci sânge!

Ne rupem, osteniţi, şi zdrenţele murdare.
Suntem păpuşi zvârlite fioros.
E-adevărat sau doar ni se năzare
Că-n jurul nostru, nu mai e frumos?

HAR

În luminişul dintre gânduri,
Bat cu-ndrăzneală două scânduri,
Sădesc acolo câte-o floare

CA PE-UN FIR Şi-apoi un răsărit de soare.

Ca pe-un fir ne toarce clipa, ca un creier, viaţa toată Şi pun altoi de lămâiţă,
Îşi împuţinează tortul în a vuietului gloată. Apoi un suflet de fetiţă,
Ne mânjim cu praf de stele, credem că devenim zei Zambile roz şi busuioc
Şi ne închinăm, în parte, la atâţia dumnezei. S-aducă inimii noroc,

Dorim soarele să-l prindem, raze să-i furăm tiptil Şi fac un gard doar din cuvinte
Şi pământul de sub tălpi ni se pare că-i puţin. Să ia confraţii toţi aminte
Luna când pe boltă suie ni se pare că-i a noastră Cum se clădeşte-o casă nouă
Şi am fereca în curte, chiar şi-ntinderea aşbastră. Când ţi-este sufletul de rouă.

Ne zidim palate scumpe, poleite cu cristale, IUBIREA-I UN IZVOR
Căci uităm de-a noastre zile care sunt tot mai amare.
Aroganţi cât se cuvine şi orbiţi de bani şi slavă, Vreau să scriu pe cerul lunii
Noi uităm în orice clipă de a vieţii grea otravă. Cu flori albe de petunii,

Vreau să scriu cu ghiocei
Veşnic ne dorim fotoliul cel mai scump şi cel mai mare, Pe ierni grele cu cercei,
Ne-mbătăm doar cu iluzii, căci moartea e-n fiecare.
Când credem că stăpânim tot pământul laolată, Ţipăt încropit în noapte,
Ne trezim într-o clipită drept pe lumea cealaltă. Litere nedescifrate,

Vreau să scriu bolţi de cuvinte,
Frunze galbene şi sfinte,E TOTUL UN REGRET

Dimineţi de bob de rouă,Azi, toate-n lume sunt doar lungi regrete.
Vreau să scriu în lună nouă,N-am bănuit s-avem de ele parte.
Vreau să scriu în tine, dor,Am zgârâiat cu unghia-n perete
Că iubirea-i un izvor!Să ne topim, ca ceara, pân la moarte?

MĂ PLIMB PRIN DESTINE totul invers, mă apucă sila.
În jurul meu, se pângăresc nerozii.
La uşa noastră, se aşterne mila Mă plimb prin destin ca pe-o plajă pustie.
Şi-n ghenele murdare, se nasc plozii. Hai, iubito, ţine-mă de mână şi taci.

Mă simt uneori ca-ntr-o grea colivie,
La colţ de stradă, se adună dracii. Alteori, sunt pe câmpii întinse de maci.
Umblă-n neştire haitele păgâne
Şi muribunzii-şi numără colacii Părinţii noştri sunt de mult în cer
În jurul nostru, soarele apune. Şi pâinea ce-o muşcăm nu-i românească.

De dor, pe-aceasta o-nmuiem în zer,
E totul un regret, regret masiv. Lăsăm speranţa-n suflet să ne crească.
De-abia mai dibuim, orbiţi, lumină
Şi porii lumii, iată, se închid Eu sufăr c-am pierdut tot ce e sfânt.
Nu o cunosc deloc, îmi e străina. Debusolaţi, ne-nfiorăm spre seară,

Nu ne mai curge miere pe pământ
Dac-am putea să emigrăm în cer, Şi-n zare, crinii-s pregătiţi să moară.
Să stăm la focul stelelor plăpânde,
Să nu ne pară drumul efemer,
Să fie vis înaripat oriunde...

Poeme de:

Beatrice 
Silvia 
SORESCU
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CĂRŢILE ADOLESCENŢEI
se poate trăi fără iubire al lui Malcom 

Lowry, cu iz de sentinţă, ferit însă, de 

cărările abrupte, de zbuciumul şi de 

păienjenişul trăirilor maturităţii. Povestirea 

sa poartă pecetea simplităţii, a magiei 

punct de vedere, un Don Quijote- poveştii de dragoste dintre Angela şi Will, 

PUR ŞI SIMPLU EL este un roman copil, care vrea să dezvrăjească lumea de care seamănă întru totul cu băiatul din vis; 

al inocenţei cu o pronunţată tentă minciuna şi de urâţeniile ei. care este, de fapt, băiatul din vis. Angela 

paradisiacă. Ea vrea, cu tot dinadinsul, să ne trăieşte plenar această bucurie şi această 

Personajele sale trec prin viaţă lin, arate chipul luminos al lumii, să ni-l vrajă, dar nu uită să o primească ca pe un 

refuzînd suişurile şi coborîşurile; însăşi reamintească; dar nu al lumii în sine, ci al dar din mâinile Creatorului său. Ea intră în 

dragostea lor se fereşte, parcă, să devină în lumii transfigurate de propriile trăiri biserică pentru a intra, de fapt, în firescul 

vreun fel abruptă; ea păşeşte pe deasupra lăuntrice. lucrurilor şi pentru a-i vorbi Celui care, pe 

lucrurilor, pe deasupra lumii aşa- zis reale, toate le-a zidit: A intrat în biserică, unde s-a 

de abia atingând pământul. rugat şi a primit putere. Sau: S-a rugat cu 

Eu-l autoarei trece cu sfială dintr-o putere, cu foc, cu ardoare. Iar credinţa sa, 

încăpere în alta a romanului, lăsând în urmă cât un bob de muştar reuşeşte să mute 

o mireasmă de pomi în floare; în fundalul munţii îndoielii şi să o aducă pur şi simplu 

povestirii se aud, nu întâmplări cotidiene Cartea este străbătută, de la un capăt în faţa celui mult visat.

(deşi sunt şi acestea prezente) ci,  mai la celălalt, de acel fior pe care, numai Romanul  Andreei este un roman al 

degrabă, poveştile bunicilor depănate la adolescenţa îl poate cunoaşte (sau numai o purităţii şi al simplităţii: Erau departe unul 

gura sobei. Personajele sale trec prin lume adolescenţă lăuntrică asumată) atât de de altul trupeşte, însă erau mai aproape ca 

cu paşi siguri (de propriul paradis), dar şi necesar căutării de sine şi căutării de niciodată sufleteşte. Sau: A fost încântată, 

sfielnici, dorind, parcă, să se atingă doar de celălalt; pentru că, prin căutarea băiatului fascinată de albul care era împrejurul ei şi 

frumuseţea ei; refuzând clătinările şi din visele ei, Angela se caută pe sine. Ea care o urmărea pretutindeni, instalându-se, 

neajunsurile ei.  Andreea este, din acest vrea, cu orice chip, să ne transmită acel Nu parcă, în sufletul ei.

Tristeţe de gheaţă este aventura şi în viaţă, băiatul izbucni în lacrimi: în voia Celui care pe toate le ştie, pe toate le 

unui băiat care, rămas în Antarctica, cu Mulţumesc, Doamne, mulţumesc! Îţi are  în mâini- în voia Celui care a făcut 

câinii săi, luptă să supravieţuiască. promit că de acum încolo voi fi mult mai lumea şi toate cele ce sunt în ea.

În plan secund, este aventura echipajului prevăzător, mult mai atent şi, niciodată, Personajele sale vor, parcă, să ne 

ştiinţific care încearcă să-i recupereze, să-i orice s-ar întâmpla, nu-mi voi pierde transmită acel: Doamne, dă-mi puterea să 

salveze. speranţa şi încrederea în Tine! accept/îndur tot ceea ce nu poate fi 

Alexandra posedă siguranţă în schimbat.”al misticilor apuseni sau acel: 

construirea frazelor, o cursivitate a Doamne, facă-se voia Ta al sfinţilor 

dialogurilor, a acţiunii-în acord cu profilul Răsăritului.

personajelor-pe care le cunoaşte foarte Ele nu se revoltă şi nu disperă. Ele 

bine. îndură şi cred. Iar în momentele limită, 

Textul este presărat de metafore imploră şi primesc; imploră şi sunt salvate.

folosite doar pentru a da mireasmă Miniromanul Alexandrei este 

rostirilor, pentru a condimenta acţiunea; adresat vârstei la care ne luăm rămas-bun 

pentru că valoarea cărţii este dată de de la perioada copilăriei şi păşim în 

acţiune în sine. adolescenţă. Personajul principal are, de 

Nu exis tă  ruptur i  da tora te  altfel, această vârstă. Îl însoţim de la un 

nesiguranţei. Fiecare replică este cerută de capăt la altul al cărţii, suferind alături de el 

cea precedentă, cu necesitate. Nu lipsesc şi învingând alături de el.

ironia şi umorul. Romanul are suspansul Aceeaşi discreţie impregnează Povestea are coerenţă, coeziune, 

necesar, creşteri şi descreşteri bine romanul pagină cu pagină - personajele suspans, credibilitate, şi, chiar dacă reuşitul 

drămuite, are ritm şi respiraţie. sale nu se zbat ca nişte păsări rănite în titlu Tristeţe de gheaţă încifrează 

Întreaga scriitură stă sub semnul situaţii în care, poate, ne-am fi aşteptat la solitudinea, disperarea, nemângâierea 

credinţei într-un Creator care este de o acest lucru, ci sunt investite cu puterea de a personajului-copil, pe durata aventurilor pe 

discreţie uluitoare, neintervenind în îndura şi cu conştiinţa faptului că unele care le trăieşte alături de câinii hasky, 

destinele noastre (condamnându-ne la fapte/evenimente nu se pot schimba; ele totuşi, aceasta este povestea unei victorii. A 

libertate) decât atunci când îi cerem acest ştiu să aştepte, ştiu că va veni momentul unei victorii pe care, fiecare dintre noi o 

lucru: În momentul  în care se văzu eliberat prielnic. Ele ştiu că nu sunt în voia sorţii, ci putem obţine în circumstanţe proprii.

Andreea Mureşan şi Alexandra Ciceo au 13 ani şi sunt eleve ale Şcolii „Nicolae 
Titulescu”, din Cluj – Napoca. Cărţile lor au apărut în 2011, la Editura 
„Imprimeria Ardealul”

Teodora JURMA

TRISTEŢE DE 
GHEAŢĂ

PUR ŞI SIMPLU EL
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CRONICA LITERARĂ

oamenii truditori, Dumitru Dumitrică, Dumitru Dumitrică este amplificată şi de 

şlefuieşte cu grijă şi migală versul, ridicând harul său de a decodifica frumosul din 

cât mai sus ştacheta frumuseţii acestuia. În realitatea înconjurătoare, chiar şi când 

cele douăzeci de stihuri ale poeziei aceasta nu pare a fi prea agreabilă: 

„Păpădia” , bunăoară, cititorul descoperă „Privesc din cortul nopţii spre-ndepărtata 

nouă metafore: „Lampă-n leagănul stea/ O, Doamne, cât aş vrea eu chipul să 

„Sub rondul anotimpurilor” este a câmpii/ Basm de murmur adieri/ Blândă Ţi-l văd/ Că-n viaţă şi-n moarte rămâi 

optâsprezecea carte semnată de scriitorul şi lacrimă de soare/ Ce legende porţi în speranţa mea.” (Privind spre stele).

poetul Dumitru Dumitrică. Faptul că nume/ Pe veşmintele câmpiei/ Te sărută La înălţime din toate punctele de 

aceasta, ca şi multe altele din cele aproape vântu-n zbor/ Sufletul mi-am rezemat/ De- vedere (formă, tematică, conţinut) poezia 

douăzeci de volume de proză şi poezie ale aurorele-ţi divine/ Eşti în lume-un paradis/ inserată în volumul în discuţie se poate 

acestui prolific maestru al cuvântului, a Sub a vremuirii horă”. dovedi un balsam pentru sufletul oricărui 

apărut în preajma marii sărbători a naşterii Ca orice bun creştin, autorul cititor. Lectura produce bucurie, tonifică 

Domnului, nu mi se pare deloc întâmplător. volumului „Sub rondul anotimpurilor” cugete, naşte vise şi speranţe, tămăduieşte 

Lecturând cărţile scrise de Dumitru ştie să despartă grâul de neghină. Poeziile r ă n i  

Dumitrică, ai sentimentul că actul său de sale dovedindu-se convingătoare ode ascunse 

creaţie se află sub semnil binecuvântării înălţate purităţii  umane, binelui,  î n  

divine, că frumuseţea şi profunzimea generozităţii frumosului din inimile şi forurile 

cuvântului aşternut pe hârtie e mai presus sufletele noastre: „Zările câmpiei/ Flori de inferioa

de puterea omenească: „Cătunul se arată mai sub aştri/ Oda bucuriei/ Ochii tăi re  a le  

ca într-un basm străvechi/ căzut în somn pe albaştri/ Oaza tinereţii/ Raiul pe pământ/ f i i n ţ e i  

dealuri şi pe văi/ o sfântă simfonie parcă- Bucuria vieţii/ Sfântul legământ/ Fără de umane.

mi sună-n urechi/ iar Edenul era ascuns în zăbralnic/ A făpturii sale/ Darul cel 

ochii tăi” (Nu am uitat). năvalnic/ Ochii unei fete.”(Bucuria vieţii).

Convins că lui Dumnezeu îi plac Strălucirea poeziei zămislită de 

Când l-am cunoscut, cu foarte mulţi 

ani în urmă, pe domnul Gheorghe 

Şoptirean, am conchis în sinea mea mai 

devreme sau mai târziu acest om v-a începe 

să scrie. Pe ce se bazează premoniţia mea? fi etichetat şi una şi alta. În esenţă, personajului principal, estompând 

Pe înclinarea spre lectură a domniei sale, cartea în discuţie reprezintă o radiografie a în oarecare măsură imaginea sa de erou 

dar şi pe spiritul său justiţiar, ce nu avea destinului unui adolescent, plecat de la sat, pozitiv al acţiunii, autorul, care evident 

cum să-i permită o atitudine de indiferenţă în dorinţa de a-şi face un rost în viaţă şi subscrie  punctului  de vedere al  

deoarece cum bine se ştie scrisul reprezintă intrat în tumultul social a trei etape istorice personajului zămislit literar, nu renunţă la 

o principală formă de manifestare. Că nu cu bunele şi relele lor. Traiectoria vieţii lui obiectivitatea firească unei creaţii literare 

am greşit o dovedesc faptele. La 74 de ani, Mihai Drăgan, personajul principal al cu tentă documentară. Este un merit al său 

Gheorghe Şoptirean îşi face intrarea în acţiunii, urmăreşte să ne demonstreze ce care se impune subliniat. Cu vederea nu se 

literatură cu romanul „Dorinţă împlinită”, poate realiza în viaţă un tânăr prin pot însă trece nici, notele de subiectivism 

urmat de un volum de poezie („Reflexii”), tenacitate, muncă, voinţă, călăuzit de nişte ce-i pot fi desigur imputate de cei care nu-i 

precum şi de recentul volum „Ieri şi azi”, principii morale sănătoase. împărtăşesc punctele de vedere.

scriere Naraţiunea destinului lui Mihai este Indiferent de poziţia pe care ne 

c e  s e  proiectată, şi nu întâmplător, pe fondalul situăm, în final suntem obligaţi să 

situeaz realităţilor economice, sociale şi politice recunoaştem că „Ieri şi azi” reprezintă o 

ă  l a  pentru înţelegerea cât mai deplină a reuşită literară în care generaţiile domnului 

graniţa virtuţilor acestuia, a capacităţii sale de a Gheorghe Şoptirean îşi vor regăsi propriile 

d i n t r e  face faţă sau de a se adapta unor cutume. destine, cu bucuriile şi dezamăgirile 

memor Pentru cât mai mare credibilitate a inerente. Şi nu numai acestea, dacă avem în 

i i  ş i  veridicităţii proiectului său literar, autorul vedere că uneori istoria se repetă. Deci 

roman, apelează la dovezi ce nu pot fi puse la motive suficiente pentru a ne rezerva timp 

putând îndoială: documente istorice, acte pentru lecturarea recentei apariţii editoriale 

normative, evenimente intrate în memoria în discuţie.

colectivă. Chiar dacă unele dintre sursele 

enumerate contravin convingerilor 

Ion CONSTANTINESCU

CREAŢIA CA DOCUMENT

Ion CONSTANTINESCU

POEZIA 
       MEDICAMENT
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POEMUL BILINGV

Al. Florin ŢENE ON A FOOT BRIDGE OF BREAD

         PE O PUNTE DE PÂINE It's the season when I sing carols in the village
And I make it eternal in verse for tomorrow

E anotimpul când satul îl colind I'm suffering through this century
Şi-l înveşnicesc în vers pentru mâine, And I'm returning home on a footbridge of 
Prin veacul acesta suferind bread.
Mă întorc acasă pe-o punte de pâine.

Springs ripple under the nut trees
Izvoarele sursură sub nuci And I rediscover in doves
Iar ceasul fără popas And in the longing for verse left behind
Îl regăsesc în guguştuci The time without rest.
Şi-n dorul în vers rămas.

Herds of cattle pass by at the crossroads of the 
Prin răscrucea de veac trec cirezi, century,
Dinspre ogradă urlă un câine, A dog is howling from the direction of the 
Sunt singur şi tu mă vezi courtyard
Întorcându-mă acasă pe-o punte de pâine. I am alone you're dreaming of me

Returning home on a footbridge of bread.

Versiune de Mariana ZAVATI GARDNER

CHOSES SIMPLES
Să te bucuri că nu a plouat
şi a fost o zi mai luminoasă, Réjouis-toi qu'il n'a pas plu  
cocoşul în ogradă a cântat Et que le jour fut éclatant.  
amintind întoarcerea acasă. Dans la basse-cour, le coq qui chante  
Să te bucuri că ai cules un măr Rappelle le retour des gens.  
Rumenit, cu miezul plin de soare,  Réjouis-toi d'avoir cueilli une pomme  
şi copilul mic, abia mergând, Le cœur plein de soleil, rouge et dorée  
ţi-a întins, cu mâna lui, o floare. Et que tout trébuchant, un petit bonhomme  
Să te bucuri că a înflorit cireşul T'offre une fleur de sa main potelée.  
lângă o tufă mov de liliac,  Réjouis-toi que dans une touffe de lilas  
că în lanul aurit de soare Un cerisier tout blanc s'épanouit  
stau aprinse lămpile de mac Et que dans les champs tout flavescents  
Că pădurea-n toamnă a ruginit Les coquelicots s'allument comme des bougies.  
poleind cărările cu lună,  Que l'automne a rougi le bois  
cineva ţi-a spus, abia şoptit, Et que la lune a verni les sentiers,  
seara la culcare, noapte bună! Que quelqu'un t'a chuchoté tout bas  
Fericirea nu e peste mări, Bonne nuit, le soir à ton chevet.  
nici de sus să n-o aştepţi mereu,  Le bonheur n'est pas au bout du monde,  
ea e aici, în lucrurile simple Il n'arrive pas du ciel si tu l'attends ;  
care zilnic sunt în jurul tău. Il est là, dans toutes ces choses simples  

Qui t'entourent chaque jour, à tout instant.
Versiune de Anca MĂGUREAN

Titina NICA ŢENE

BUCURIA LUCRURILOR SIMPLE

******************************
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STAREA DE GRAŢIE

Poeme de Alex BĂLĂNESCU

CLIPA ADEVĂRULUI

TÂRGUL Săgeţi negre îmi străbat privirea.

Petele de lumină
În Sud-Est se afla un târg care străpungeau întunericul
Mărunţel pe atunci; au dispărut.
Acum, cu tentacule extinse Acum văd neantul.
dincolo de univers Am fost atât de aproape...
Uitat cumva, ar fi spus unii; Vedeam lumina
cu stopuri antice pentru autobuze LA CASTEL prin geamul plin cu flori de gheaţă.
cu afişe cât gardul cu drapele cavalerii mărşăluiau Dacă reuşeam să-l încălzesc
cu pavilion pentru muzica militară în bătătura cea veche descopeream,
în grădina răposatei Regine Mame; castelul se sfărâma printre lacrimile ferestrei
În plin soare, în după-amiaza festivă în himere de plumb ce este Dincolo.
ecouri de muzică loveau pereţii vânătorii de găini plantaseră Dar momentul adevărului a trecut.
Catedralei Normande, zidită din piatră foişoare de grâu Nu am fost pregătit...
de râu, pe când William Cuceritorul voci şi seminţe în măslin Pentru că sub albul imaculat al zăpezii
preluase frânele puterii în 1066, enclava de putori se ascund gunoaie.
ridicată în vremi cu domniţe-n rădvane de putreziciune fină,

şi cavaleri cu armăsari şi armuri banchetul fantastic AMINTIRILE CE VOR 
În centrul oraşului cu creneluri, masca principesei atârna apretată VENI
Strada Mare, cu prăvălii luminoase; la Poarta de la Răsărit

etalau în vitrine superlative din turnul de Veghe Cu fiecare despărţire
În profuzimea străzilor pietruite, unde turniruri se petrecuseră o parte a sufletului meu s-a dus
hotare la case din cărămidă. cu mult timp în urmă şi tot ce a fost frumos

pe când cavalerii erau paji în armură acum mă doare.
OGLINDA CU VISE şi măslinul era îmbobocit Acesta-i preţul
Era între pereţi de himeră lângă fântana cântătoare pentru acele clipe de încântare
tapetati demodat de bunica furtuni certăreţe când mă simţeam egalul zeilor,
Volume lucioase dormeau în curtea castelului... ofilit când mintea îmi zburda printre stele
legate în piele de zimbru tufe uscate împletite în noduri şi când visam că locul meu
Cavaler naviga prin hârtii estompate pe pereţi-n ruiă e acolo,
şi trofee câştigate la baluri între ele.
Îmbrăcat în beige, moţăia tacut VARA Dar zeii s-au supărat
la masa de lucru cioplită-n stejar Păianjeni vărateci urzeau şi-au vrut să simt puterea lor,
Cu ochii scăldaţi în antice tomuri - cuibăriţi în alcovuri în stânci m-au pedepsit pentru a-mi arăta
Sufletul ei se legăna lunatec Erau sub un castron de sineală că în cer nu-i loc pentru un muritor.
de candelabrul pestriţ de Murano, şi gălbenuş - pămîntul plutea Mi-e teamă acum
răscoală peste obiecte spartane plesnind în lumina acută de amintirile ce vor veni.
Se ascundea prin dulapuri umbre de aur prin bolovani

îndesate aliniat cu dulceţuri Scorpioni şi şopârle înnoatau la soare

de vişine răscoapte din pomi seceraţi printre cactuşii care trosneau în spaţii

ferecate-n mintea ei cea albastră O libelulă se pierdea la Palatul din 

o curte răcorită de suflete pierdute Stâncă

Unul câte unul la zaruri şi cărţi argint scrijelit pe-o tăbliţă de cer

în oraşul himeră cu râu îmbufnat Greierii se scăldau pe boabe de ienupăr

în încăperea unde intrau şi ieşeau îngânând melodii de demult

în galop persoane apretate pe aţă Crengi rupte, mărgele din turcuoaze

oarbe cu mâini efemere, fantome Frunze şopteau despre legende

electrice, prezente-n imagini din nisip invizibil

măscărici dormeau duşi în lumi Ţipăt de păsări în tocană de suflete

ferecate. fierbeau suspendate în ocrul torid.

Poeme de 

Mariana ZAVATI GARDNER
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Nu sunt din fire complicată şi nu am gusturi exotice. Nu Să văd ce se-ntâmplă?
folosesc safron la gătit, dar când vine vorba despre ninsoare şi Simt că trebuie să o fac şi inima mea este în hiperviteză.
întuneric, am senzaţia că un curent electric îmi alunecă prin corp Ridic un colţ al perdelei. Am curajul să privesc în afară?
ca o fantomă. Afară, în lumina de neon a stâlpului, parcă se îngână o 

10.30 – Nici în ruptul capului nu mă duc la culcare! siluetă vag asemănătoare cu aceea a unei statui din muzeele de 
Vorbele fiului meu preaiubit mătură aerul. ceară. Mintea şi simţurile-mi trec prin emoţiile acumulatorului de 

- Oricum e prea devreme pentru mine! Străfulgeră fiica identităţi. Parcă-mi aud soţul care-i plecat de duminica trecută, cu 
mea preaiubita. studenţii de la colegiu, într-o călătorie de studii la Shanghai pe 

Gust de ardei iuţi îmi trece prin gură, dar mi se opreşte pe două săptămâni:
buze. Sunt sub jurământ în ceea ce priveşte cuvintele şi frazele - Imaginaţia ta-ţi joacă feste! Sau... E rezultatul imagina-
biblice. ţiei tale! Sau... Nu-i nimic acolo! Sunt numai forme în alb 

11.30 S-au prezentat şi ştirile. Jeremy Paxman a terminat şi negru!
de comentat, la fel şi Nick Robinson şi Robert Peston. Îi aud pe Da, sunt numai forme. Mă încurajez singură! Ce-mi tot 
preaiubiţii mei aşezaţi gospodăreşte în faţa laptopurilor. Închid trece prin cap! Aud Dalmaţienii vecinei lătrând viguros în noapte, 
televizorul şi-l scot din priză. Sting lumina din camera de zi, cea cu parcă ar fi posedaţi. Vecina, care-i o sportivă fanatică, trebuie să fie 
plafoniera italiană şi controlez din uşă sufrageria, cu lampadarul iar plecată în vizită la veterinarul din High Street.
franţuzesc, acum în întuneric. Pot vedea în întuneric. Controlez Mă uit din nou pe fereastră, ca să fiu sigură. Oare să fie...?
uşa de la bucătărie care dă spre grădină, merg în vestibul şi Nu se poate! E imposibil!
controlez uşa din faţa casei şi scot cheia din broască. O atârn în cui, Las perdeaua să cadă şi alerg pe scări la etaj cu sufletul la 
acolo unde-i este locul lângă mantaua mea de ploaie. Mă reîntorc gură. Controlez toate ferestrele. Cea de la baie este lăsată 
în camera de zi şi, pe întuneric, scot cheia din broasca de la întotdeauna întredeschisă, din cauza condensaţiei, dacă este să 
fereastră. Fac la fel şi în sufragerie. Merg în camera birou, care ar fi citez pe răposata mea soacră. Fumul sigilează spaţiul de sub uşa 
trebuit să fie baia de la parter, dar, la construirea casei soţul meu băii.
refuzase ideea, pentru că, spunea el, constructorii m-au jupuit de Rămân împietrită. Picioarele mele parcă-au crescut rădă-
viu. Încerc încuietoarea. Văd bine de la lumina din stradă. cini în covorul beige de pe casa scărilor. Mă aplec în unghi drept ca 

12.00 Urechile mele sunt tăiate de ceea ce simt că ar fi să cercetez mai de-aproape. Modelul arabesc al tapetului se 
ţăcănit de ace metalice. îndoaie la colţul ochilor mei. Fumul înghite spaţiul de sub uşa de la 

Pocnitura vine de undeva din casă. baie. Nu pot ajunge cu palmele la şaltărul de pe casa scărilor...

 -Ce faci aici de una singură? El întinde mâna cu degetele 
ca feliile de portocală. Ea simte aşchii din lemn în derivă în 
gâtul uscat şi-şi muşcă involuntar buza de sus.

-Vrei să mergi la plimbare? Să vedem expoziţia cea nouă de 
la galeria din Holt? El îi zâmbeşte cu toţi dinţii armonioşi şi - Ce mere bune se vor face anul acesta. El o îndeamnă să 
egali. Ea-şi simte stomacul sărind dintr-o gaură neagră în alta. şadă pe bancă. Ea se-nţepeneşte-n călcâie şi se-neacă-n tusea 

- Iar o să fie o zi minunată! Hai să mergem la plimbare! uscată.
Sunt sigur c-o să-ţi placă. Hai! … El îi leagănă mâinile. Ea îşi - Totul arată mai bine dimineaţa. Ce aer proaspăt. Îl simţi? 
crispă faţa ca şi cum ar fi muşcat dintr-o măr pădureţ. El inspiră adânc. Ea închide ochii şi-şi acoperă urechile cu 

- Mă duc să pregătesc micul dejun. El se înclină să-i atingă mâinile uscate.
obrazul cu buzele umede. Ea îşi simte inima ca un zbieret fluid - Relaxează-te! Este ceea ce toată lumea ar trebui să o facă 
preschimbat în piatră. dimineaţa. El se apropie de ea cu ochi zâmbitori. Ea priveşte cu 

- Ceai sau cafea? El îi mângâie părul rebel. Ea se face la ochii sticloşi dincolo de orizontul grădinii.
faţă ca alabastrul. - Spune-mi că mă iubeşti! El o îndeamnă în braţe. Ea-şi află 

Cereale? El călătoreşte cu braţul pe după umerii ei trupul îngheţat ca la dentistul de pe Strada Mare.
aplecaţi. Ea-şi plimbă gândurile pe canale infestate de ceaţă. - Totul va fi ca mai-nainte. El se-nfioară cu buzele pe gâtul 

- Vrei să mergem la cumpărături? El o atinge-ncurajator pe ei cioturos. Ea simte un şarpe alunecând prin cioburi de sticlă.
spate. Ea, cu ochii ca luna plină, fixează peretele-ngreuiat cu - Vreau să fim fericiţi! Cum am fost înainte! El îi prinde 
tablouri din colecţia Duduiei Iulica. trupul ca lemnu-n derivă. Ea înoată-n ape la margine de timp.

- La o plimbare la şosea? El o atinge pe gulerul brodat de - Să fiu îngrijorat? El o eliberează din braţe. Ea păşeşte în 
Cucoana Elisa. Ea se joacă de-a v-aţi ascunselea cu lampa- visul ei absolut.
darul de Murano, care atârnă tăcut din plafonul încăperii. - Îmi pasă enorm de tine. El îi zburleşte părul de pe gât. Ea 

- Hai să ne bem cafeaua în grădină? El o ia de mână şi-o se strânge în carapacea ei de broască ţestoasă.
conduce spre banca din lemn de sub bolta cu trandafiri ur- - Ne simţim aşa bine-mpreună. El îi atinge cu degete de 
cători. Ea ţese o pânză de gânduri fugare. pianist mâinile ei cu degete boante.

- Să şedem pe băncuţă. Ce parfum au trandafirii. El rupe cu - Rămâi în grădină. El o cuprinde în braţe. Ea îi scutură-
grijă un boboc din trandafirul adus de la Mărăşti de Cucoana mbrăţişarea şi intră pe uşa de la grădină în încăperea cu 
Elisa. Ea simte-alchimia dulceţei în podul de plante. icoane pe sticlă din colecţia Duduiei Iulica.

- Uite, mierloiul rezident! El se uită galeş la faţa ei încor- Ea merge-n bucătărie, deschide dulapul de sub chiuvetă, 
dată. Ea fuge cu privirea la motanul tărcat camuflat printre alege cutia cu ceară de albine şi-o cârpă din bumbac şi se apucă 
tufe de dafin. să lustruiască ramele de la portrete.

BILET DUS - ÎNTORS

Două proze de Mariana ZAVATI GARDNER
MIEZ DE NOAPTE
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Orice scriere elevată, supusă T i m p u l  c a r e  s e  s c u r g e  I m a g i n i l e  v i z u a l e  s u n t  
meditaţiei profunde a literatului, care neîntrerupt numai pentru profani reprezentative stărilor pe care poeta 
îşi respectă statutul de liber cugetător, reprezintă sfârşit, pentru literat timpul voieşte să le imprime cititorului, o 
este un labirint de cărări ce vor duce rezolvă gândirile, este nelimitat în linişte divină: „Am presărat trandafiri 
întotdeauna la inima cititorului, unde se pătrunderi tainice ale imensităţii, este în deşert/ Şi-a înflorit cerul…” (Florile 
vor intercepta două stări: sugestia cu cel care dă posibilitatea artistului să oceanului), îmbină personificarea cu 
sugestionatul. În volumul său, creeze. Pentru el timpul se măsoară în tot ceea ce poate cuprinde imaginaţia 
„Semnele timpului”, poeta Elisabeta produsul minţii, al creaţiilor lui artistice creatoarei: „Luna răstignită în ţurţurii 
Iosif dispune de capacitatea de a pentru că în poemul „Dialog cu nopţii,/ Sticleşte gerul” (Sub clar de 
construi o lume ireală în care se poate timpul”, Elisabeta Iosif găseşte lună), purtându-ne apoi într-o lume de 
vedea un centru real al lumii visului, răspunsul elevat al folosirii acestuia, basm a lumescului. Nu coboară prea 
dând universului total creaţia ei ca act spunând: „– Sunt triunghiul cu vârful în mult de ceea ce trupul o leagă de 
materializat. Timpul nu este o măsură în Cerc/ Străpung până la tine Infinitul/ semenii săi, pentru că în cuvântul 
creaţia poetei ci o adeverire existenţială Spre Timpul Magic. Mai încerc/ inspirat, pe care îl înalţă iniţiatului, 
a unei lumi, de care se detaşează când, Perfecţiunea tainică. Fecund e răbdător şi chinuit de umbrele 
prin împlinirea artei, inspiră harul spiritul”. Pentru ea dialogul constituie teluricului, poeta spune: „Văd horă în 
deusian. prezenţa permanentă a puterii divine în flăcări… Adun sânziene…/ E ceas de 

Nu întâmplător volumul se conţinutul cuvântului, pe care îl ursită. Lumini marţiene Răsar ca 
deschide cu poezia Poetul şi umbra, fermentează lăsând ca din el să se nască iubirile, unind şi planete,/ În august. I-
poate ca o justificare a faptului că forma, înţelesul voit a ceea doreşte să aud şi tic-tacul, buchet de flaşnete”. Ea 
poetul-om trăieşte teluric atâta timp cât transmită şi erupe precum Etna însăşi prin tot ceea ce vede este o 
este însoţit de taina fiindului său: acoperind răul şi lăsând lumina să iniţiată şi declară ascuns o legătură 
„Poetul cu umbra sa/ Porni prin descopere adevărul vieţii din taină. neştiută cu lumea de sus, pe care o 
lume…/ Pelerin./ în şase zile pline/ Îşi aşteaptă în taină să vină, pentru că 
căută Destinul/”. Dialogul poetei cu numai atunci visul ei, ca al tuturor 
umbra sa este o măreţie a unei iniţieri, gânditorilor iniţiaţi în arta cugetului, se 
singura posibilă destăinuirii unor va împlini. Creaţia ei poetică este plină 
frământări de viaţă şi, totodată... cu însemne, coduri pe care, dacă nu le 
„Iubire-n echilibrul/ Poetului din simţi că îţi străpung coloana vertebrală, 
tine”. ca unică parte a corpului ce se leagă cu 

Volum-odă, dedicat creatorului Universul, nu o vei înţelege niciodată. 
de stihuri, „Semnele timpului” Versul poetei transmite dar înţelesul 
pătrunde în neliniştea continuă a eului, este subtil încartiruit: „Tipsia sa roşie, 
echilibrează poziţia bipedă a omului şi iubite, n-o sparge!/ Transform-o-n 
îl obligă să fie atent la fiecare curgere a oglindă, proptită-n catarge!” (Jocul 
mărturisirilor, ţinteşte steaua şi nu o astrelor).
lasă să cadă oricum pentru că Elisabeta Şi dacă vă spuneam în rândurile 
Iosif este ea însăşi o piatră de hotar între de mai sus, citindu-i şi încercând 
lumea de aici şi cea de sus. Demult nu descifrarea stihului că Elisabeta Iosif 
mai aparţine, prin fiindul ei, gândirii este o iniţiată în taina cuvântului şi că îl 
mărunte, este un ego teluric prin trup mânuieşte în creaţiile sale cum numai la 
însă prin idee despică universul unindu- marii noştri creatori de stihuri îl 
se cu angelicul maestru al artei versului: întâlneşti, nu greşeam cu nimic. Stilul 
„Şi-a legat visul de cifra opt, la adăpost aparte în care sugestia domină, te înalţă 
de stâncă/ Prin limbajul strămoşilor. În în ceruri şi te coboară fulgerător pe 
sălaşul lunii/ Poezia i-a rămas Conştientă, om fiind, de trecerea pământ, izbindu-te de înţelesuri, te 
speranţă, călătorind, încă./ Are cheia t impului teluric şi  de faptele inundă şi dacă îi prinzi veriga 
secretelor – formula filozofală a îmbătrânirii materiei, nu însă a salvatoare te ridici levitând.
c u n u n i i ” ( E r a  p o e t u l u i ) .  Î n  cuvântului ideii, se roagă trecerii şi îl În ultima poezie, care închide ca 
numerologie, cifra 8 semnifică numărul atenţionează, totodată: „– Nu vezi?! un mesaj codificat volumul, rosteşte 
influenţelor karmice, poeta fiind Mi-e ziua-n baia arămie şi noaptea-n crezul său că numai prin iubire răzbeşti 
trăitoare în filosofia tainelor budiste, univers/ Te văd peste umărul Toamnei, să poţi fi cu adevărat ceea ce e demn să 
conştientă de chemarea asumării unor Timpule, înmuiat în vers!/ Lasă-mă să fii iar dacă nu ai înţeles nimic din ceea 
răspunderi în această viaţă dar şi în cele m a i  c o p i l ă re s c .  P o e m u l  m ă  ce poeta a transmis: „Închide-le-n 
anterioare. Greaua povară a modelării înseamnă.../ Nu-mi trimite, încă, inelul pătratul magic/ E crainic Hermes, zeu 
elevate a cuvintelor în versuri tău, grăbită Toamnă! (Nu-mi pune sub soare./ În Poarta Lunii, smaralde-n 
reprezintă munca înrobitoare a minţii, a inelul tău…). Sugestiv curgerii anilor, verde tragic…” (Pătratul magic) şi 
iniţierii prin experienţă: „Poezia i-a titlul acestei poezii sensibilizează prin încheie prin aţi spune atât de uman însă 
rămas speranţă, călătorind, încă./ Are nostalgie, o melancolie faţă de anii conştientă de neputinţa profanului: 
cheia secretelor – formula filozofală a zburdălniciilor când timpul se copilărea „Îmbrăţişează-mă, mai bine, în 
cununii” (Era poetului). şi nu valsa maturitatea. culoare!” 

Ştefan Lucian MUREŞANU

TIMP ŞI SENS
ŞI COD POETIC
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(Gânditorul). Acesta, Gânditorul este 
simbolul memoriei şi a amintirii ce 
absoarbe în el arta trecută, tradiţia dar şi 
pe cea contemporană, precum şi 
îndrăzneala noii experimentări a acelor 

Volumul de poeme „Semnele destin guvernat, De verbul forme extraordinare care se opun formei 
Timpului”, semnat de Elisabeta Iosif, partidei. Se-ngrădeşte Turnul de veghe/ constituie aceeaşi activitate a spiritului, 
apărut la Editura Rawex Coms, 2011, Pe Tabla de Şah. Nopţile-s albe. Cad „Ce are puterea Zânei magiei/ Şi a 
Bucureşti, care se deschide cu o prefaţă  zilele negre…”(Jocul). ursitelor Parce, vestind înălţarea 
de Ştefan Lucian Mureşanu şi un Poeta caută adevărul despre armoniei.”. Zeiţele Parce fiind  
„cuvânt înainte” de Cristina Ştefan, infinitatea spaţiului prin fecunditatea considerate de către romani zeiţele 
abordează tema timpului ca entitate a spiritului. Încă de la Goethe conceptele sorţii. Fiindcă soarta scrie istoria în care 
dilatării spaţiului şi perceperea acestui de adevăr şi poezie nu sunt într-un regăsim conştiinţa noastră istorică şi 
fenomen, de către Poet, într-o s implu raport  de  opozi ţ ie ,  c i  modalitatea de reflectare a poetului 
determinare contextuală, ca unitate de interferează. Eul poetului dialoghează modern. Conştiinţa istorică la Elisabeta 
sens cuprins în unitatea metaforei: cu sinele pentru a afla că este „Timp Iosif nu este o atitudine savant specială 
„Păşeşte singur printre versurile- purificat homeric”, sau „logosul sau una metodică, condiţionată de 
pulbere de stele,/ Poetul. I-a cerut himeric”, adică o iluzie venită din concepţia despre lume, ci un fel de 
muntelui magica putere a sunetelor/ De vremuri ancestrale. instrumentare a spiritualităţii simţurilor.
la răscruci din piatră. Adăpostind Emil Cioran spunea că „Omul nu Volumul de faţă al Elisabetei 
verbele grele,/ Ale izvoarelor, în poate crea decât crezându-se centrul Iosif m-a făcut să mă gândesc la 
noaptea-mireasă din pridvorul istoriei”, în cazul nostru poetul se crede aforismul lui Bogdan-Petriceicu 
cuvintelor.”(Era poetului) în mijlocul Timpului, cel care este Haşdeu, care spunea: „Cele mai bune 

Intuiţia metafizică e diversă în infinit şi nepieritor, dar dispărând cu cărţi nu sunt tocmai acelea care ne 
acest volum ce cuprinde 38 de poeme. fiecare dintre noi când trecem apa Styx- învaţă, ci acelea care ne fac a cugeta 
Această intuiţie metafizică pe care o ului, a cărei nimfă era fiica lui Oceanus peste cele cuprinse în ele”.
descoperim mai în toate poemele,  şi a lui Tethys. Poetul „culegător  al 
înseamnă totodată şi intuiţia existenţei stelelor” este o continuă preumblare 
în spaţiul de la limita sacrului, în care prin concomitenţa trecutului şi 
poetul îşi întreabă eul, ce îi răspunde: viitorului. El umblă prin orizontul unui 
„Eu sunt ecoul atras de carminul viitor deschis şi al unui trecut irepetabil 
luminii”.( Cine eşti tu?). Răspunsurile – iată esenţa „spiritului” pe care îl 
continuă în poeme ca semnificant descoperim în poezia Elisabetei Iosif. 
transcendente. Mnemosina, muza memoriei, muza 

La Elisabeta Iosif, Poetul este asimilării prin amintire este totodată 
Dumnezeul Cuvintelor, fiindcă Acesta, muza libertăţii spirituale: „Zboară şi 
(de la fizica subcoantică încoace), a acum spre Curtea regală a cerurilor/ Cu 
devenit „sămânţa” sau cod generic  şi  veşmântul verde, hrănit din somnul 
îşi preschimbă în poeziile acestui florilor./ Eliberează prinţesele cu 
volum, potenţa subtil-energetică în odăjdii roşii. Mestecând culoarea/ 
„Cuvânt”: „Jocul Poetului -un întreg Portocalie a zorilor, Gânditorul ne 
labirint creat/ Mută cuvintele. Nebuni şi străfulgeră şi  azi ,  Cântarea.” 

Al. Florin ŢENE

POETICA TIMPULUI REAL 

Căutând documente istorice despre i închirieze o cameră, deoarece nu poate închiriată, nu le-a mai plătit proprietarilor 
Ţicleni-Gorj, în primii ani de după 1970, în face, zilnic, naveta la Ploeşti, mai ales că nici chiria restantă, dar nici aceştia nu la-u 
vederea întocmirii unei monografii a este destul de ocupat. mai căutat.
localităţii, am fost îndrumat de către unii Bătrâna mi-a relatat că în camera 
bătrâni din acea perioadă, să merg la respectivă i-au rămas unele pahare, ţoiuri şi 
Bucureşti, în str. Sf. Gheorghe Nou, nr. 27, clondire şi dacă chiriaşul nu a mai venit 
unde mai trăia, încă, a doua soţie a după ele, înainte de Primul Război Mondial 
avocatului Constantin Dumitru Brătuianu, le-au adus la casa de la Ţicleni şi mă roagă să 
pentru că avocatul respectiv a predat merg, la cei care au intrat în posesia acelei 
Academiei Române unele hrisoave vechi. Cu toate că în imobil aveau instalaţie case, să mă interesez de ele. Am mers atunci 

Vizita a fost de buna augur. Am de curent electric, Caragiale a renunţat la la casa de la Ţicleni unde am reuşit să găsesc 
găsit-o pe doamna Aurica Brătuianu, mai lumina electrică, dar şi-a făcut rost de o o sticlă ½ litri de culoare galben deschis, 
mult decât nonagenară în acel moment, dar lampă cu petrol (lampant), care stătea în largă la gură, portretelel avocatului şi soţiei 
era imobilizată pe cărucior, însă foarte cameră toată noaptea aprinsă, când scria sale, acesta din urmă foarte deteriorat. Prin 
lucidă şi deosebit de bucuroasă pentru vizita nemuritoarele opere literare, mereu actuale anii '80 casa a fost demolată. Imobilul de la 
ce i-am făcut-o. A depănat foarte multe şi greşim dacă spunem, chiar veşnice. Bucureşti, din str. Sf. Gheorghe Nou nr. 27 
amintiri, destul de interesante, printre care Doamna Aurica Brătuianu mi-a mai relatat există încă, dar nu ştiu în a cui posesie mai 
şi despre Caragiale, care le-a fost chiriaş în că, în camera închiriată, Caragiale venea cu este, şi nu ar fi rău dacă, pe un perete de la 
perioada când avea Gambrinusul. Mi-a mulţi prieteni, scriitori, poeţi, pentru stradă, cu acceptul proprietarilor actuali, să 
indicat prima cameră de la etajul 1, de lângă convorbiri mai discrete, unde mai cinsteau fie pusă o placă comemorativă, care să 
scară, în care a locuit Caragiale. A relatat că şi lichior. Când Gambrinusul a intrat în reamintească trecătorilor că acolo a locuit şi 
administratorul Gambrinusului i-a rugat să- faliment, Caragiale nu a mai venit la camera creat Caragiale.

************************************************

Ion M. MURGEANU

CARAGIALE ŞI ŢICLENII
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STAREA DE GRAŢIE

George Nicolae PODIŞOR

SCUFUNDARE ÎN STIL TANKA...
CĂRĂRI

Timpul poate fi o părere
În zori cărări de rouă că nu îmbătrânim decât dacă
M-ademeneau cândva nu-i plătim tribut cât de cât
Visând că pân-la soare, la moara lui se cerne vârtos
Pe ele pot urca se cere uium cu nemiluita.

Demult trecută-i vremea Oana RADU
Visărilor acele, Dacă nu dai se aşterne pe faţă
În care aproape-aievea DULCE AMĂRUI îţi dă cu ten zbicit pe ea
Eu o porneam spre stele. şi-ţi îngroaşă venele pielea

Prin lumea de visare îmi faci bine, zbârceala e asigurată – mucles
Fiinţă şi simţire, îmi faci rău, legătura cu viitorul iar trecutul
Se-nseninau deodată... ca un amestec tulburător
Şi devenau Iubire. de miere şi otravă E cuprins în abecedarul Alzheimer

nu mai ştii să citeşti nici pe silabe
ÎN FIECARE ZI faci din nou beţigaşe şi bastonaşe

ce mă ridică figura din urmă o citeşti Braille
Sunt setea unui gând deasupra cerului pipăind în mână un baston de sprijin
Ce-şi caută lumina. târându-mă în ţărâna
Vremelnic adâncesc cuvintelor... Gata, eşti asigurat pe vecie
În presupuneri vina. ai totul suspendat legăturile
Din dorul de-a trăi – RĂSCRUCEA cu străinătatea sunt interzise
Păcatul de A fi, te trezeşti cerşind un biet istm
Îmi stăruie pe urmă, în dreapta a rămas care să-ţi redea statutul de insulă...
Gândind să fiu asemeni durerea crudă
Cum este-ntreaga turmă – obişnuinţa oarbă Azi noapte a fost furată o icoană
Din calea celui rău, amară lacrimă a şi a căzut din tranc-doamne o pasăre
Greblează-mi Doamne urma compasiunii din cer
În fiecare zi. hăul... ne-am luat deja avocaţi dintre îngeri

în stânga se află pentru clipa
LACUL necunoscutul când ne va judeca aspru zeul stingher

teama de umbre
Pe cât de înalt e cerul întrebarea Anii ne încearcă atingând cu aripa
Pe atât a coborât, ceaţa speranţelor şi lepădându-ne despuiaţi – în ce zare?
Şi s-a adâncit în lacul şi întunericul până se va termina de tot cu risipa
Care zace-ncremenit. vom mirosi a tăciuni stinşi şi-a

Pe a lacului oglindă la mijloc fiinţa mută uitare
Limpede s-a reflectat răstignită între două
De ai crede că tot cerul, lumi... Ce-ai face dac-ai ştii că de mâine
În pământ s-a răsturnat. te va chema la El să-ţi pună aripe!?

Este linişte şi pace, CÂNTEC şi tu să-L refuzi şi să-I spui: nu, Doamne,
Lacul pare amorţit. că zborul durează doar câteva clipe...
Chiar şi-a timpului bătaie te vreau,
Pentr-o clipă, s-a oprit. nu te vreau Să nu vrei să cerşeşti veşnicia e-n fire

şi plec, să nu fii interesat de provocări de-nţeles
dar mai stau... să laşi pământul de sus să respire

să slugăreşti lustruind stele din mers
VÂRTEJURI uit

şi-mi amintesc, Că zborul pică deseori numai seara
Curg răscolite mâluri orbind când heruvimi mulg zorii cu uger de rouă
Prin vaduri şi-n fântâni, te privesc... şi-ţi picură-ntre pleoape arome dulci,
Grăbite să ucidă o peltea
Ştiute limpezimi. picuri vin întinsă să-mpartă cerul privirii
Din gheizere, noroaie şi sper în două
Se înalţă către cer, te alung
Rostogolind prin aer şi te cer... Cum a fost şi la începuturile Lumii
Potopul smolier. când Tu ai despărţit pământul de ape – 
Cu colţi rotiţi de vaier te alint întâi licăr de viaţă în seminţele humii
Muşca turbatul vânt, şi te cert apoi zbor de poet în cimitirul luminii 
Smulgând în cale-i totul te chem să-ngroape...
De patimă flămând. şi mă iert...

 Raveca VLAŞIN

..........................................................................................................

..........................................................................................................
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Teofil MÂNDRUŢIU  Olimpia BEBU

CREDO VEŞNICIA ÎN LUMINĂ

Când eşti o creangă de cais Mănunchiul aromelor de fum
Să te apleci din Paradis Purifică, din vetre, toată valea
Spre mâna ce se-ntinde-n sus Spre care amurgul se-ndreaptă acum,
Să te culeagă din apus. Când toamna-şi destramă culoarea.

 
Semisfere alungate de vântCând eşti o creangă de alun

Mihai GANEA Se-nalţă-n coloane sonore la Cer.În tine păsări albe-apun
Prin jar zămislesc broderii în cuvânt,Din zbuciumul şi zborul lor
Iar cărbunii încinşi Viaţa o cer.În revărsatul zorilor DRUMUL PIERDUT
 
Plăsmuiri tăinuite se-aprindCând eşti un ram de liliac alerg după tine uneori mulţumită   
Şi-n rugăciuni când dorinţa îmbinăAtâtea doruri te străbat, mă aştepţi pe câte-o alee   
Mesaje-n mistere ce-n rug le cuprind,Ca floarea ta cea mai gingaşă te laşi sărutată iar   
Topind veşnicia-n lumină.Să poarte rochii de mireasă coapsele tale se joacă cu   
 gândul şi ochii mei   
Legăminte scăldate-n scânteiCând eşti un început de cânt trişti castanii trişti plopii   
Se-ntrepătrund în şuvoaie de-aramă,Unde speranţele s-au frânt trec pe lângă noi îmbrăţişaţi   
Cu preamăriri muzicale ce cheamă  Şi cupa-i plină de amar,
Incandescenţa ochilor Tăi.nebun nebun nebun doar   Tu devii speranţă iar!

cireşul mai este primăvara când   
dă strechea în el de cireş   Când eşti un râu învolburat

FLORI DE SĂLCIIcine se plânge de tine   Să nu te prăvăleşti în Iad!
poposeşti mereu în atâtea locuri   Că te aşteaptă altă vale

Din visul meunocturn când mă trezesc,te-mbraci sumar când vii la   Să-ţi curgă apele domoale.
Vreau să-mpletesc lumina cu iubirea,întâlnire atât de târzie mereu   
Spre florile de sălcii să privescdupă ce nu ştiu pe unde-ai umblat   Când eşti un munte uriaş,
Cu sentimentul pur – Dumnezeirea.ai urme de dinţi pe braţe pe   Să-ţi faci din loc în loc popas

gât şi sâni ce frumoşi sunt   Pentru acei ce din ninsoare
În pletele splendorii se ascundşi iar te-am pierdut cărare   Adună razele de soare.
Ghirlandele de rouă străvezieunde te ascunzi   
Şi-albaştri, ochii cerului pătrundmuza mea vagaboandă.Adrian BUDUGAN
În taina inimii cea pururi vie.

Ioan CĂRĂŞELCĂINŢĂ
Din seva fulguirilor rămânDin birt cu fum şi zgomot de tumult
Miresmele ce-nalţă rugăciunea,MĂ DESPARTSă ies afară – parcă e păcat...
Dorindu-te pe Tine ca stăpânSă mă ascund de Tine e prea mult;
Al labirintului – Înţelepciunea.Mă despart de pustiuMărunt mai sunt! Tu, Doamne, ai 

la veghea prelungită-n ulcioareplecat!
îmi calcă nisipul în palme
lumina-nveşmântată-n nelinişti.Şi ninge-n secol fără de sfârşit,

Cu paşi grăbiţi nu pot să merg.
La crucea deşertuluiO umbră sunt în Albul Infinit;
nimeni nu citeşte poemeVai, Doamne, nu fă să mai alerg!
marginea orei ruptă din verde
mai simte arterele aprinse.Copil mă simt ca purul anotimp

Şi repetent aş vrea, din nou, să fiu.
Mă bântuie frigul de pustiuMă plâng strămoşi în strai amar de timp
frigul părinţilor noştriŞi Te iubesc mereu, chiar fără să te ştiu!
frigul din lespedea vetrei
în care mă nasc şi înviuTăcută lume se ascunde-n abur alb,

Chiar am uitat de putred vin băut.
Pustiul fuge din mine – Cahortă de năluci şi-un flutur dalb
străfulgerate păsări de pradăCobor acum, uşor, pe umăr de căzut.
doar picioarele arse-n tăceriCu lacrimi mari, pe vechiul lampion,
trec prelinse pe umerii lui.Se plâng cei opt curaţi, Dumnezeieşti.

Retras, mă cruţ ca Tu să pedepseşti
Netrebnic om, la capăt de peron!
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Ionuţ ŢENE

„NOI, DIMITRIE STELARU N-AM CUNOSCUT 
NICIODATĂ FERICIREA”

a saloanelor mondene, ce seacă creaţia şi imaginaţia 
poetică. Dimitrie Stelaru şi atunci când mergea în 
lumea bună îşi lua sacoul peste pielea goală şi în loc 
de cămaşă îşi decupa un guler de ziar.Dimitrie 
Stelaru (pseudonimul literar al lui Dumitru Petrescu 
s-a născut pe 8 martie 1917, la București şi a murit 

Azi, poetul optzecist Ion Cristofor mi-a dăruit 
pe 29 noiembrie 1971) a publicat peste 20 de volume 

spre lectură o carte proaspăt tipărită: “Dimitrie 
de versuri, patru cărți de proză (proză scurtă și 

Stelaru şi paradigma poetică a anilor 40” de Marius 
roman), precum și nouă cărți de eseistică. A dus o 

Nenciulescu. Cu emoţie şi bucurie am răsfoit cartea, 
viață de boem adevărat, trăind în stilul lui Edgar 

amintindu-mi de aventurile avangardei poetice 
Poe, într-o continuă euforie întreținută de excese 

clujene de la începutul anilor 90. Deh, eram 
alcoolice, cu evocări de îngeri și ingenuități 

studenţi…Pentru generaţia mea poetică milenaristă 
infantile, conform Wikipedia.ro. A publicat 

Dimitrie Stelaru, poetul fără viaţă personală şi răpus 
volumele Preamărirea durerii (semnat: D. Orfanu) – 

de aburii alcoolului, a fost o stea călăuzitoare şi un 
1938; Noaptea geniului – 1942; Ora fantastică 

model nou şi inedit de abordare a metaforei. Nu pot 
(poeme cu o planetă de poet nou de Eugen 

să uit anii când împreună cu I.P. Azap, Daniel 
Lovinescu) – 1944; Cetățile albe – 1946; Mare 

Moşoiu, Adrian Mihai Bumb, Daniel Hoblea, 
incognitum; Zeii prind şoareci; Coloane.

Alexandru Hălmăgeanu, I.V. Bădică sau  Mircea 
Marius Nenciulescu a surprins corect trecerea Neşiu frecventam serile cenaclul “Zalmoxis” de la 

prin poetul Dimitrie Stelaru a poeziei române de la Casa de Cultură a Studenţilor, ca să continuăm 
ermetismul radical avangardist la o revenire a discuţiile despre avangardiştii Tzara, Iancu sau 
expresivităţii şi lirismului.Dimitrie Stelaru la o cafea cu Tudor Ştefan, la Croco 

şi apoi să terminăm cu câteva beri la “Ema”, iar cei 
mai norocoşi dintre noi încheiam noaptea de catifea 
a Clujului în braţele unor studente rebele şi gureşe 
din căminul Avram Iancu sau Haşdeu până Noi, Dimitrie Stelaru, n-am cunoscut niciodată 
dimineaţa. Noi l-am trăit pe Dimitrie Stelaru la Fericirea,
propriu, prin poezia sa, care se confunda cu viaţa 

Noi n-am avut alt soare decît Umilinţa;boemei şi avangardei române şi eram căzuţi în aburii 
Dar pînă cînd, înger vagabond, pînă cîndinfatuării şi alcoolului când poeţii optzecişti I. 
Trupul acesta gol şi flămînd?Cristofor şi I. Mureşan ne consemnau în revista 

“Tribuna” ca şi “lupii poetici ai tinerei generaţii”, 
care se războiesc cu “regulile gramaticii” în poezia Ne-am răsturnat oasele pe lespezile 

bisericilor,română neo-avangardistă.
Prin păduri la marginea oraşelor-Autorul Marius Nenciulescu surprinde 

exhaustiv în cartea sa “Dimitrie Stelaru şi Nimeni nu ne-a primit niciodată,
paradigma poetică a anilor 40” (Ed. Casa Cărţii de Nimeni, nimeni…
Ştiinţă, 2011) o epocă de cumpănă a poeziei Cu fiecare îndărătnicie murim
româneşti între interbelic şi comunism. Viaţa lui 
Dimitrie Stelaru a fost ca în poezia lui Nichita 

Şi rana mîinilor caută pîinea aruncată.Stănescu – poetul este ca şi soldatul. Stelaru în 
Marii judecători ne-au închisboema şi sărăcia sa a refuzat oficializarea şi 

ideologizarea poeziei perioadei imixtiunii Stăruind în ceaţa legilor lor;
comuniste. A fost un refuz abscons al poetului în faţa Pe frunţile noastre galbene au scris:
urgiei limbajului de lemn marxist. Marius “Vagabonzi, hoţi, nebuni. Lepădaţii noroadelor.
Nenciulescu, un coleg filolog al generaţiei mele, a 

Casa lor e temniţa. Puneţi lacăte bune fiarelor.”
surprins în această teză de doctorat a sa tumultul 
creaţiei geniale şi aproape sinucigaşe în alcooluri şi 

         Odată-poate cu înfriguratele zori vom sîngeraesenţe poetice a lui Dimitrie Stelaru. Cartea e scrisă 
         i spînzurătorile ne vor ridica la cer.în stilul clasic, aproape filologic, de la analizarea 

unei opera puriste şi avangardiste a limbajului         Dar lasă, Dimitrie Stelaru, mai lasă!
poetic până la viaţa adulterină faţă de lege, ca a lui         Într-o zi vom avea şi noi sărbătoare-
Verlaine sau Villon. Stelaru care nu are până acum o        Vom avea pîine, şi
biografie consistentă datorită lipsei urmelor oficiale 

       Şi-un kilogram de izmă pe masă.a vieţii sale de boem. El a preferat întunecimea 
cramelor şi fumul crâşmelor decât lumina orbitoare 

Dimitrie STELARU

CRONICĂ LITERARĂ
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texte şi poezii semnate de aceştia. A mai 
fost un moment de sărbătoare,  la 
împlinirea a 60 de ani de la naştere(1912), 
răspunzând urărilor făcute de prieteni cu Se împlinesc 100 de ani de la câteva rânduri semnificative :“ Trăiască moartea celui mai mare creator de tipuri, frumoasa şi cumintea limbă românească. de personaje  în dramaturgia română, Ion Fie în veci păstrată cu sfiinţenie această Luca CARAGIALE  fiind situat printre  scumpă carte-de boerie- a unui neam călit marii comediografi ai lumii şi printre l a  f o c u l  a t â t o r  î n c e r c ă r i  d e  posesorii unor portrete, caricaturi realizate pierzanie.”Acest geniu al creării situaţiilor de cei mai mari artişti plastici de talie dramatice şi al limbajului din unghiul mondială, “Colecţia Caragiale” însumând comiculu i  ,  a f la t  pr in t re  mar i i  3000 de lucrări. În primul deceniu al comediografi ai lumii, devine membru secolului trecut, un juriu format la Teatrul post mortem al Academiei Române.Naţional Bucureşti din  care făceau parte Deşi s-a încercat de-a lungul anilor să se Vasile Alecsandri, B. P. Haşdeu, Titu realizeze un “Festival Caragiale”, acesta Maiorescu , Grigore Ventura şi V. A. există doar pe internet. Ce va oferi anul Ureche îl premiază pentru piesele sale    2012, “Anul Caragiale”?! Sper să nu D-ale carnavalului, O noapte  furtunoasă dev ină  o  în t rebare  şi Năpasta. Să ne amintim, că se luptase cu r e t o r i c ă .editorii pentru respectarea în Năpasta a  Nicolae IORGA spunea textului integral, a ortografiei şi a “unde dezbină legea, punctuaţiei. La sărbătorirea a 25 de ani de uneşte cartea, lumina”. activitate literară (1901) prietenii  i-au Fie ca lumina cărţii lui oferit : o călimară de bronz, un ceasornic Caragiale să ne unească de buzunar, o pană de argint şi un tablou într-un acelaşi gând.pictat de I.V. Voinescu,  tipărindu-se un 

număr festiv de revistă, unic, pe 8 pagini, 
cu titlul “CARAGIALE”, în care erau 

                         DISTINCŢII
Cu prilejul împlinirii a 5 ani de la înfiinţarea LIGII 

SCRIITORILOR ROMÂNI, cu statut juridic, 

Comitetul Director şi Consiliul de Conducere au hotărât 

acordarea unor înalte distincţii, astfel:

           1.Medalia VIRTUTEA LITERARĂ:

BOCU MICHAELA

BENCHE IOAN

CONSTANTINESCU ION

MOISA GAVRIL

PATCA IULIAN

ŢENE AL. FLORIN

            2.DIPLOMA SPECIALĂ: 

BODEA ANTONIA

CORNEANU TRAIAN

MORCAN LAZĂR

„Semnele Timpului”, de Elisabeta Iosif „Parfumul dimineţilor”, de Gheorghe N O M I N A L I Z Ă R I  
Vicol

PENTRU PREMIILE LIGII „Cartea cerurilor mele”, de Ion Lucian 
Coliţă „Arborii din Muntele Genezei”, de Stela SCRIITORILOR ROMÂNI PE 

Ianovici Costan
ANUL 2011 „Să vii şi mâine”, de Iulian Patca

MONOGRAFIE, JURNAL LITERAR, 
Nominalizările sau făcut de o comisie de „Şoapte cu aripi de înger”, de Catinca ANTOLOGIE, ENCICLOPEDIE ŞI 
critici literari, membri ai Ligii Scriitorilor. Neacşu şi Costel Neacşu DICŢIONAR, STUDII
Au fost luate în consideraţie cărţile sosite pe 

„Locuiam într-o lacrimă suspendată”, de adresa noastră până la 1 ianuarie 2012, „Anotimpul trăirilor albastre”, de Viorica 
Ion Untaruindiferent din ce organizaţie profesională fac Popescu

parte autorii, Liga Scriitorilor, Uniunea 
„I luz i i  suspendate” ,  de  Carmen „Pagini din istoria fanfarelor din valea Scriitorilor etc., având în vedere că aceste 
Alexandrina Jiului”, de Ioan Velicacărţi au fost scrise pentru cititorii români, în 

interiorul Literaturii Române, şi nu pentru o 
„Nunta – Riturile de trecere în ţinutul anume asociaţie scriitoricească. Liga 
Momârlanilor”, de Dumitru Gălăţean-JileţScriitorilor, militând pentru spiritual DEBUTdemocratic în lumea scriitorilor, a adoptat 
„Infern în România”, de Vasile I. Heredea, acest principiu încă de la înfiinţare prin „Ochi de copil”, de Maria Lucia Rebreanu Horea Gana, Gervasio Curnis, Emil Statut. Premiile se vor anunţa în luna iunie 
Şimăndeana.c. INTERVIU
„Dicţionarul jurnaliştilor arădeni şi PROZĂ „De vorbă cu stelele”, de George Roca Dicţionarul presei arădene”, de Emil 
Şimăndan„Contra răului din noi”, de Grigore Avram

„Mănăstirea Bârsana”, de Nuţu Roşca„Taumaturgul şi Mir”, de Florin Oprea ESEU
Sălăceanu

„In honorem profesorului Ioan Hentea”, „Umbra gândurilor”, de Eugen Burghelea de Onufrie Vinţeler„Îmi amintesc şi îmi imaginez”, de 
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