
Sunt persoane singulare sau colective
– care-s  inamici comuni tuturor
partidelor şi tuturor guvernelor, mai ales
când acele partide sunt personale şi nu de
principii. Partide personale şi nu de
principii? Ce va să zică asta? Ce?
Nimica. Aţi auzit ceva nou? Ionescu şi cu
Ion Ghica şi-au dat mâna... Cum se poate
– dar principii aşa de diferiţi? Iată ce va să
zică partide personale. Partide de oameni
fără caracter... politic – oameni pe care nu
poţi conta, factori cu care nu poţi calcula.

Ce va să zică caracter? Un om cu
principii bune ori rele, totuna, pe care
cunoscându-le însă să ştii sigur şi tare că
poţi proroci cu sfinţenie cum că în
împregiurea cutare şi cutare, omul nostru
se va purta aşa şi aşa – dar în fine numai
aşa şi nu altfel. De se poartă altfel, chiar
de s-ar purta bine, totuşi nu mai (e) cu
caracter, ci fără. În fine omul ale cărui
fapte sunt dictate de principii bune or rele,
salutarii or pernicioase, e om de caracter;
iar omul care lucrează sub impresiunile
momentului fără ca prin faptele lui să se
ţese firul cel roşu al principiilor, e om fără
caracter, e un factor cu care nu poţi
calcula, e un individ de care nu poţi şti
cum se va purta anume în împregiurarea
cutare sau cutare.

Un ministru, fie cât de genial, în
România nu va isprăvi nimica, pentru că
nu are (la) dispoziţiune alţi factori  cu care
să calculeze decât astfel de oameni. Azi
omul meu e de-un principiu, mâine bagi
de samă că s-a schimbat. Azi roşu, mâine
alb; azi alb, mâine negru; azi Rada, mâine
Neaga – ba-ncă cu toate astea pretinde să-
l şi respect, să şi zic: Mare-i mă! Şiretu-i
mă! Grozavu-i mă! Uite mă! etc.

Iată ce vor să zică partidele-n
România – pardon! Partidele personale –
cine-ar putea presupune aşa ceva despre
onorab(ile)le partide din România şi mai
cu samă încă de toate fără deosebire!
Auzi acolo prezumţiune. Inamicul comun
al acestor donquixonade e aşa-numitul
simţ comun. Ce principiu, domnule – îmi
zicea un biet mitocan robust şi roşu la faţă
– ce principiu şi libertate... Nu vezi că toţi
îmblă după chiverniseală.

După chiverniseală. Vorbă mare, căci
ea e deviza tuturor partidelor, tuturor
purtătorilor de stindard cum s-ar zice,
căci în urma urmelor fiecare e în stare ca
să moară pentru stindard şi pentru...
chivernisală.

ARTICOLI NEPOLITICOŞI
Cel de-al doilea e că vezi răul, îţi

sfărmi căpăţâna de-i afli cauzele,
calculezi cu cifre pozitive şi nu
imaginare, iluzorii, îţi scurtezi din
plapomă binişor şi te-ntinzi numai pe cât
ţi-ai scurtat-o... devii onest şi econom.
Pozitivism!

Al treilea e că: văzând răul, surâzi cu
nobleţe şi dispreţ şi-ţi zici în minte: Ţara
e bogată, ţara va plăti... Timpul va şterge
şi urmele. Optimism!

Să analizăm toate aceste trei moduri
în rebus. Cel dintâi şi cel de-al treilea sunt
cele obicinuite în România, cel de-al
doilea e cel obicinuit prin alte locuri a(le)
lumii, mai cuminţi.

Atât scepticul cât şi optimistul se
opresc la îndoială însăşi şi nu merg mai
departe. Unul ştie (răul) şi cată lângă el,
altul (îl) ştie şi sare cu ochii închişi peste
el. Dar nevrând a şti de rău şi
ig(no)rându-l, el totuşi există. El ar exista
chiar dacă nu l-ar şti nimeni, ar exista şi,
ca tot ce-i rău, ar creşte şi s-ar mări
progresiv până ce s-ar fini cu ruina
statului român. Să ne explicăm.

Azi sunt în România atîţia amploiaţi
încît ai putea să împli cu ei două
generaţiuni, nu una. Jumătate din aceşti
oameni care zgârâie la hârtie ar putea să
zgârie brânză şi să cântărească la măsline
or(i) să facă cizme şi haine . Câte braţe s-
(a) luat meseriei, câte comerciului, ba
cine ştii câte artei şi literaturii. Dacă Gr.
Alexandrescu n-ar fi fost toată viaţa lui
amploiat ar fi devenit unul din cei întâi
literaţi ai Orientului. Ci aşa: toate puterile
sufleteşti ale generaţiunei sunt absorbite
de lupte de partide, şi la rândul lor toate
partidele nu sunt decât amploiaţi pe de-o
parte cei activi, pe de alta cei destituiţi.
Aceştia se ceartă pe ţara cea de jaf. Modul
cum se ceartă o numesc cu toţii presă. Ce
fizionomie are drăguţa ceea de presă,
despre aceea cititorul va fi avut
bunăvoinţa de-a se informa din articolul
meu intitulat: Limba în ziarele din
România liberă.

Încă un rău au oamenii din România:
înainte voia fiecare să fie domn, azi vrea
fiecare să fie ministru. De nu fiecare,
totuşi aş vrea să am atâtea monede de-un
ban pe câţi i-am surprins cu vorba asta
asupra visurilor lor celor mai fericite.

Dar acuşi mă pomenesc c-un ziar roşu
ţipând: Domnule! D-ta batjocureşti
opiniunea publică. D-ta calomniezi ţara!
D-ta, cinic şi corupt, despreţuieşti presa!
D-ta insulţi naţiunea!

Naţiunea! Hoho! Naţiunea va să zică.
Un rău au partidele noastre: că se
identifică fiecare din ele cu naţiunea.
„Suntem naţiunea... nu mai sunt partide-n
ţară! Toată ţara-i numai o partidă:
naţiunea!” Iată ce zic unii, iată ce zic şi
ceilalţi.

Ba da, domnişorilor, nu sunteţi dv.
naţiunea, nici unii, nici alţii, nici măcar
toţi la un loc, nici măcar generaţiunea
toată, căci naţiunea are zeci şi iarăşi zeci
de generaţiuni. Dv. puteţi fi o
generaţiune, un fragment, drept să vă spui
cam mizerabil şi cam putred, al acestui
corp ce trăieşte zeci (de) secoli: naţiunea.

Deficit lângă deficit, împrumut lângă
împrumut, dătorie lângă dătorie, gaură
lângă gaură, până ce finanţele României
nu vor fi curând decît o gaură mare. Aviz
onor. ministeriu de ga... de finanţe! Aviz
mandatarilor ţării!

Trei moduri sunt de-a rezolva o
cestiune.

Cel dintâi e că vezi lucrurile, surâzi
amar, te îndoieşti... dar stai la îndoială şi
nu mergi mai departe. Scepticism.
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MIHAI EMINESCU
cel mai mare poet şi gazetar

al culturii române

LUCIAN BALGA – Eminescu reprezintă ideea platonică de român.
NICHITA STĂNESCU – Eminescu e mai frumos ca umbra unei idei.
PETRE ŢUŢEA -  Eminescu este o sumă lirică de voievozi.
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BUCHETUL 
DE MIREASĂ

O carte care are darul să atingă sufletul,
să inspire şi să ghideze opţiunile celor
interesaţi. Prin acest album – o noutate
absolută în Cluj-Napoca – în care doamna
Ioana Molnar, autoarea lucrării şi directorul
general al Florăriilor Magnolia, firmă
specializată în comerţul cu flori, oferă idei
spectaculoase pentru nuntă. Mirilor nu le
rămâne decât să preia aceste idei şi să le
adapteze la nunta lor, făcând din aceasta un
eveniment unic de care să-şi amintească cu
drag toată viaţa.

Sub aspect grafic şi artistic, albumul este o
lucrare de artă, deosebită, cum până în prezent
în Cluj-Napoca nu a mai apărut. Pe lângă
imaginile artistice de o calitate deosebită şi
textele care le însoţesc scot în evidenţă
priceperea şi experienţa autoarei în folosirea
tehnicilor novatoare dar şi expresivitatea,
naturaleţea şi rafinamentul lor. Răsfoind

Trecând în evidenţă buchetele de mireasă,
aranjamentele şi bijuteriile florale, pentru a se
armoniza felul de a fi al miresei, autoarea
albumului le-a clasificat în: Buchete clasice şi
romantice;  Buchete moderne şi extravagante;
Buchete rustice; Aranjamente, accesorii şi
bijuterii florale.

Florile nunţii de vis, în viziunea doamnei
Ioana Molnar pentru toate anotimpurile,
rămân trandafirii, după care urmează calele,
orhideele, freziile şi altele.

În încheiere, precizez că Florăria
Magnolia a fost înfiinţată în 1997 şi deţine
lanţuri de magazine cu flori în oraşele Cluj-
Napoca, Bistriţa, Târgu-Mureş şi Bucureşti
(în curând) şi livrează flori la domiciliu
oriunde în lume în maximum 24 de ore. Toate
florile sunt importate prin Bursa de flori din
Olanda, iar originea lor este din ţări de pe trei
continente: Europa, Asia şi America.

Doamna Ioana Molnar  a studiat la
„Booerma Instituut” din oraşul Aalsmeer  din
Olanda, institut unde se pregătesc studenţi din
toată lumea în domeniul artei florale.

Traian Corneanu

albumul, rămâi încântat de înalta pregătire a
domniei sale în domeniul  „lumii florilor”
desăvârşită în şcoli cu profesori şi artişti de
talie internaţională care i-au descoperit talentul
de florist şi îndrumat paşii  pe cale frumosului
şi însufleţit de încredere şi speranţă.

În curprinsul albumului, doamna Ioana
Molnar în calitate de artist floral, împărtăşeşte
cu graţie viitoarelor mirese, producătorilor şi
vânzătorilor de flori dar şi publicului iubitor
de frumos, principalele linii şi taine din
compoziţia buchetelor de mireasă şi
aranjamentelor de nuntă.

Buchetul de mireasă e în aşa fel creat
încât să asigure floristului capacitatea de a
transmite un mesaj, o emoţie, o anumită
trăsătură de personalitate. Desigur, pentru
florist, mireasa e cea mai frumoasă floare iar
florile din buchet au rolul de a o completa
şi de a-i accentua frumuseţea. Florile pentru
nuntă constituie florile iubirii pentru cei doi
soţi, iar buchetul de nuntă principalul simbol
al iubirii. Ele, florile, creează atmosfera
nunţii de vis.

Dintre toate aranjamentele florale,
buchetul de mireasă este accesoriul cel mai
preţios al miresei. El scoate în evidenţă modul
de a fi al miresei, adică: unică, frumoasă şi
fericită. Buchetul trebuie să se potrivească cu
rochia de mireasă, cu materialul, culoarea şi
stilul acesteia, dar şi cu corpul, statura şi
proporţiile corpului. Pentru a armoniza rochia
de mireasă cu buchetul, acesta trebuie decorat
în accesorii din ţinuta miresei, cum ar fi:
diamante, perle şi fire metalice.

Împărat – proletar
de Liviu ZANFIRESCU

Poema aceasta – proaspăt fior
E’ doar Eminescu – singurul dor
Codrul, câmpia, lacul în val
Bucium de jale când sara-i pe deal.

Fragedă-i floarea, albastru amorul
Codrul se leagănă, oda-i e zborul
Eminescu ni-e Doina prin amintiri
În iris Luceafăr, scântei în priviri

Singurătate – tristeţe vie
Parcă strigoii vin spre altar
Miezul nopţii bate – melancolie
Visare de geniu împărat – proletar...

Poema aceasta s-a vrut revedere
Cum o poveste cu mama, rămâi
O rugăciune a unui dac în putere
Înger şi demon, la vers căpătâi

Veni-vei iarăşi înger de pază
Atât de fragedă-i scrisoarea ta
Făt-Frumos din tei, Eminescu visează
Trecut-au anii făr’ de-a uita
C-ai fost ursit geniu în calendar
Pururi în vers împărat – proletar!

Etern Eminescu
de Vasile B. GĂDĂLIN

Eternul Eminescu, poetul nepereche
Strălucitor luceafăr al slovei româneşti
Prin versurile sale ce-mi sună în ureche
El eclipsează parcă şi astrele cereşti.

Vom asculta tot timpul nemuritoarea-i
liră
Pe care niciodată n-a atârnat-o-n cui
Luceafărul pe boltă prin raze ne şoptiră
Poet ca Eminescu în toată lumea nu-i.

Cu noi Eminescu al nostru-ntotdeauna
El rege-al poeziei printre marii regi,
Pe inspiratul creştet de lauri fiind cununa
Nemuritor rămâne şi-al unei lumi întregi.

Au încercat „pigmeii” şcoliţi ca să-i
distrugă
Imaginea de geniu şi Domnului mă rog
Convins c-o să-mi primescă îndreptăţita
rugă
Rapid prevăd chemarea lor „sus” la
DIALOG.

Eminescu
de Ovidiu PURDEA SOMEŞ

O lacrimă de-ar fi fost pe pământ

Amară, dulce, fierbinte,

Nu de singurătate s-r fi plâns

Ci pentru că Făt Frumos

E scris în două cuvinte.

Plopi fără soţ, proletari, demiurgi,

Împăraţi şi atâtea femei

În incendii de timp s-au topit,

Eminescu e floare de tei.

El arde în stele şi în pulberi de ploi

De prea multă viaţă îi e dor şi să moară,

Un înger îl amăgeşte în vers

Cu o fată preschimbată-n căprioară.

Alt înger îi strigă că încă repiră

Cu aripa peste cruce căzută

Te salut,

„Te salut, mică Romă!”

Din cer Eminescu salută.



Poeme de Constantin GEANTĂ
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Poeme de 
Eleonora KOHN

Păpădie, te culeg
Păpădie, te culeg,
Te mai sărut o dată
Şi puful tău pe buze iau,
Tu eşti aşa curată.

Tu luminezi ca un mister
Cu pete de lumină
Iar puful tău e efemer
Ca lumea ce o să vină.

Banală floare, făr’ parfum
Ce năpădeşti câmpia
Când primăvara e pe drum
Noi ştim, e păpădia!

Galben
A venit o dimineaţă
De un galben imatur,
Totul e cuprins în ceaţă,
Totul e bizar în jur.

Te sufocă ceaţa prinsă
De nu poţi să o desfaci,
Galbenă de dor, prelinsă,
Apa cade din copaci.

Şi ca duhuri necurate
Aburii se fac în nori,
Scade ziua pe-nserate
Printre pomii fără flori.

Păpădie care zbori
Păpădie-n curcubeu
Te împrăştie şi vântul,
Hai, du-mă la iubitul meu
Şi zboară ca şi gândul.

Şi nu te scutura de-ajungi,
Mai lasă o petală
Şi spune-i, cu şoapte prelungi
Că îl aştept diseară.

Să vină la inima mea
Să vină de departe,
Când seara luminează o stea
Nimic nu ne desparte.

Ajuns aproape
Ajuns aproape de pădurea
ce-şi rupe coarnele de-argint
mi-e teamă c-am trăit aiurea
pierdut în propriul labirint.

Şi nu ştiu cui, blestem de mine,
să-i dărui flăcările vii
pe care le-am aprins în tine
cu jar de frunze timpurii.

Şi-am vrut atâta timp să treacă
şi-am vrut atâta dor cu dor
pentru speranţa ce se-mpacă
tăcându-se neiertător.

Numai tu
Până şi apele dorm
într-un ochi de fântână
numai tu – 
noaptea singurătăţii mele,
nu îţi găseşti adâncimea
într-un înalt
circumscris
pe o geană de lună.

Stare
Nici trenurile
nu mă mai dor,
nici gările
nu mă mai plâng,

o linie moartă
ca toate uitările
e şarpele casei
la care mă strâng.

Mi-ai apărut în vis
Mi-ai apărut în vis.
Chipul tău
Îmi mângâia turmele uitate,
Iar codrii
Murmurau
În unduirea glasului tău.

Palidă zâmbeai
Când fecioară, a şoaptelor inocente,
Mi-ai apărut în vis.
Cântai,
Iar larii adiau
Miasmele iubirii.
Mi-ai apărut în vis
Şi am suspinat...

Ştiam că pentru mine
Ielele se vor naşte.
Ielele se vor naşte.

Noi, zeii
Nu este nici o scăpare
Sigur Timpul
Şi pe noi ne va schimba.

Ne succedem în uitare,
Precum razele
Se scufundă
În amurgurile marine.

Existam,
Numai când cineva
Bucuros sau trist,
Rostea:
Sunteţi
Curând
Însă anticarii eternităţii
Vor porni
După...
Noile statui.

Râuri curg în vis
Râuri curg în vis...
În noapte,
Mumele se nasc
Din şoapte...

Chipul Tău,
În Paradis,
Lângă umbra Crinilor.

Visele s-alungă-n şoapte
Mumele se nasc
În noapte...

Când apari
Pe înserat,
Plouă iar în Paradis.

Să rostim
Cuvântul somn...

În Athena
În Athena
Ploua
Cu frunze de măslin.

Nu ucideţi
Pe solul amiezii!

Călăii
Apar în veşmintele
De orz...

„Terminaţi
Cu spectacolul,
Pentru că acum
Judecăm
Pe Socrate!”

Poeme de Horea GANA
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Prin faconda expresivă şi precipitată, produs
al unei oralităţi ingenioase, poezia lui Sorin
Grecu din volumul „Mizerias”, Editura
GRINTA, 2012, Cluj-Napoca, având un titlu
symptomatic, care exprimă o stare de sărăcie
maladivă, are ceva din verva şi truculenţa
soresciană. O deosebire îi aşează, totuşi, pe cei
doi poeţi în loje diferite: Sorescu sugera, forţând
ingenuitatea limbajului, o mentalitate şi o
psihologie, teatralismul poeziei sale fiind mai
degrabă o expresie a verosimilităţii, iar nu o
convenţie. Sorin Grecu, dimpotrivă se foloseşte
de instrumentele reportericeşti şi oralitatea
exprimării pentru a sugera, prin deriziunea
verbozităţii, precaritatea realului. Descoperim în
aceste poezii înclinaţia poetului spre relatare şi
trăire, elemente ce trădează ziaristul, reporterul
de televiziune Sorin Grecu.

În acest volum, poetul impinge până la
ultimile consecinţe ambiguitatea dintre expresia
„realistă” a discursului poetic şi aceea „fictivă”,
himerică a cotidianului. În fapt, raportul nici nu
mai e unul de diferenţiere, ci de asimilare, de
omogenitate.

Cartea se deschide cu un semnificativ catren,
un fel de ars poetica, ce are drept scop producerea
unor valori estetice folosind caractere de
exprimare specifice, catrenul exprimă rolul
poetului pe această lume ca dat al ursitei,
amintindu-mi de un superb poem al lui Artur
Enăşescu: „Carâmbul mă loveşte în gură.Şi simt/
Un suflu de iarbă, pietriş şi pământ./ Aud cum
un vulture ţipă deasupra-mi, flămând.// Oare-am
fost ursit în agonie să cânt?” (Destin).

Semnele vieţii, mizeria societăţii sunt
asorbite în plasma poeziei. Starea lirică însăşi e o

Acest volum ne mai dezvăluie raportul de
univocitate între utopia socială şi realitatea
degenerată.Sinceritatea despre sine ameninţă că
un blestem: „asta îmi era pe atunci meteahna:/
îmi plăcea să intrig lumea / şI preferam să fiu
considerat mai degrabă un “nebun” simpatic/
decât să mă amestec în masa incoloră/ a celor
care colcăiau printre noi/ vampirizându-ne”
(Dejun la tomberon).

Lumea poeziei lui Sorin Grecu pare a avea
ceva din universul filmelor lui Fellini cu aerul
neorealist al imaginaţiei, agonia lentă a
sensibilităţii ultragiate, un lirism al mizeriei
discrete şi, nu în ultimul rând, o iluminare secretă
a speranţei, pe care o găsim, a priori, şi în
poemele lui Paul Verlaine. Însă peste acest
spectru de culori sociale, poetul înalţă şi o
parabolă, aceea a faraonismului tentacular, ceea
ce înseamnă o adâncire a lirismului în substanţa
lui realistă.

Pe bună dreptate, Sorin Grecu nu este decât
o căutare a sinelui său şi, prin sine, a unei
înţelegeri superioare a existenţei umane în
Univers.

subtilă confuzie pe care eul poetic o trăieşte între
trezie şi reverie.

Poemele sunt „Fluvii ce visează oceanul”,
cum ar zice Anghel Dumbrăveanu, ele duc
frumuseţea „peisajului” ilustrat prin metafore,
dar şi aluviunile trăirilor într-o viaţă pe care
poetul ar fi dorit-o mai luminoasă: „s-o luăm
aşadar altfel:/ mesaje de la morţi pentru vii-/ dar
cine să le perceapă, când însăşi speranţa-/ ne
împiedică să le descifrăm/ şi continuăm să trăim,
mai departe, mechanic,/ asemeni unor zombie”
(Poem de eclipsă).

Realul şi imaginarul par epifanii ale
poemului. Visceralul devine transparent, ca un
cristal, prin care se vede sinceritatea. Visul şi
halucinaţia sprijinându-se pe secvenţe reale, prin
care a trecut poetul, delirul verbal în marginea
vedeniilor impregnează cotidianul de o mitologie
apocrifă, trăgând peste realitate o perdea de iluzii,
majoritatea deşarte.

Premeditarea merge înspre amestecul voit de
autoflagelare, de transcendenţă şi realitate: „am
senzaţia că ne-am aflat în Trenul Foamei/ bloca’I
undeva ]ntre Timi;oara şi Iaşi/ sau mai precis în
mizerias”(Mizerias). Lumea însăşi e o imitaţie
apocrifă a idealităţii. Poetul, care e un idealist
hăituit de societatea sinistră în care trăieşte, are
chipul angelic „desenat” de sinceritate, pe faţa lui
se vede durerea martirului. Toate sugestiile merg
în această direcţie, a decăderii absolutului în
speluncă.

Poezia lui Sorin Grecu poate fi înţeleasă, în
sensul arătat mai sus, şi ca o hermeneutică, în
sensul că ea ne ajută să descifrăm reminiscenţele
sacre ale degringoladei, amestecul fin de speranţă
introvertită, amintire şi exibare.

Albumul de faţă este un sumus de
lucrări din domeniul istoriei, literaturii,
picturii, graficii, sculpturii şi fotografiei care
în totalitate formează o lucrare de artă
despre personalităţile istorice, oameni,
locuri şi peisaje, din Edenul Apusenilor.

Citind această carte mi-am adus aminte
de ce spunea Emil Cioran: „Când valorile
pentru care luptă un neam se cristalizează
într-o adevărată lume istorică, atunci acel
neam s-a integrat în devenirea culturală”. În
această direcţie s-a îndreptat intenţiile celor
doi autori, Lazăr Morcan şi Ioan Cărăşel, fi
ai Munţilor Apuseni.

Oamenii zonei scăldată de Arieş, moţii
au avut, de-a lungul veacurilor, un destin
eroic, fiindcă ei moşteniseră din strămoşi
avertismentul că resemnarea este un viciu.

Spaţiu de legendă literară, spaţiu de
taină ce stăruie încă aspura aşezărilor
istorice şi turistice este şansa noatră de a ne
idntifica şi păstra tezaurul istorico-etno-
folcloric în contextul intrării ţării în Europa.

Această lucrare, în care regăsim
personalităţi marcante din domeniul istoriei,
literaturii, picturii, graficii, folcloristici şi
etnografiei, ce au abordat tematica zonei şi
oamenilor din Ţara Moţilor, promovează
sensul noician al autorităţii, ca spornice a
ideii, interiorizată fără polemica explicită,
iar capacitatea esteticii şi a documentaţiei

tradiţiile şi obiceiurile oamenilor formează o
adevărată „mină de aur” pentru cercetători,
literaţi, turişti şi agroturişti din ţară şi
străinătate.

Poetul Mihai Codreanu, a scris în acest
sens: „Cultura e ca o lampă cu care am intra
într-un labirint: mica lumină ce ne-o dă în
juru-ne nu face să ne arate cât e de mare
întunericul clăririi întregi”, privind din
acestă persepctivă lucrarea este o rază ce
iluminează şi scoate din penumbră o istorie
a unor locuri, a unor oameni, adevărate
efigii ai istoriei naţionale.

În contextul europenizării ţării şi al
fenomenului de globalizare multe din
elementele şi faptele istoriei, tradiţiile,
obiceiurile şi chiar geografia locurilor vor
cunoaşte schimbări, se vor estompa, unele
vor dispare, astfel, lucrarea de faţă devine
„lada de zestre” a spiritualităţii noastre. Prin
asfel de lucrări, europenii ne vor cunoaşte şi
ne vor înţelege mai bine.

„Efigii din aurul Apusenilor” vine în
întâmpinarea aforismului cioranian: „Când
valorile pentru care luptă un neam se
cristalizează într-o advărată lume itorică,
atunci acel neam s-a integrat în devenirea
cultural.”

ştiinţifice de a lega retorica argumentaţiei şi
imagisticii într-un silogism al conceptului
este exprimat în direct.

Cartea cuprinde sinteze ce se îmbină cu
cercetarea fenomenului istoric, cultural şi
turistic, fenomen provit din unghiul
manifestării lor originale, îmbinat cu fondul
spiritual al spaţiului abordat.

Atât cei doi autori, dar mai ales cei
antologaţi nu văd însă deloc istoria şi cultura
doar rama generalităţilor, a arhetipului, căci
până a se ajunge acolo capacitatea de sinteză
a autorilor se consumă în nenumărate
ceremonii ale investigaţiei şi interpretării, în
cercetări aprofundate care prind memorabil
esenţa.

Distincţiile au stabilitate, evocările dau
la iveală un simţ foarte fin al cercetărilor iar
siguranţa tonului ne dezvăluie puterea de
cunoaştere, de redare, exprimare şi nuanţare.

Pictura şi grafica lui Lazăr Morcan are
darul de a ne vindeca, cum ar fi zis Brâncuş,
de a ne introduce în spaţiul mirific al
Munţilor Apuseni, pentru a cunoaşte cel mai
mioritic plai care adăposteşte efigiile
marilor perso nalităţi din acest areal care stă
pe o mină de aur, la prpriu, dar şi metaforic,
deoarece atât peisajul, istoria acestor locuri,

Al. Florin ŢENE: POETUL „FERICIRILOR APOCRIFE”

Al. Florin ŢENE: 
EFIGII DIN AURUL APUSENILOR
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Un om înalt. Aşa pare, din fotografii, căci,
la ora când scriu aceste rânduri, încă nu ne-am
întâlnit în… direct, deşi a trecut vreun an de
când cu onoare mă aflu între membrii filialei
clujene a Ligii Scriitorilor.

Înalt şi drept, cu alură sportivă,
prezentabil, elegant, plăcut, politicos, săritor şi
generos. O persoană caldă, amabilă, dispusă
oricând să-ţi întindă mâna prieteneşte, fratern
chiar, atunci când te simte în dificultate. 

Cu domnul Florin Ţene şi cu doamna
Titina – soţia lui, scriitoare la rându-i,
frumoasă, admirabilă mamă şi bunică – mi-a
fost dat (fiindcă nimic nu e întâmplător!) să mă
întâlnesc şi să mă împrietenesc… pe internet,
colaborând apoi ireproşabil. 

Domnul Ţene este liderul ideal. Un
manager perfect şi un fin psiholog. Ştie perfect
ce are de făcut, ştie să îşi impună punctul de
vedere fără a provoca frisoane celor din jur, îşi
respectă partenerii de lucru, este charismatic şi
are ştiinţa şi înţelepciunea de a detensiona
situaţii oricât de delicate. Ştie, aşadar, să
păstreze dreapta măsură, ceea ce înseamnă
foarte mult, mai ales în zilele noastre!

Pe Al.Florin Ţene şi pe doamna Titina i-am
întâlnit într-un moment care trebuia să ivească

diplome naţionale şi internaţionale pentru
activitatea literară şi de promotor cultural, nu
conteneşte să mulţumească Divinităţii pentru
harul dăruit, pentru succesul meritat, pentru
viaţa frumoasă alături de minunata sa
parteneră de drum.

Nu voi insista asupra palmaresului său, cei
interesaţi putând consulta pagina de Facebook. 

Rândurile mele sunt un modest exerciţiu
de admiraţie faţă de un OM de nădejde, un
prieten drag, care se apropie de borna 70, căci,
în ziua de 13 iunie, Al.Florin Ţene va împlini
70 de ani. I-am „măsurat” biografia şi am
constatat că tot în 2012 împlineşte 53 de ani
de la debutul în poezie şi 38 de ani de la
debutul editorial! Ce frumos! O viaţă închinată
scrisului, culturii, semenilor!

Mă bucur să fiu prima care, cu profund
respect şi adâncă prietenie, îi urează „La mulţi
ani!”, încununaţi de  bucurii, sănătate, putere
de muncă, cer senin aureolat de iubire alături
de cei dragi.

Mariana CRISTESCU

în viaţa mea, schimbându-mi cursul, stimulată
de uluitoarea capacitate de muncă a acestor
mai vârstnici confraţi olteni, aşezaţi pe malul
Someşului. 

Al.Florin Ţene este un om înalt … nu
numai fizic. Este un bărbat de onoare şi de
cuvânt, îi plac oamenii inteligenţi şi talentaţi,
pe care-i sprijină fără rezerve şi fără orgolii de
doi bani, cum se mai întâmplă în această lume,
nu numai pe plaiurile mioritice. Vorbesc în
deplină cunoştinţă de cauză. În plus, este un
scriitor interesant, care lucrează (din câte pot
constata zilnic, văzându-l pe Messenger!) de
dimineaţa până seara. 

Este membru al Uniunii Ziariştilor
Profesionişti din România, membru
corespondent al Academiei Americană-
Română (A.R.A ) din anul 2011, membru al
Asociaţiei Scriitorilor Români din Canada.
Semnează poezie, dramaturgie, publicistică,
eseu, critică literară. Este tradus în limbile
sârbă, engleză, coreană, rusă, franceză. 

Dumnezeu a fost bun cu copilul născut în
oraşul Drăgăşani, judeţul Vâlcea, la 13 iunie
1942! Are o familie minunată. În 1964 s-a
căsătorit cu poeta Titina Nica şi au doi băieţi:
Florin, specialist în imagine de televiziune, şi
Ionuţ, doctor în Istorie şi masterand în Drept,
poet şi scriitor, fondatorul ziarului  „Napoca
News”, cu 16 cărţi publicate. Amândoi
feciorii, la casele lor, cu copii.

Un Geamăn armonios, care nu a uitat
niciodată de unde a plecat, profund credincios,
Al. Florin Ţene, care a primit 53 de premii şi

70 de flori pentru 
Al. Florin Ţene

La 13 iunie 2012 (născut în oraşul Drăgăşani,
la 13 iunie 1942), scriitorul AL. FLORIN
ŢENE, aniversează 70 de ani de viaţă. Este o
vârstă deosebit de frumoasă, o vârstă a bucuriei, a
sufletului, a împlinirilor, a bilanţului, dedicată
cărţii şi culturii.

Rar mi-a fost dat să întâlnesc un om atât de
deosebit, cu un profil uman atât de complex, cu o
putere şi capacitate miraculoasă de atracţie, de
convingere şi mobilizare, gata oriunde şi oricând
să te ajute sau să te îndrume, de o modestie rară şi
de un caracter indiscutabil. Este un om sincer,
deschis şi prietenos, un luptător desăvârşit, învăţat
să nu capituleze în faţa greutăţilor, dăruit cu toată
fiinţa sa scrisului, cărţii şi actului de cultură, pentru
că el „este printre puţinii umanişti ai zilelor
noastre  care are idei personale” (Melania Cucu).

Prin vocaţie Al. Florin Ţene este şi un
„scriitor complex şi neliniştit” (Constantin

diplome naţionale şi internaţionale de prestigiu,
este bine cunoscut la nivel naţional, dar şi peste
hotarele ţării.

În anul 1999, a primit Diploma de „Om al
anului 1999”, de la American Biographical
Institute din SUA., iar în anul 2012, Medalia
„VIRTUTEA LITERARĂ”, pentru întreaga operă
şi activitate în promovarea literaturii române. Este
prezent în numeroase Dicţionare literare şi a
personalităţilor marcante.

Al. Florin Ţene este un om riguros şi profund,
un spirit dotat şi încercat, care cunoaşte foarte bine
viaţa cu toate aspectele, greutăţile şi feţele ei.
Incomod uneori prin atitudine, idei, scris, dar şi
prin discurs, a fost anchetat înainte de anul 1989 de
către securitatea comunistă, iar în anul 2000,
exclus din U.S.R., în urma unei înscenări tipice,
dar nu s-a descurajat şi nici n-a abandonat lupta,
muncind cu şi mai multă hotărâre şi convingere,
conştient de valoarea şi cauza pentru care luptă.

La ceas aniversar, Al. Florin Ţene este un om
mulţumit de ceea ce a făcut, împlinit şi fericit,
alături de distinsa sa soţie, poeta Titina Nica Ţene,
dar şi de cei doi băieţii deosebiti Ionuţ şi Florin
(unul specialist în imagine TV., iar altul. dr. în
istorie, poet şi scriitor), de nepoţii cu care se laudă
şi se mândreşte cu fiecare prilej.

La ceas festiv şi aniversar,adaug şi eu buchetul
cu cele 70 de flori ale inimii mele, dar şi buchetul
iubirii şi al dragostei tuturor membrilor Ligii
Scriitorilor Români, cu urarea caldă şi sinceră; SĂ
TRĂIŢI MAESTRE, LA MULŢI ANI!

Gavril MOISA

Cubleşan), dar şi „un poet al teluricului şi
logosului esenţializat” (Mircea Popa), care are o
carte de vizită dar şi o operă impresionantă.

Este membru al Uniunii Ziariştilor din
România, membru corespondent al Academiei
Americano Română (A.R.A.) din anul 2011,
membru al Asociaţiei Scriitorilor Români din
Canada, iar din anul 2006, este preşedintele Ligii
Scriitorilor Români, organizaţie profesională
care are la această dată 30 de filiale în ţară şi în
străinătate şi care editează 15 reviste în care se
promovează limba română autentică.

Al. Florin Ţene este un om realizat, înscris
definitiv în panteonul şi marmura veşniciei. Are o
operă remarcabilă şi deosebit de complexă (36 de
cărţi de autor, poezie, proză, critică literară şi
teatrală, teatru, interviuri, ş.a.).

Publică cu regularitate diverse articole, critică
literară, poezie, eseu, etc, în diferite publicaţii din
ţară şi din străinătate ca: Luceafărul, România
Literară, Gazeta Literară, Orizont, Iaşul Literar,
Convorbiri Literare, Confluenţe, Ramuri, Agora
Literară, Oglinda Literară, Columna, Climate
Literare, Regatul Cuvântului, Constelaţii
Diamantine, Viaţa de pretutindeni, Iosif Vulcan
(Australia), Confluenţe Româneşti (SUA),
ROMÂNIA VIP (Dallas, Texas), ş.a.

Înzestrat cu calităţi multiple, deosebit de
activ şi prezent la evenimentele şi activităţile
cultural-ştiinţifice de anvergură locale sau
naţionale, Al. Florin Ţene, este un om al cetăţii,
un promotor cultural şi un scriitor de marcă, un
condei consacrat şi îngalonat al generaţie sale.
Acesta are în palmares peste 53 de premii şi

Al. Florin ŢENE – 70
VIVAT, FLOREAT, CRESCAT!
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La photographie
L’automne dernier, une décision a été  prise :
la silhouette en culotte et bottes en peau de vache
dont la maison se trouvait à la fin de la route
en descendant la colline mouillée en riz

Dégringolé à la distance, bruit de poids lourds
creuseurs qui étaient sur le point d’écraser
la confusion de l’horizon naturel
où les fossés rauques marquaient l’eau dure

dans la chaleur de midi le flou métallique de son fusil
s’est arrêté à la mi- air sous les mangeoires balancées,
les nuages endormis et les corbeaux silencieux
dans la photographie oubliée de l’an dernier

J’écris
quand il pleut, des bluets écrasés,
entourent les murs tapissés de mon bureau
dans mes rêves d’hommes nus

où les yeux des chevaux descendent
d’un tableau au-dessus de mon bureau piédestal
acheté à l’Exposition d’Art Equestre à Holt
à la fin de l’automne dernier

observés par des secrets verrouillés, serrés 
dans l’un des tiroirs où 
le jeu de bagatelle repose abandonné.

Repos
Ils étaient assis autour des pierres,
Créant des silhouettes colorées en orange
suspendues entre deux mondes
piégées dans leur rêve
atomes de sa faim

ombres attrapées dans un rire invisible
entourées d’herbes, de buissons et de bâtons
les cendres aveugles du jour
étaient verrouillées dans une guerre
contre un ciel sourd  

le feu coulait
les couleurs fusionnaient
verticalement dans les mèches des cheveux
poussière sous les paupières,
du sable dans la bouche

ils surfaient
un labyrinthe de silence
cascadeurs dans une rêverie
la chaleur était mêlée à leur faim
atomes luttant contre l’air

Mariana 
Zavati 

GARDNER

Vanité
Haut les rames, bas les rames 
La Reine des marais
ne peut pas dormir
Elle flotte réveillée
à travers le labyrinthe des canaux

Haut les rames, bas les rames
La Reine des eaux à la couleur verte ardoise
explore la beauté des maisons en tuile 
La Reine des bêtes âgées
glisse, rôde et s’envole
à travers les places, les palais et les marées

La montée des marées, la descente des marées 
La Reine de la Mer d’Argent
guide les arches et les colonnes
la Reine des ténèbres
se réfugie sous la voûte les ponts
à travers des rêves dans le vent

La Faim 
elle portait du bois pour le feu
le long d’un voyage nostalgique
dans son monde de rêve

avec de la poussière sous ses paupières,
du sable était dans sa bouche,
la chaleur était malade de la faim

avec sa langue bleue,
elle allaitait ses fils
enfants dessinés dans la poussière

atomes du bois pour le feu
submergeaient dans un rire invisible
des herbes, des buissons et des bâtons

avec sa langue bleue
elle battait les atomes
avec des bâtons anciens

ses fils se battaient avec l’air
piégés dans leurs rêverie
les atomes de sa faim

Une autre façon de passer sa journée
J’attends
que la lagune se sèche
et que la pluie déchire les canaux

J’attends
que l’arc-en-ciel plonge dans les eaux
embrassant l’écorce des arbres 

J’attends
que les racines explorent les troncs d’arbres flottant
et les empreintes de la marée

J’attends
que les roussettes étirent
à travers la forêt d’images mourantes.

J’attends
que les mouettes étirent
les nuages de pluie sur les rochers de couleur ocre.
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TOADER UNGUREANU reprezintă unul din cele mai caracteristice şi
relevante cazuri de autori plurivalenţi, exersându-se în toate genurile literare
(poezie, schiţă, povestire, nuvelă, roman, chiar publicistică) şi care s-au făcut
cunoscuţi în spaţiu, românesc-transilvănean, după Revoluţia din Decembrie 1989.
Originar din mirificul spaţiu al Dornelor (n. 23 decembrie 1941, la Şarul Dornei,
Bucovina), el a studiat ştiinţele economice la Cluj-Napoca, rămânând pentru toată
viaţa în Ardeal (pe Valea Someşurilor, pe blânda şi întinsa Câmpie a Transilvaniei,
în speţă Gherla  – spaţiu al prozei lui Pavel Dan şi Ion Agârbiceanu), formându-şi
o solidă cultură, având cărţi de sertar, imprimate şi editate, în condiţiile libertăţii
de expresie, după 1989.

S-a afirmat despre scriitorul TOADER UNGUREANU că face parte din acele
„talente native, specific moldoveneşţi, creatori de universuri originale şi stil
inconfundabil” (sintagmă ce i-a aparţinut, cândva, lui George Călinescu). Iar în
recenziile, prefeţele, sau postfeţele ce i-au fost consacrate, el a fost fixat în registrul
prozatorilor care vin dinspre  orizontul ştiinţific, tot mai  vizualizat, în
contemporaneitate. El însuşi se autodefineşte ca „om al cifrelor”, „economist”,
„finanţist” etc., sugerându-ne coordonate ale unui univers stufos, sofisticat, pliat
peste o  tradiţie ilustră: de la Creangă şi Odobescu, la Sadoveanu ş.a. S-au integrat,
s-au împletit, astfel, nestăvilita forţă narativă, nativă, cu „muncile şi zilele”,
„destinate cititului, scrisului  şi  socotitului – vrajei cuvintelor”, cum s-ar fi
exprimat un Nicolae Manolescu.

Ca un profund simbol al obsesiei acestui autor faţă de „rădăcinile” şi locurile
natale, unde şi-a lansat şi majoritatea volumelor, editate, tipărite în Transilvania –
„acele mirifice Dorne şi vetrele lor, Şarul, Câmpulungul”, „Ţara Dornelor”, cum
le numeşte undeva), TOADER UNGUREANU figurează, din 2006, şi în ediţiile
anuale ale  Enciclopediei Bucovinei.

*
Prozatorul TOADER UNGUREANU se află în faţa unei importante vârste

aniversare, ca autor, împlinit, original şi complex a 18 cărţi. I le vom enumera,
cronologic şi bibliografic, în aceste momente jubiliare, care, de acum, aparţin (şi)
istoriei literare. Monografia „Spitalului orăşănesc Gherla” (1989) Volumele de
poezie „Mi-e dor” (2001), „Gânduri pentru prieteni” (2002), „Şi stropii grei”
(2005), „La colţ de uitare” (2007); apoi, o serie de volume de proză, care i-au adus
recunoaşterea publică din partea cititorilor şi a criticilor literari; povestiri, schiţe,
nuvele – le vom enumera tot cronologic: „Regăsiri în timp” (2000), „Sub semnul
scorpionului” (2004), „Nu aştepta luna mai” (2007), „Condamnat la viaţă”
(2007), „Şi visele pot fi trăite” (2008), „Dragoste şi durere” (2009), „Al cincilea
anotimp” (2010), De curând a văzut lumina tiparului volumul de poezie „Priveşte
cum ninge” (2011).

Dovedind o fidelitate de excepţie faţă de editura clujeană Napoca Star, Toader
Ungureanu a continuat să publice , conturându-şi şi împlinindu-şi destinul literar
(şi) romanele: „Rătăcitorul” (3 volume – „Triumful vieţii”, „Destinul”,
„Dincolo de hăţişuri”, în 2006);  pe urmă romanul mitic şi politic „De dragul
ochilor tăi” (2010), „Cărările destinului” (2011), premiat în martie 2011, fiind
partizanul unui stil baroc şi creatorul unor teme obsedante, seriale, gândite trans
(modern), în jurul destinului omenesc – surprins ca „întortocheat labirint al vieţii”,
cu  „aventuroşi eroi”, ce reuşesc „să tragă viaţa şi soarta – pe sfoară”, sclavi ai
unor trude şi sacrificii aleatorii, nu de puţine ori pândite de vremi şi conjuncturi,
primejduite de inutilitate socială şi (iată un concept din ştiinţe!) de  relativitate.

Osânda, creaţia de faţă, are, ca subtitlu, din partea autorului, sintagma,
îndrăzneaţă altfel: „roman SF”, obligându-ne să-i examinăm toate convenţiile
artistice: până unde este „ştiinţifico-fantastic” şi de unde începe un straşnic
„roman-pamflet”, despre „noii tirani” şi „partide unice”. Tema cărţii este preluată
din actualitatea şi... irealitatea năucitoare, imediată şi e înălţată la gândirea politică,
„(inter)planetară”, „globală” şi „galactică”!...

O ţară – ascunsă, tăinuită în umbra „lizierelor unor păduri seculare”, a trăit o
îndelungă istorie „dictatorială”, iar cetăţenii ei au produs un „cutremur” social (o
revoluţie), devenind, în urma unor noi viclenii şi manipulări, „roboţi humanoizi”,
în urma succedării unor regimuri „de tranziţie”,  la fel de „umane precum fusese,
înainte, uman comunismul!...”. O politică insidioasă şi aleatorie, făcută cu oameni
vechi, dar simulând  noul, i-a împins, iarăşi, pe cetăţeni, în docilitate, minciună,
acceptare, supunere, instalându-se o „altă tagmă roşie” şi „unicitate partinică”,
după un principiu, dictat, şoptit, ca o  parolă: „Şi eu sunt p…-ist!... Iar tătă-meu,
Dumnezeu să-l odihnească, a fost  comunist!...”. Pluripartitismul nu-i decât un
simulacru, produs de „formaţiunile satelite”, în frunte cu partidul „solidarităţii
democratice”, „Partidul Dreptăţii”, „Partidul Libertinilor”,  „republicanii”  şi

„popularii”  ş.a. Guvernări îndoielnice, tranzitive, însă visând puteri (şi alianţe)
interplanetare, globale, iarăşi, „galactice”. Politicienii aşa-zişi „noi şi curaţi”,
precum  Vidreanu Voicu, Lăcustă, Oinea, sunt, de fapt,  foşti: pădurari, poliţişti,
tractorişti, ce s-au trezit, peste noapte,  deputaţi şi  senatori – corupţi, laşi, trădători
ai intereselor naţiunii, „făcând băi de mulţime mai mult chiar decât duşurile de
acasă”, iată o subliniere de un umor negru, artistic a romancierului-pamfletar
Toader Ungureanu.

Ţara ce ar fi trebuit să fie  reconstruită, după cumplita Revoluţie, e în pericolul
de a deveni un alt gulag, din moment ce unii se îmbogăţesc din arme şi droguri,
furate sau fabricate, spre ilustrare, săpun fin, industrial, de esenţă necunoscută
(poate, din grăsime de om, ni se sugerează – cum au făcut naziştii în timpul
războiului, ce au umplut Germania falimentară de săpun, produs din cadavrele
evreilor, gazaţi, având grijă să şi consemneze aceasta pe fiecare bucată destinată
igienei arienilor!). Într-o societate „automatizată”, „robotizată”, precum cea a
„andromenienilor”, un oarecare fost specialist în păduri, nu în drept, deputatul
Lăcustă, reuşeşte să tracă prin Parlament o „inovaţie” a sa, numită chiar  Legea
Lăcustă, aleatorie şi criminală, până într-acolo încât „eroii şi martirii Revoluţiei  să
fie uitaţi, oficial; iar bătrânii să ajungă cu desăvârşire ignoraţi, tăindu-li-se  drepturile
sociale şi „bruma de pensie”; iar, în cele din urmă, „dreptul la viaţă”. Legea Lăcustă
nu se oprise aici, ci propusese, încă, pe lângă  teleportarea (mutarea forţată, spre
alte galaxii, a bătrânilor, deveniţi inactivi, neputincioşi), impusese, încă, eliminarea
drepturilor copiilor, ale suferinzilor cu handicap (ne amintim: la intrarea în lagărele
naziste, cei apţi de muncă erau puşi pe un rând, însă handicapaţii, copiii, bătrânii şi
bolnavii, pe alt rând, cel ce ducea la „duşurile” aducătoare de moarte, apoi la
crematoriu); controlul strict al sentimentelor partenerilor –„ planificarea familială”
etc. „Traseiştii”, „sforarii”, „băieţii deştepţi”, ca şi „noii baroni” (găştile politice)
votaseră  Legea Lăcustă, bătrânii ajungând sacrificaţii şi „experimentele dramatice”
ale guvernărilor „roboţilor tehnocraţi” şi noilor politici „ştiinţifice”, trăind după un
dicton (biblic): „vecuim, răbdăm, supravieţuim!...”.

Idealul, cândva nobil, al  generaţiilor vârstnice, acela de a vedea, într-o zi,
generaţia fiilor şi nepoţilor lor „ducând o viaţă mai bună şi mai dreaptă”, fără
„şomeri” (ori „curbe de sacrificiu) se vede ruinat, în faţa apariţiei şi instaurării unor
noi spaime, amânări, neajunsuri,  minciuni (nu doar electorale!), neîmpliniri; în
faţa unei vieţi din nou  frânte, sechestrate, „arestate”, ameninţate, frustrate etc.,
visând un alt „cutremur” (politic), o altă soluţie  – adică o...  altă, nouă Revoluţie!...

Legalizarea, plină de cruzime, a teleportării (mutării)  bătrânilor, în alte galaxii,
de către „aleşii humanoizi” , oficializare a neputinţei vârstnicilor „de a-şi alege
singuri destinul” şi de-aşi  „analiza şi proteja singuri, sufletul, libertatea , stările
lăuntrice” îi fac să-şi imagineze alte „revolte spontane”, împotriva acelor „activişti
ai tehnocraţiei” –  creierele manipulate”, instituind vechea  teroare (şi un alt partid
unic!...). „De unde oare această tentaţie necontenită şi nesfârşită, devenită malefică,
de  a crede numai în progres?...  De ce nu ar fi şi nu ar exista MESIA?...”, se
întreabă un personaj vârstnic, văzând acele demonice şi sterile obsesii ale
(savanţilor)  Direcţiei Cosmice de Cercetare, îndreptate mereu spre viaţa
altor galaxii (precum „VIRGO COMA”, sau „BERENICE”), decât spre
„viaţa de-acasă”. Relativitate absurdă şi utopie!...

Acel realism pragmatic al vieţii, cândva, s-a metamorfozat, iată, în „irealitate
imediată” şi în vis şi  utopie stearpă, fantastă, în viaţă virtuală”, pe ecranul gri-
albastru al computer(landului). Infinitul – căutat pe  pătratul ecranului, în „secitate”,
în „uscăciune”, „sterilitate”, încât una din întrebările dramatice, finale, ale
romanului-pamflet este: „unde se află iubirile de-o vară?... Chiar de-o seară?...
Unde vă aflaţi, în amintire şi în memorie, voi, fetelor?...”.

*
Dincolo de  viziunea SF, romanul „Osânda” devine  politic şi fixează, de

profondis, şi tema celor „mulţi şi obidiţi”, supuşi „osândiţi”, a „psihozelor politice”
şi a unui cult, devenit excesiv de mincinos: al „cifrelor de plan” –  paragrafe
matematice ale realizărilor”, în stare să susţină şi să facă credibilă o falsă
„propagandă”.

„Nu încercase nicio clipă să disece  Legea (Lăcustă), să-i cunoască întreg
conţinutul, să-i descifreze secretele, ascunse, după literele întortocheate! Era
conştient de inutilitatea încercărilor, dacă ar fi făcut-o!... Era conştient de lupta
opoziţiei, slabă cum era, cu şleahta de lupi nesătui, ajunşi, sus de tot, la putere.
Mirat, el privi de la distanţă docilitatea, inconştienţa şi supunerea SOCIETĂŢII,
în viziunea politicienilor, fără scrupule, care, în concepţia lor, făceau totul, spre
binele acelor mulţi!... Societatea se rupsese, chiar din primii ani ai aşa-zisei
democraţii. Nu mai exista clasă de mijloc!... Se împărţise, fără voie, în clasa de sus
– bogaţii – şi clasa de jos, a celor care-şi duceau traiul, în neajunsuri, în mizerie şi
frică!... O SOCIETATE fără coloană, fără viziune şi fără viitor!... O PLANETĂ A
PIERZANIEI, uitată parcă de GALAXIA ce-o acceptase, ca pe o fiică...”.

Alte şi alte subiecte şi teme se interferează, se împletesc, în structura şi ţesătura
romanului „Osânda”: spălarea creierelor şi uitarea de sine, fericirea, ce nu ar trebui
aruncată „dincolo” de „râul morţilor” (Styxul, în chip mitic); şi nu în ultimul rând,
mereu aprinsă, în subconştientul oamenilor, idee de revoltă a „maselor, pe marile,
largi bulevarde ale Andromeniei, întru o (mereu nouă) căutare a LIBERTĂŢII; şi
a razelor „stelei Speranţei” – o mistică a tuturor religiilor omenirii.

Astfel, „OSÂNDA”, ca roman ştiinţifico-fantastic, poate fi citit (şi) într-o
notă şi o cheie cu totul ispititoare şi profundă a „romanului pamflet politic”, fiind,
indubitabil, cea mai valoroasă şi realizată viziune artistică a poetului, nuvelistului
şi romancierului contemporan Toader Ungureanu, creator nativ, de excepţie,
moldav, trăind în Transilvania de peste o jumătate de secol, autor al unei opere
împlinite.

Constantin
ZĂRNESCU

OSÂNDA lui
Toader

UNGUREANU
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Portretul 
scriitorului 

la maturitate

Mai ieri la Hotel Napoca,  aproximativ 300
de invitaţi,veniţi din peste 30 de localităţi din
ţară (un mic procent din prietenii lui Cornel!),
oameni de presă, actori, artişti, scriitori,
oameni de afaceri, epigramişti, ş.a, îl
sărbătoreau pe Cornel Udrea, la 60 de ani. Au
trecut deja cinci ani ! Dumnezeule, opreşte
timpul, fă ceva cu zilele, lunile şi anii noştri!

Ca militar de profesie de o viaţă,
admirându-l pe Omul, gazetarul, scriitorul şi
umoristul (Câte calităţi într-un singur om!)
Cornel Udrea, o spun, transformându-mă în
cel de ieri: 

ATENŢIUNE! CORNEL UDREA, a
împlinit 65 de ani!

Drepţi! Cu ONOR... LA SCRIITOR, cu
cântec şi cu... stângul pe tobă, înainte marş.

Este gestul meu de recunoştinţă pentru un
nume emblematic al Clujului. Cornel Udrea
şi-a făcut demult loc în loja marilor noştri
scriitori de umor şi nu numai, fără să-şi fi spus
încă şi ultimul cuvânt.

De la Botoşani la Urziceni, de la Baia
Mare la Bucureşti, cine oare nu-l cunoaşte sau
nu a citit ceva de acesta? Există oare un juriu
naţional sau festival de umor care să nu-l aibă
alături şi să se bucure de prezenţa sa?

Cornel Udrea este un om aparent normal
şi obişnuit. Dar ce este normal şi obişnuit la
Cornel Udrea ? ( Florin Piersic). Indiferent de
ipostaza în care-l afli, ştacheta sa este ridicată
la cotele fireşti ale timpului pe care-l trăim,
fără nici un rabat. El nu se joacă de-a cultura,
de-a umorul. El nu se face, că ne facem. Este
un tip profund, meticulos, exigent cu el dar şi

un rabat la valoare, nu recurge la artificii
salvatoare sau la improvizaţii.

Cornel Udrea este un personaj îngalonat
cu numeroase titluri, medalii, premii şi
diplome, care răsplătesc modest valoarea şi
efortul unui om deosebit, care cu acelaşi elan,
pasiune, dragoste şi talent trudeşte pe altarul
culturii româneşti şi luptă pentru ea, dar şi
pentru bucuria şi fericirea semenilor sai. Este
un scriitor complex. Piesele sale de teatru,
jucate cu sălile pline, confirmă faptul că avem
de-a face cu un umorist autentic, care a înţeles
mai bine decât noi cât valorează râsul, ca
expresie a spiritului uman. Citindu-l şi
urmărindu-l pe acesta , am înţeles de la el, un
lucru fundamental, care a rămas pentru mine
ca un mesaj , ca un element de conduită:,,
Concentrează-te întotdeauna pe ce este
pozitiv” . Cât adevăr!

Îi mulţumesc lui Cornel Udrea şi pentru
atenţia şi prietenia pe care mi-a acordat-o.
Reafirm şi cu acest prilej ceea ce spuneam
odată, cu Cornel Udrea eu personal, mă simt
mult mai bogat şi mai important. Poate că noi
toţi ar trebui să-l admirăm , să-l respectăm, să-
l preţuim şi de ce nu, să-l iubim pentru ceea ce
este şi pentru ceea ce face pentru noi toţi. El
este balsamul sufletelor noastre, tot mai
încercate şi hărţuite de noncultură.

Aflat la răspântie de ani, mereu parcă mai
tânăr, neobosit, iscoditor şi în căutare de ceva
nou, Cornel a rămas acelaşi om. Pentru el
scrisul, este ca şi respiraţia, convins că ceea ce
face trebuie să facă bine, că umorul şi râsul a
reprezentat şi reprezintă o terapie pentru
spiritul uman, că suntem un popor care ştim şi
trebuie să râdem, iar el, maestrul Cornel Udrea:
„vrea  să râdem, dar să nu ne facem de râs ”.

La ceas aniversar, îi urez din inimă: La
mulţi ani !, dedicându-i catrenul: Nu te uita că
viaţa zboară/ Şi nu privi înspre trecut,/ Viaţa
să-ţi fie primăvară/ Şi drumul vieţii, lung şi
mult.

cu alţii, cu verbul subtil, drăcos şi tăios, mereu
natural şi întotdeauna inconfundabil.

Cornel Udrea este un om de echipă,
iscoditor, cu idei şi iniţiativă, un sufletist gata
întotdeauna să ajute pe oricine şi oricând.
Personal nu voi uita nicodată prima noastră
întâlnire şi nici primul interviu luat la radio-Cluj
(2003), sub cupola căruia şi-a petrecut viaţa ca
un profesionist de excepţie, zeci şi zeci de ani.

Cornel Udrea nu este doar un nume, el este
un brand, un senior de marcă al cetăţii. Nu voi
aminti nimic despre opera sa impresionantă,
cuprinzând: poezie, proză, teatru, monografii,
antologii, publicistică, spectacole radio şi T.V.
diverse etc, convins fiind că acestea nu ne vor
lipsi nici pe viitor, aşteptându-ne la noi şi noi
surprize, aşa cum de altfel ne-a obişnuit,
aproape an de an.

Toate activităţile aflate sub semnătura sa,
sunt un prilej de bucurie şi desfătare
sufletească. Cornel Udrea are un cult al valorii
autentice, o cultură solidă, dar şi un respect
aparte pentru cititorul sau omul de rând, care în
aceste momente critice în care şi cultura dar şi
sufletul uman este agresat continu de diverse
atacuri provocatoare, nu renunţă şi nu face nici

Fan şi brumă

În alt „prier”,
cu-aroma lui
de fan şi brumă,
stăm sus
pe claiele-ncepute
de mioare,
cu mieii albi
jucând în soare.
Priveam
la merele umbrite
de un ger,
în nopţile tivite
de ninsoare
şi lupii gri
urlând la lună.

Spaţiu nud

Cum se desprind de noi
păsări călătoare,
ca frunzele ce cad
din dud,
pe braţul obosit
să mai coboare...
Clipe-alunecând
În unghiuri zburătoare
cu vârful îndreptat
spre sud...
Iar noi rămânem repetat
În spaţiul dintre
Două anotimpuri-nud.

Poeme de Mircea ROŞA-MIRO
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CONCURS

Fundaţia „Petre Ionescu-Muscel”, colectivul de redacţie al revistei „Pietrele
Doamnei”, Casa de Cultură Domneşti, Liga Scriitorilor din România – filiala
Argeş, Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor” – filiala Argeş, Asociaţia Naţională
de Vexilologie „Tricolorul”, Primăria Domneşti, Cenaclul „Nicolae Velea” din
Curtea de Argeş şi Biblioteca Municipală din Curtea de Argeş, organizează
Concursul Naţional de poezie, proză, teatru scurt, epigramă, pictură şi
fotografie artistică – „Pe aripi de dor domnesc”.

La concurs pot participa creatori din România şi din afara graniţelor,
indiferent de vârstă. Tema concursului o reprezintă: lumea satului românesc. 

Nu se vor lua în considerare creaţii ce abordează alte teme.
Una din creaţiile autorilor va avea ca temă satul Domneşti – proză sau

poezie, adevăr sau ficţiune.
Juriul format din critici literari şi de artă, poeţi, scriitori, artişti de imagine,

pictori, va acorda câtre trei premii pentru fiecare secţiune: premiul I, II, III,
concretizate în „diplome” şi publicarea în revista „Pietrele Doamnei”. Picturile
şi fotografiile premiate vor face obiectul unei expoziţii organizate la Casa de
Cultură Domneşti în cursul lunii august. La vernisajul acestei expoziţii – din
ziua de 26 august 2012 – vor fi citite poeziile şi epigramele premiate.

Concurenţii vor trimite:
� 5 poezii
� 5 epigrame
� 2 proze scurte
� 2 texte teatru scurt
� 1 text heraldică şi vexilologie scrise la calculator.
Lucrările vor fi semnate cu un MOTO. Într-un plic închis, care va însoţi

lucrările, vor fi introduse toate datele concurentului, inclusiv adresa şi numărul
de telefon.

Acelaşi MOTO va figura şi pe plicul închis. 
Artiştii fotografi vor trimite 5 lucrări având dimensiunea de 20×30 cm, iar

pictorii vor trimite un singur tablou reprezentativ, însoţit de un plic ce va conţine
numele şi adresa autorului.

Lucrările pentru concurs se vor expedia până la 25 iulie 2012 pe adresa:
Fundaţia „Petre Ionescu-Muscel”, Bd. Al. Ioan Cuza, nr. 77, Localitatea
Domneşti, Jud. Argeş, cod. 117370.

Informaţii telefon: 0248/269115; 0744/682591; 0726/234732.
Festivitatea de premiere va avea loc în ziua de 26 august 2012, ora 11:00

la Casa de Cultură din Comuna Domneşti, judeţul Argeş.
George BACIU

CONCURS

Liga Scriitorilor Români – Filiala Iaşi-Moldova în parteneriat cu
Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L.
Caragiale”, Bucureşti, organizează cu prilejul centenarului
Caragiale, concursul de comedie - piese de teatru, Să râdem cu
nenea Iancu!

Condiţiile concursului:
� Participanţii se vor înscrie în concurs cu o singură piesă de

teatru, redactată în limba română potrivit normativelor gra-
maticale actuale, impuse de Academia Română. 

� Piesele propuse juriului se vor redacta şi trimite numai în
format electronic Microsoft Word şi vor conţine cel mult 25
pagini cu marginile de 2 cm. în format de pagină A4, font
Times New Roman, cu mărimea literelor de 11, cu aliniate
de la începutul rândului. Textul se va redacta cu  diacritice,
iar între rânduri nu vor fi spaţii.

� Concurenţii vor achita o taxă de participare de 50 Roni, care
va fi depusă la orice filială a Băncii Transilvania în urmă-
torul cont: Liga Scriitorilor Români-Filiala Iasi-Moldova,
cod bancar IBAN RO50BTRL02401205 U950 11XX  . Chi-
tanţa eliberată de bancă va fi scanată şi trimisă electronic
odată cu textul.

� Textele se vor trimite la adresa de e- mail: ligascriitori-
lor.iasi@gmail com până în 31 August inclusiv.

Juriul special constituit (din cadre didactice universitare de
specialitate şi alţi oameni de cultură), va selecta, evalua şi propune
pentru premiere creaţiile originale, valoroase care întrunesc
condiţiile concursului.

Premierea lucrărilor se va face într-o şedinţă festivă la Iaşi, la
interval de aproximativ o lună de la limita de primire.

Premiile I, II şi III vor fi apreciate cu o diplomă şi un trofeu, iar
menţiunile cu diplomă. Ceilalţi concurenţi vor primi o diplomă de
participare.

Tuturor premiaţilor li se vor publica textele în revista Moldova
Literară şi vor fi propuse instituţiilor de specialitate pentru a fi
incluse în repertoriu. 

Comitetul de organizare

În palma mea stângă am lacrima ta!

Da, iubito - îmi spuneai -  
ai apărut, în palma mea stângă am lacrima ta!
Te-am vazut păşind în gradina interioară,
De ce ai venit atât de târziu? Aici e Infernul, 
am de purtat o cruce de lacrimi!

Te-am căutat, aşa cum te ştiam,
în visele morţilor, 
în cărţile antice, în stări psihedelice,
Te presimţeam, dar nu veneai, 
oglinzi paralele m-au făcut să te văd.

Te ştiam din Netimp... nu, nu dispera, 
când ploaia miroase a tine, iar revolta a mine.
Dormi liniştită!

Ornicul-Spadă e-ntors, capete cad,
poporul zâmbeşte ca la cinematograf, 
nimeni nu înţelege nimic, 
dar Tu vei fi învelită în visul-sângele meu. 
Dormi liniştită! 

Pentru tine voi încerca (Cavaler al zilelor târzii ) 
să sfâşii Uitarea şi voi reusi, 
voi reuşi să te aduc, alergând de mână 
printr-o tomnatică grădină,
mă vei aduce atunci într-o senină lacrimă-fecioară ...

Mâine e prea departe...

Lacrimi albastre miezul nopţii a picurat,
În tăcerea ei transparentă 
călătorim spre stele, e o chemare, 
un dor crescut din lumină,

Toate vin nevăzute spre centru, 
deşi toţi le văd depărtându-se de el!
Turbionul vieţii le atrage - cercuri concentrice 
presărate cu frunze în oglinda apei.

Nişte frunze sunt oamenii, 
îi duce viaţa precum vântul!

În bătaia destinului, 
departe de noi, suntem purtaţi.
Pe unda gândului primim răspunsul. 
Opreşte o petală, arunc-o pe apa vieţii, 

Fiecare lucru îşi cere timpul lui, 
fiecare vis visul lui, fiecare emoţie emoţia ei, 
totul e doar o stare ce curge!

Dincolo de câmp curge un mare fluviu, 
adună multe râuri în drumul lui!
Nu te teme de vise, nimic nu te poate răni, 

nici gândul, nici cuvântul, nici raza de soare
ce trece prin oglinzile timpului. Mâine e prea de-
parte...

Dincolo de garduri, 
împrăştiată de aripa vântului, fiecare petală e vie.

Aroma nouă de cafea

Aroma nouă de cafea, 
în dimineaţa asta, 
mi-a purtat chihlimbarul visului
spre soare, azur şi mare.
Prin cântec, 
contopindu-se cu cerul,
chemări adânci ne picură
în suflet uitate doruri 
- şoapte reînviate 
de respiraţia suavă a valurilor.

O bucurie fără seamăn mă învăluie -
un tainic parfum purtat de val dinspre mare.
E cântecul tău de dragoste.

Unde, oare, să fii?

Poeme de 
Irina Lucia
MIHALCA

Erată: precizăm că poemele publicate în nr. 14
martie 2012 în pagina a 12-a, NU aparţin
autoarei din această pagină. 

Pentru a evita astfel de erori, redacţia nu va lua în
considerare poemele, recenziile sau prozele
primite prin e-mail sau prin poştă care nu sunt
semnate de autorii respectivi.
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Poeme de Petru JIPA

Memoria unei oglinzi
Forma unei nopţi de vis
Se păstrează-ntre oglinzi.
Franz Joseph, Sissi şi Marii...
Prinse-n rochii sidefiii.
Invitaţii din castel
Prin oglinzi, sunt în foaier.

Te zăresc chiar şi pe tine
Suavă, gingaşe... În fine,
Cum în noaptea – ca din vis,
Strânşi în micul paradis,
Cum dansam în pass de deux
Tineri, într-un strâns tangou.
Ne privim cu ochi timizi,
La Hofbourg între oglinzi.

Absurd îngheţat
Am deschis uşa
Cu şperaclul sincerităţii,
mi-alunecă mâna
pe umbra unui zid.
Se desfac destinele,
Se desfac sunetele,
În hora unui solfegiu
Îngheţat de frig.

Arunc cercul desprins
Dintr-un con,
Arunc freamăt de codru
Într-o pildă.
Aud paşi de tine
Călcând pe peron
În sanctuarul lipit
De cărămidă.

Bună ziua arbore!
Dacă tu spui, aşa este.

Tainele începutului
Inventat din tainele începutului
Eu!
Ca simplu – atom...
Nu dorm!
Am adoptat un arhaism,
al mişcării – dor,
Prefix.
Mă aplec în aromele de rouă
Sălbatice,
în ceruri ce nu plouă.
Credinţa mea, ca simplu – atom.
Apare în virtuţi...
De Om.
Apare în...
sacralitatea vie,
În viţa...
ce tot creşte pe câmpie.
Eu ca simplu Om,
mă inventez...
În Do, diez.

Toate lucrurile
Toate lucrurile din această lume
Încep cu un gând.
Încep cu o sete de cuvânt...
Începem prin a defini avântul,
Descifrând în gând cuvântul.
Iubirea se arată printre gânduri,
Descoperă frumosul între rânduri
Descoperă frumosul ca etern.
Aruncă răul spre infern.

Toate lucrurile din această lume
Încep cu un gând.
Un gând apare din adânc
Şi soarele întinereşte faţa,
Iubirea mea, eu spun...
Bună dimineaţa!

George Nicolae
PODIŞOR

Coloana de HAIKU

Igienă

Noaptea trecută
Am pieptănat visele
Multă mătreaţă

Glaciară 

Ger năpraznic
Oamenii de zăpadă 
Încep să plângă

Mormânt

O pasăre mută
Râcâie cu ghearele
Îngropând zborul

Pastel

Poalele Lunii
Sumeţite în zori
Ascunziş de înger

Clinc

Străfulgerare 
Roua - sunet în picur
La firul ierbii

Noapte

Raza de soare
Stinsă-n ochii orbului
Întuneric alb

La plajă

Fire de nisip-
Veşnicia între maluri
Stă tolănită

Pauză

Cântec întrerupt
Tenorul împrumută
Pasta de dinţi...

Pasiune

În timpul liber
Ţese aripi de fluturi
Răsfoind zborul

Toamnă

Merele se coc...
Aud viermii sfredelind
Miezul parfumat

Bogăţie

Monezi în apă
Reflexele piscinei
Seif jefuit

Siderală 

Stea atinsă
De tăişul privirii
Clinchet serafic.

Poeme de 
Ana MARINOIU

Stigmatizat  cu  fierul  cuvintelor

Zid de cuvinte ridicat-am în juru-mi

Zid de cetate cu dimensiune păgînă
în care ILUZII îşi visează-mplinirea

Şi-un plus nerostit STEA se crede
Sau...însăşi LUNA ce-n nesomnu-i
îi tîrîie neîmplinirile peste imensităţi
Ascunzîndu-le apoi în colbul răscrucilor

Faustice draguri în spatele-asfinţitului

În zbateri de arc păsări de pradă
Cameleonic şerpuind spre altarul
c-un oarecare inventar estetic
cătînd ceva... doar de ele ştiut
trezind DEMONI

Şi ziduri se strîng...

Se strîng în circularitatea de sine
a spiritului pînă devin punct

Susur cosmic peste golgoticul semn
Lacrimi furate de respiraţia vîntului
Necuprinsului tălmăcirea
din dincolo de noi.

Ca un portret ce curge din ramă

Ce prost croit eşti – SUFLETE –
Cu textura ta demodată
din fir...şi armonii dezacordate

Prea mic
pentru a te căţăra deasupra TIMPULUI...

Prea mare
pentru a putea trece neobservat
prin vadul lui

Şi treci...
Împiedecîndu-te-n nesiguranţa trupului tău
aprinzîndu-ţi întrebările

Ghimpii îţi sfîşie straiul
Bolovănişul îţi încinge tălpile

Sub scutul tăcerilor
treci

Cu aceeaşi... încăpăţînată
naivitate.
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În ultimul timp, constat cu plăcere
că tinerii devin din ce în ce mai mult
puctul de interes al intelectualilor
români. Astfel, după ce Neagu
Djuvara a scos câteva ediţii dintr-o
istorie scrisă pe înţelesul tineririlor,
recent a apărut o carte dedicată lecturii
şi lecturilor generaţiei tinere. Meritul
îl are Dan C. Mihăilescu, omul care,
de nişte ani buni, ne aduce cartea la
televizor şi ne îndeamnă s-o citim cu
convingerea primei lecturi.

Sub titlul „Cărţile care ne-au
făcut oameni”, editorul cam modest
îşi completează semnătura, adună la
Editura Humanitas evocările primelor
lecturi din viaţă ale unor personalităţi
difrite din domenii diverse. Istorici,
scriitori, profesori, regizori, pictori
sau actori îşi mărturisesc experienţa
lecturii, exemplificând cu autori sau
cărţi întâlnirile decisive în formarea
lor ca oameni şi ca intelectuali.

Fireşte, fiecare a trăit în felul său
primele lecturi care le-au înrăurit
viaţa, dar dincolo de numitorul comun
al influenţei benefice şi al unor titluri
care îi unesc peste ani şi peste
profesii, descoperim la fiecare un
adevărat crez în faţa cărţilor.

Exemplificând, am remarcat
tristeţea pe care Ana Blandiana o
trăieşte când rememorează distrugerea
bibliotecilor din Memphis, Cartagina,
Alexandria, Qin şi Constantinopol,
dar şi „cea mai neumbrită fericire” pe
care o simte la atingerea cărţilor.

Dacă Mircea Cărtărescu trasează
itinerariul evolutiv de la plăcerea
cititorului, la obiceiul cititului şi apoi
la monomania cititului, Dan C.
Mihăilescu radiografiază valurile
lecturii din care provin energiile care
ţi-ai determinat evoluţia spirituală.

Alex Ştefănescu sintetizează
lecturile eveniment, Irina Petrescu,

evocă lectura ca o nevoie de
răspunsuri ale adolescentului, iar
Ioana Pârvulescu crede că cititul este
ca un urcuş pe trepte ale evoluţiei
spirituale.

În aceeaşi notă, Andrei Pleşu
cristalizează „revoluţiile decisive ale
lecturii” pentru toată viaţa, în timp ce
Ştefan Câlţia consideră Biblia „un
îndemn la călătorii peste cărări”, iar
Mihai Mănuţiu rememorează lecturile
SF şi iluzia îmbătătoare a tragicilor
greci Eschil Sofocle şi Euripide. Şi
pentru că nu mi-am propus să enumăr
toate gândurile frumoase despre cărţi
şi lectura lor, voi conchide cu Neagu
Djuvara care evocă privilegiul de a te
naşte într-o casă cu bibliotecă şi cu
Livius Ciocârlie care sintetizează
capacitatea tânărului de a înţelege
„cărţile care ţi se potrivesc”.

Cât depre cărţile care le-au
modelat orizonturile, aspiraţiile şi
viaţa, dintre numeroasele exem -
plificări aş reţine nemuritorul comun
al acestor titluri: „Robinson Crusoe”,
„Poezii de Eminescu”, „Craii de curte
veche”, „Insula misterioasă”,
„Mizerabilii”, „Cuore”, „Cei trei
muşchetari”, „Maestrul şi Margareta”,
„Idiotul”, „Micul prinţ”, „1001 de
nopţi” ş.a.

Eugen BURGHELEA

MEMORIA
CĂRŢILOR

Poeme de 
Nicolae BOGHIAN
Vernisaj

Creşte porumbul în cimitire
peste cruci şi peste morminte,
rădăcinile din rugina oaselor
îşi fac umede încălţăminte.

E-un vernisaj înhumarea, perucile
morţii fâlfâie ca mătasea ştiuleţilor
abia se-aude cum bat clopotele
prin gura ştirbă a dimineţilor.

Liniştea trece şi se crestează
de ascuţişul frunzelor late
murdărindu-se de praful tăciunelui
cum ticăloşii de eternitate.

Creşte porumbul în cimitire
peste galeşii nepământeni;
oasele rânji-vor cu şiraguri de aur,
iarna va cânta pe viori de strujeni.

Un înduioşat

Am urât fariseii, o jur
am slobozit injurii, blesteme,
dincolo de sufletu-mi pur
carnea mi-am îndemnat-o să-şi cheme.

Armonia înfăţişării calde,
fiorul atracţiei universale,
întomnarea care să-i scalde
clorofila atâtor petale.

Am urât fariseii, o jur,
am scuipat în palmă, apoi am tăiat
şansa de-a fi: melancolic sau dur
şi-am rămas un înduioşat.

Sub scoică de calcar

Iată, singurătatea mă strânge
sub scoica de calcar tresărită-n neant
din care unduie nebuloase nătânge
prevestind Formei tărâm sacrosanct.

Colţii sidefii îmi muşcă din trup
şi-aruncă hălci pentru tinere fiare
şi astfel mă transform în calup
printre alte calupuri cu ghiare.

Să trec în spatele uşii batante
a Universului – şi să hulesc,
timpul să moară de vieţi galopante,
neantul să râdă funambulesc...

Iată, singurătatea mă strânge
sub scoica de neant şi de var,
aud frunzişul gândirii cum plânge
şi cum foşneşte nisipul primar.

Aud galopul Formei, crud
arzându-şi otrăvuri în măruntaie,
plânsul materiei îl aud – 
şi singurătatea mă-ncovoaie.
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Entuziasmul apariţiei primului număr al revistei este relevat într-un articol
editorial de prima pagină – Sumus: „Cel mai preţios capital al nostru este
entuziasmul şi tinereţea. Trăim timpul unor mari prefaceri şi nimeni nu are
dreptul să renunţe la participarea sa activă în toate domeniile vieţii noastre
socialiste. Contribuţia fiecăruia dintre noi poate fi hotărâtoare atunci când este
vorba de încă un pas pe calea progresului social. Suntem şi ne considerăm
angajaţi pe frontul grandioasei bătălii pentru viitor. Şi de aceea considerăm că
nimic nu este prea puţin atunci când ne adăugăm eforturilor naţiunii. Suntem o
revistă a tineretului universitar şi prima noastră datorie este să fim întotdeauna
ecoul şi purtătorul de cuvânt al miilor de tineri care trăiesc înalta temperatură
a creaţiei. Misiunea noastră este aceea de a întregi profilul spiritual al
intelectualilor în devenire, de a suplini în limita posibilităţilor, golul creat de
specializarea obligatorie şi necesară. Vrem să fim înainte de toate o revistă utilă
şi abia apoi o revistă care se vrea deschizătoare de drumuri. Suntem conştienţi
că vom rămâne tineri atât timp cât vom rămâne în primele rânduri. Această
convingere este garanţia pe care o dăm cititorului. Echinox.” Publicaţia
studenţească apărea conform casetei redacţionale sub egida UTC şi număra deja
tineri condeieri de marcă: „Revista Echinox, organ al Comitetului UTC şi al
Consiliului U.A.S al Universităţii Babeş-Bolyai Cluj. Colectivul de redacţie:
Eugen Uricaru, redactor şef; Rostas Zoltan, redactor şef adjunct.; Petre Poantă,
redactor şef adjunct; Vincenţiu Iluţiu, secretar general de redacţie; Dinu
Flămând, Radu Mihai, Olimpia Radu, Viragh Denes, I. Maxim Danciu, Peter
Motzan, Marcel Runcanu, Grigore Călugăreanu, redactori; Prezentare grafică:
Mircea Baciu, Florin Creangă; Tehnoredactare: Alexandru Dănescu. Adresa:
str. Universităţii nr. 7, Cluj, Decembrie 1968, Cluj.” Încă de la primul număr
şefii organizaţiilor studenţeşti de inspiraţie comunistă semnau un „Cuvânt
pentru numărul unu – În peisajul destul de sărac până acum al presei studenţeşti
din România, Echinox nu este o apariţie vremelnică menită să scânteieze câtva
timp ca apoi să dispară asemeni unei stele căzătoare… Ca revistă scrisă în
întregime de către studenţi, Echinox va trebui să reflecte activitatea acestora

să-i sprijine în munca lor. Intelectualul de mâine al României socialiste va trebui
să fie un specialist de înaltă clasă, îndrăgostit de profesiunea sa, un comunist
convins şi un patriot înflăcărat, un om cu o bogată cultură generală, sensibil la
frumuseţile unei picturi, ale unei bucăţi muzicale sau ale unei poezii.
Necesitatea de a contribui la cultivarea acestor trăsături este însăşi raţiunea de
a exista a revistei Echinox…Drum bun Echinox: Mihai Bunduchi, secretarul
Comitetului UTC al Universităţii şi Ionel Reghini, preşedinte CUAS al
Universităţii.” În această directivă comunistă nici leninismul nu era ignorat de
redactorii revistei studenţeşti. În articolul de prima pagină „Lenin şi pasiunea
cunoaşterii” se elogia fondatorul comunismului rusesc. „Geniu al ideii şi
acţiunii revoluţionare, Lenin a întruchipat prin excelenţă patosul căutării
adevărului în una din cele mai complexe şi obscure zone ale existenţei – aceea
a condiţiei sociale a omului. Pasiunea cunoaşterii s-a dovedit de timpuriu o
trăsătură vitală a personalităţii lui Lenin.” Poantă a trăit cu febrilitate emoţiile
începuturilor: „Nu mai ştiu. Deja după aprobare mi s-a cerut caseta redacţională.
Pe Uricaru l-am pus redactor şef. Eu am fost redactor şef adjunct un număr.
Marian Papahagi care era un tip inteligent, mobil. Erau fermenţii principali ai
Echinoxului. Papahagi a plecat în străinătate. Atunci s-au dat burse în
străinătate. El nu mai era aici când au făcut numărul. Erau celebrii înainte de a
apărea revista. Ne-au trimis într-o tabără o lună de zile la Izvoru Mureşului (...).
Am făcut redacţia care s-a aprobat de rectorat Când a apărut numărul era rector
Pascu. Lucrurile mergeau firesc. Lui Uricaru îi plăcea să meargă la
administrativ. Ne-am dus la tipografie. Erau multe apariţii. Tipografia era mică
şi în spatele clădirii Sora din centru. Se lucra greu. Ne-am dus să ajutăm. Primul
număr a apărut în 4000 de exemplare. Era destul de mult atunci. Am aranjat şi
cu câteva chioşcuri de Tutungerie. S-a vândut tot tirajul. Dintr-o dată am devenit
celebrii în Cluj şi nu numai. Au scris revistele mari: România Literară, toate
revistele din ţară. A scris I. Negoiţescu în revista Argeş, m-a citat dintr-o
cronică. Am devenit vedete naţionale. După noi la câteva luni a apărut reviste
studenţeşti şi la Bucureşti şi Iaşi. Este foarte car că am fost lăudaţi de toţi. Ei,
oficialităţile, toată lumea a fost mulţumită, încântată. A existat un patriotism
local, inclusiv cei de la Judeţeana de partid ne-au sprijinit.” Publicarea primului
număr de revistă a creat vâlvă în oraş şi ţară, dar şi o controversă prin publicarea
unui text din Martin Heidegger: „Ei nu ştiau (partidul) că după al doilea război
mondial a apărut primul text în traducerea din Heidegger: Ce este filosofia? Era

neconform politic. Nu ştiu cine a reclamat. Noi am bănuit pe un fost un fost
secretar de partid de la Universitate. În iarna asta mi-a spus confuz că nu el a
fost cel care ne-a turnat la partid. Dar eu cred că ăsta a fost. Un fel de „cetăţenii
sesizează”. Atunci s-a stârnit ăştia de la partid că aşa trebuia. Dar nu ştiu până
la ce nivel. Cred că la nivel de centru universitar. Dacă vreţi să mai apară revista
trebuie să aveţi şi profesori în redacţie. Atunci noi îl aveam asistent pe Jean
Pop. Apăruse cartea despre avangardism . Era o chestie extraordinară. Şi a intrat
Ioan Pop. După două luni a reapărut revista. Nu au fost probleme. Aceasta era
preponderant literară. Dar la un moment dat s-a pus problema. Ăştia de la
centrul Universitar erau cu ochii pe noi. Şefu era cadru universitar mai tânăr.
Erau oameni ş oameni. Dar erau şi studenţi puşi pe parvenit. Şi primăvara în
1969 până la obiecţia majoră de ce nu e privită mai mult viaţa studenţească de
zi cu zi. Sus fiind oameni mai cu cap au zis: – Lasă aşa că nu stricăm revista
literară care are succes şi mai înfiinţăm o revistă literară dedicată pe probleme
studenţeşti. A apărut ca o salvare a Echinoxului, publicaţia Napoca Universitară.
Şi acolo au apărut oameni de condei serioşi şi au deturnat revista.”

Articolul „Ce este filosofia?” a schimbat caseta redacţională la al doilea
număr. Aceasta cuprindea o altă configuraţie: „Ioan Pop, redactor şef, Eugen
Uricaru, redactor şef adjunct, Rostas Zoltan, redactor şef adjunct, Marcel
Runcanu, secretar general de redacţie, Radu Pâslaru, secretar de redacţie.” Petru
Poantă era decăzut la statutul de redactor şi Liviu Zăpârţan devenea redactor.
Mai mult, se pare că liderii comunişti au pus presiune pe redacţie să publice
articole anti-Heidegger. I. Petrovici publica un articol în care „încercarea lui
Heidegger, nu lipsită de strălucire şi forţă se dovedeşte a fi blocată undeva,
înaintea Fiinţei, fiind poate ultima mare metafizică a ei. Dar numai o
metafizică.” Redactorii studenţi trăiau o oarecare stare de libertate, totuşi
controlată de regim: „În urma tezelor din iulie ale lui Ceauşescu din 1971 nu-
mi amintesc să se fi stricat lucrurile la Echinox. Eram la revista Steaua, o
presiune temporară cu Mangalia. Eram obligaţi să scriem număr de număr pe
prima pagină despre partid şi Ceauşescu. Noi cream un stoc de clişee şi cu
citate. La un moment dat. Era atât de proşti cei de la cenzura partidului. Băgam
citate mai vechi ale lui Ceauşescu din 67 şi 68 când vorbea de libertatea de
creaţie şi libertatea stilurilor. Era un program estetic. Unul a scos un citat. Zicea
că nu e valabil. Noi ziceam: cum nu sunt valabile textele din Ceauşescu?(…)
Nu am avut niciun moment impresia că am fost urmăriţi. Ne distram la cramă,
la cenaclu. Şi după anii 70 la Filologie, ce minuni se puteau face atunci. Noi am
fi trebuit să fim arestaţi. Dar lucrurile nu erau aşa într-o istorie neagră. Probabil,
cu siguranţă era cineva dintre noi care răspundea şi informa (organele de
securitate n.r.), darn u am simţit nicio presiune securistă. Ne ştiam şi noi, dar
direct nu. Erau şi atunci legi. Apăruseră studenţii străini. Un coleg mi-a arătat
un teanc de dolari şi mărci. În anii aceia au apărut şi drogurile, discret. N-aş
pune mâna în foc. Un coleg era într-o grupare dubioasă. Au început să vină
studenţi nord-coreeni, care erau o nebunie şi i-au văzut pe studenţii români că
foloseau ziarul scânteia ca hârtie igienică. Au fost şocaţi că românii se duc la
WC cu imaginea tovarăşului şef. Am văzut revista ambasadei cu poza lui Kim
Ir Sen. Îndoiau nord-coreeni ziarul pe marginea portretului să nu îndoaie
imaginea cu Tovarăşul. Clujul era un oraş cosmopolit. Burse în străinătate atunci
încă nu aveam. Am primit o excursie gratuită în Iugoslavia la sfârşitul anului.
Le-a dat-o rectorul Pascu la Adriatică. Eu nu am fost că terminasem.” Cenaclu
s-a bucurat de un real succes încă de la începuturile din anul 1967. Se vorbea
de un Echinox liric: „Aşadar au trecut aproape trei ani de la prima noastră
întâlnire. Mai întâi dinaintea unei căni cu vin, pe urmă săptămână de săptămână,
în sala 5 a Facultăţii de Filologie am fost mereu împreună. S-a citit mai cu
seamă poezie, chiar proza caracterizându-se prin permanente valenţe lirice.
Eugen Uricaru şi Vasile Sălăjean, prozatori de indiscutabil talent sunt şi ei înşişi
poeţi.” Sunt amintiţi că au citit în cenaclu: Adrian Popescu, Angela Marinescu,
Ana Blandiana, Nicolae Prelipceanu, Horia Bădescu, Teofil Răchiţeanu, Horia
Bădescu, Cornel Udrea sau Iustin Morariu. Redactorii revistei Echinox aveau
şi un curaj excepţional promovând pe poetul Teohar Mihadaş, fost deţinut
politic şi apropiat al fostei Mişcări Legionare. Nicolae Diaconu realiza un amplu
interviu: „Câteva minute cu Teohar Mihadaş”, văzut în epocă ca o bombă de
presă culturală. El încuraja tânăra generaţie de scriitori să se întoarcă la valorile
poeziei interbelice. Şi Liviu Zăpârţan publica un articol despre „Douăzeci şi
şapte trepte ale realului”, studiu filosofic a lui Constantin Noica ieşit numai de
patru ani din puşcăria politică. Este evident că echinoxiştii s-au folosit de
propaganda regimului pentru a se putea promova valorile literare autentice. Pe
prima pagină se publica un articol programatic – „Obiectivele şi importanţa
presei studenţeşti” semnat de către Lia Negru. „Continua îmbunătăţire a
activităţii presei studenţeşti va face ca aceasta să devină purtătorul de cuvânt al
organizaţilor studenţeşti şi prin aceasta al maselor largi de tineri studioşi”.

Ionuţ ŢENE

Revista „ECHINOX” – între
liberatatea creaţiei şi
presiunea ideologică
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Emilia TUDOSE

Paşii tăi

Paşii tăi i-aud cum sună
Ca de sfânt îngândurat,
Te abaţi şi pe la mine,
În sfârşit te-ai îndurat!

Te aşezi şi-n gând tu – poate,
Te întrebi de ce-ai venit,
Trist suspini şi prin tăcere,
Recunoşti că m-ai rănit.

Gându-ţi zboară. Unde oare?
Pari surprins, parcă te miri,
Mă priveşti adânc cu ochii
Plini de patimi şi iubiri.

Dulce vocea îţi vibrează
De-un neastâmpăr te aprinzi,
Te ridici şi vii spre mine,
Blând în braţe mă cuprinzi.

Mă adori ca pe un înger,
Mă săruţi c-un dor nebun,
Cu năucitoare şoapte,
Dulce-mi ceri să mă supun.

Lucreţia HORVATH

Cu mii de braţe

Sunt un copac şi ceru-n mâini îl ţin
inima-mi respiră-ncet prin frunze,
sunt scara de urcare spre divin
şi coborârea tainică de unde.

Cu mii de braţe vreau să-mbrăţişez
nemărginirea clipelor din şoapte,
pământ să iert şi-oftatul să-l aşez
pe vântul ce-mi presară dor în noapte.

Iar rodul anului să-l simt crescând,
arzând în oxigenul din natură,
o umbră verde fie-mi jurământ
că dăruiesc iubirea fără ură.

Şi în lumina caldă, nesfârşită
poveşti ţesute-n unde să descopăr,
de fericire mută, năpădită
cu cerul vieţii vreau să mă acopăr.

Adrian BUDUGAN

Cu îngerul pe umăr

Cu îngerul pe umăr, 
Mi-e dor de un sărut,
Timid, în goana lumii, 
Ascund o larmă-n plus.
Secunda de pe tâmplă 
Mă face nevăzut
În strigătul tăcerii 
Din umbra celui dus.

Regret cu neputinţă 
Sfârşitul de-nceput,
Iubirea de-o vară 
Ce iarnă-n fapt era.
Trag linie-n careul 
Cu joc nepriceput
Şi boare sunt, 
Ieşind din bluza ta!

Claudiu Nicolae SIMONAŢI
Cuvinte despre:

Sfântă ţi-e menirea pe pământ –
De a duce mai departe omenirea, 
Cum datu-s-a poruncă, la început de lume. 
Îndulcit este somnul în braţele tale –
Leagăn sfânt şi doritor de alint
Pentru fiecare pup din tine înflorit.

De ce vă duceţi, mame, în alte zări?
Ca să-nfloriţi cu un surâs alte cărări?

Când ai plecat, dorită maică,
Un gol imens s-a prăbuşit în mine
Şi rădăcini a prins, în lutul care sunt;
L-aş izgoni-n pustiu, să-mi fie bine,
Dar nu se lasă-nduplecat, nici cu arginţi
Şi amintirea ta rămâne poveste preţioasă,

Pe care-o spun mereu
Celor ce-mi stau la masă.

Noapte Sfântă

În Noaptea Sfântă,
Lumina-nveşmântă
Şi cer, şi pământ,
Şi bogat, şi de rând.
Luminează lumină!
Şi cer, şi grădină,
Şi orice inimă,
Curată, creştină
Ori pătată de vină.

Lumină pe ape,
Lumină sub ape,
Lumină în toate
De Tatăl create.
În Sfânta Noapte,
Doar miresme şi şoapte
Cernute din stele,
Luminate şi ele,
Pentru a da lumină
Şi pace divină,
În Sfânta Grădină. 

Poeme de 
Veronica 

OŞORHEIAN

Cântec de leagăn pentru mama

Căsătoria e o educaţie complicată la care

rezultatul nu-l vei afla niciodată.

Marriage is a difficult ecuation to which you

will never find out the result.

Căsătoria este un fel de dragoste prin 

care semnezi un (p)act.

Marriage is some kind of love in which you

sign a (p)act.

Singurătatea este Raiul pentru cel ce vrea

să trăiască liniştit.

Loneliness is the Heaven for who wants to live

peacefully.

Singurătatea este povestea de dragoste

trăită cel mai frumos.

Loneliness is the most beautiful love story ever

gone through.

Tristeţea-i fumul rezultat din arderea

lumânărilor de pe mormintele celor trecuţi

în eternitate.

Sadness is the smoke of the burning candles

from the tombs of those passed into eternity.

Tristeţea este pulberea cenuşie depusă în

sufletul omului.

Sadness is the ashen speck of dust having a sit

on the human soul.

Sănătatea este comoara cea mai preţioasă a

omului şi totuşi cea mai puţin păzită.

Health is the most precious human treasure

and yet the least guarded.

Sănătatea este darul cu care ne naştem.

Health is the gift we are born with.

Sufletul este valoarea cea mai mare a omului.

The soul is the biggest human wealth.

Sufletul este ecoul creaţiei.

The soul is the echo of creation.

Tăcerea este arta vorbirii.

Silence is eloquence.

Tăcerea este cea mai sigură modalitate

a conversaţiei.

Silence is the most secure way of talking.
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Rugă

Vai, inima ce tare mă asmute
din nu ştiu care venă să mă rog
în tagma nevăzutelor cornute
să mă visez de-a dreptul inorog...

Mă rog la Dumnezeu să cad din cer
să îmi închipui astfel că exist;
atât de multe aş fi vrut să-i cer,
să-mi spună mai întâi de ce eşti trist...

Păcat de iarbă şi păcat de brumă,
ştim bine c-am trecut prin toate-aceste
cuvinte ce din sânge se adună
să-i spună inimii câte-o poveste...

Şi iar mă cer la tine, Doamne sfânt,
mă rog ca un albastru inorog
ce şi-a ’nălţat corn de hârtie-n vânt,
pământ să fiu în cornul lui, mă rog!

Scrisoare din închisoarea de maximă alcoolemie

Se-ntâmplă să visez erata
la cărţile pe care nu le-am scris,
cum luptătorii când săgeata,
trecând prin ei, nu i-a ucis.

Se-ntâmplă să visez că cerbii
nu vor trăi până la rut
iar coarnele din firul ierbii
împung în cerbul nenăscut.

Se-ntâmplă să visez că-n frunte
îmi creşte cornul de hârtie
răzbind prin gratiile frânte
pe un pervaz de puşcărie.

Falus de vis şi poezie
e cornu-acesta de hârtie.

Şah-pat

Vin roşu de maharajah
îmi curge-n Gangele din vena cavă,
ca piesele pe tabla unui şah
mut cu nesaţ paharele pe tavă.

Mă proslăvesc pionii şi nebunii,
regele se arată supărat,
la vremea când se bat în corzi alunii
risc o mutare cu regina: pat!

„Închisoarea...” lui Liviu Vişan e însăşi poezia. O recunoaşte şi autorul
într-o frază de maximă sinceritate. E un loc magic în care, odată intrat şi
încătuşat, nu mai ai şanse de evadare. Poetul s-a risipit cu folos şi s-a dăruit cu
generozitate prin repere editoriale remarcabile: „Existenţa iubirii”, „Numele
focului”, „Poeme licenţioase”, „Sentiment latin” şi iată, prin această exotică
„Închisoare de maximă alcoolemie”, ca un boem aventurier Arthur Rimband
pe Corabia (lui) beată, încărcată de lirism, metafore păgâne şi erotism. La Liviu
Vişan, rima insolită şi îndrăzneaţă, ritmul interior încărcat de muzicalitate şi
metafora surprinzătoare sunt mijloacele la îndemâna poeziei care se îmbină
armonios şi în cel mai natural mod cu putinţă.

Iulian PATCA

Stop cardiac

Inima bate singură şi stinsă,
o grefă reuşită dar respinsă
cioplită-ntr-un cuvânt de alabastru
pompează-n cer doar sângele albastru.

Mai bate-o dată şi mai bate-o dată
cu muşchii de hârtie creponată
şi umple încă vasele slinoase,
artere de cuvânt miraculoase.

Un ultim spasm, un ultim vers recită,
puls de iubire neîmpărtăşită
pe când poetul, pus la patru ace,
semnează numai stopuri cardiace.

Îngrijorat de doctorii creduli
care-l cuplează nu ştiu la câţi jouli
cu electricitatea ce desparte
stihul de sens şi inima de moarte.

Levantgarda

S-au fost băute cele nebăute
cerneluri vechi cu tocuri capilare,
liberiene vase de cucute
ce-au strâns în călimări licori amare.

Granit de vorbe, marmură de sânge
fire subţiri ca urma unui jaf
nici nu încap şi nici nu vor ajunge
în inima vreunui caligraf!

Aşa că manuscrisul e pe moarte
înfăşurat precum o galaxie-n cer,
nu vom muri cu degetul pe carte
ci pe claviatura tastei, sper!

Mesaj

Mă uit în gol la umbra grea de sânge
în noaptea devorată de lăcuste
cum roiuri de cuvinte carnivore
ar vrea din poezia mea să guste.

Vinul stătut cu etichetă neagră
şi ieftin le agită în carnagiul
metaforei ca un bilet în sticlă
lansat la apă într-un naufragiu.

Plutesc spre ţărmul unei alte ere
înfulecat de lacome cuvinte,
aş fi murit dar mă călătoreşte
poemul vieţii scris cu oseminte.

Poeme de Liviu VIŞAN
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Poemele lui Alexandru Cristian
cuprinse în volumul său de debut, Versuri
ciobite (Societatea Scriitorilor Militari,
Bucureşti, 2011), beneficiind de
ilustraţiile elocvente ale graficianului şi
poetului Alex Ivanov, ies în evidenţă prin
aprofundarea metafizică a principiului
Yin, astăzi aproape ocultat într-o lume ce
depreciază sensibilitatea. Poetul e convins
de inconsistenţa tutu ror formelor fără
fond înconjurătoare, simple sintagme care
cu timpul devin supărătoare. Pare
plauzibilă, chiar dezirabilă, evaziunea în
spaţiile supra mundane, aflate total la
îndemâna jocurilor imaginaţiei. În viaţa
care se vieţuieşte, fiorul liric este în
pericol de anesteziere. Şi totuşi, veşnica
încredere se manifestă: Vorbesc de
metafore uitate acum,/ când scriu cuvinte
ce sunt goale,/ speranţe în literatură mai
am, cu greu/ un mort în mine se trezeşte la
poezie. (Anti-Poezia). Cel ce îşi încearcă
destinul în ultrasimţitorul spaţiu artistic
participă la o aventură iniţiatică. Adorând
nuanţele magice dintr-un peren context
inefabil, Alexandru Cristian recunoaşte cu
lăudabilă modestie că este la începutul
unui drum parcurs odată de titani. Dar,
gloria e trecătoare şi viaţa mult prea
scurtă. Rămâne veşnicia versului. Asistăm
la invocarea figurii lui Jorge Luis Borges,
pin intermediul imaginilor luxuriante,
livreşti: Ecouri din haremuri aude, dulci
melodii persane/ îl fascinează, îl atrag ca
un magnet oriental/ privit cu mirare./ Îşi
aduce aminte de cartea ce-o ţine în
mână,/ de fluviul de legende, de misterele
acelei biblioteci/ ce nu va mai fi deschisă
de nimeni, o eternitate,/ decât de el, de
Borges…(Rânduri pentru Jorge Luis
Borges).

Alexandru Cristian observă efectul
adesea traumatizant pe care maşinăria
socială îl are asupra stării creatoare. Iau
naştere imagini tuşante.  Avangardele ar fi
putut asuma cu uşurinţă aceste intense fugi
din uzual, straniu penetrante: Zgomotul
surd de motor bubuie în creierii/ sparţi ai
unui uitat poet pe caldarâmul oraşului./
Strigătul de disperare este înecat de un
filosof,/ în aur şi trădare, în minciună şi
agonie./ Ajutorul unui bătrân fuge lovit de
un soldat/ ce a devenit sclav, mângâierea
unui copil e batjocorită/ de Satan cel
atoateştiutor, iubirea e pălmuită/ de argint,
Iuda, vezi, e viu, acolo lângă copac/ este
un al doilea ştreang pentru mine,/ care

nocturnă ameninţă să acapareze lumile
imaginare plăsmuite de poet. Salvarea
vine de la caracterul mutabil propriu
stărilor lirice, dinamismul metamor -
fozelor sfâşiind vălul dens al obscurităţii.
Spaţiul selenar protejează, atemporal,
emoţiile şi aşa profund lovite.
Ataşamentul la dictonul romantic viaţa e
vis marchează relativizarea laturii
obiective a existenţei, adeseori înşe -
lătoare. Sufletul poetic doreşte să posede
eclectice ipostaze, într-un orizont
invocând atât îngerii cât şi demonii.
Suferinţa în amor urmează, paradoxal,
glisantele căi ale adoraţiei. Pe acest fond,
scrisul are acea funcţie soteriologică
mereu clamată, totuşi încadrată în zona
dubitativului: Scriu cuvinte ce sunt eterne/
şi mă trezesc zâmbind cu gândul la ele,/
scriu, scriu şi nu mă pot opri, în drum,/ în
metrou, în maşină, scriu/ şi acest scris mă
depăşeşte, îmi inundă ruşinos/ viaţa, ştie
toate nălucirile şi obsesiile mele. Scriu.
De ce scriu? (Roluri literare). 

Homer, Hugo, Baudelaire, Eminescu
şi Esenin acompaniază esenţial încercarea
lui Alexandru Cristian întru eternitatea
literelor. Ambivalenţa poetului se macină
în ample autosondări sublimate artistic.
Sufletul femeii pare opac în faţa acestor
aproape vezuviene efuziuni oscilând între
blândeţe şi biciuire. Iubirea înşelătoare se
risipeşte într-un Parnas infernal. Este
vorba de asumarea bucăţilor iluzorii tăiate
cu foarfeca necuvintelor. Când Lumea se
va dizolva în fundamentala evanescenţă,
poetul speră să elucideze prima întrebare
violet - aurie: De ce? Uitarea poate fi o
sentinţă consfinţită de moartea sărutului,
în eternitate. 

Recuzita romantică transportă stările
scindate în lumea lui Oneiros: Gata cu
văicăreala, de scris nu pot, de citit nu, de
iubit nu,/ uite o aurie stea, e o stea, vai, e
chiar soarele, până în zori am/ stat, uite-
te pe geam, auriul se scaldă-n lac, ce
frumos dorm păsările.// Ah, omule, lasă
alintătura, treci şi leagănă-te, aşa,/ Uşor,
ca să poţi dormi, citeşte versuri, vezi
cuvintele/ ce blând te leagănă, da, somnul
iute a venit! (Insomnie). Versurile
hieratice au rostul să puncteze înaltele
aspiraţii spirituale ce îl animă pe
Alexandru Cristian. Poetul poate
desfăşura un veritabil ritual de alungare a
întunericului sepulcral: Din mormânt vor
răsări rânduri, ca albe creste/ ale unui val
, valul uitării, al nopţii.// Îl voi învinge,
moarte, te voi învinge şi în sacre şoapte/
voi urla, peste lume, să nu mai fie noapte!
(Moarte). În vis, sublimările trebuie să
conducă aproape de lumea perfectă a
Cuvântului, dincolo de zbucium şi de
sângele plâns în mijlocul nimicniciei.

cânt asemenea lucruri…asta e poezie?
(Ciudat…). Secretul frumuseţii ia proporţii
hipertrofiate. El presupune faţete atât
explicite cât şi ascunse, un corpus eclectic
fascinatoriu. Poetul este dispus la orice
sacrificiu spre a obţine mult doritul
echilibru. Sfiala şi pudoarea însoţesc paşii
pe unele trasee existenţiale periculoase.
Iubirea posedă ample valenţe narcotizante,
generând modificarea fundamentală a
stării de conştiinţă. Sufletul e robit
metamor fozelor poetice. Mântuirea prin
femeie incumbă şi asumarea naturii
nepieritoare a păcatului. Acest paradox
misterios ne apropie de cutremurare: Un
râs cristalin, zâmbet de farmec, atât eşti
tu?/ Cu atât m-ai înnebunit? Nu, tu eşti
ceva mai mult,/ eşti taina moartă-n mine,
eşti inima îngheţată/eşti visul meu pierdut
în nebunie. (Departe…). 

Pericolul oraşului tentacular ameninţă
constant. Jungla citadină şi tot ansamblul
maculant invadează treptat orizontul
autenticităţii. Dramatice încercări, uneori
nemeritate, încearcă sufletul pur al
poetului. E vorba de o deconcertantă
sinceritate în actul iniţiatic al tăierii
inimilor. Uneori, mazilescian,  poeţii nu
mai au inimă. Lecţia simplităţii în iubire
poate merge până la dramatice
autoflagelări. Senzuale geografii sunt
desfăşurate de vocea daimonului ce-l
inspiră pe Alexandru Cristian. Exotismul
se conjugă cu rafinamentul abisal pentru
mult dorita evadare din contingenţă. O
evadare virilă. Adoraţia se desăvârşeşte pe
rug. Misteriile nopţii atrag şi posedă: Te
muşc dulce, posesiv, tu uşor te retragi,
himeră/ a minţii mele înfierbântate, de ce
mă chinui, oh zei/ nu fiţi cruzi, daţi-mi
carnea adorată…(Canibalism). Alura
barocă împrăştie dulci zvonuri, situate
undeva între eros şi thanatos. Cenuşa

Octavian MIHALCEA

Între blândeţe şi biciuire
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I. Figurează termenul Trinitate în Biblie?

Din capul locului trebuie spus că termenul Trinitate nu figurează în
Biblie, fapt de care ne asigură lucrări dintre cele mai prestigioase ale
creştinătăţii:

New Catholic Encyclopedia (Noua Enciclopedie catolică)
subliniază că Trinitatea „nu este precizată în mod direct şi nemijlocit
în Cuvântul lui Dumnezeu”;

The Illustrated Bible Dictionary (Dicţionarul biblic ilustrat) la
rândul lui susţine: „Cuvântul Trinitate nu figurează în Biblie. El nu a
fost introdus în mod oficial în vocabularul teologic al bisericii decât în
secolul al IV-lea).

Totuşi, să fie conţinută în mod clar această noţiune în Vechiul
Testament (Scripturile ebraice)? Nu, căci The Encyclopedia of
Religion (Enciclopedia religiei) recunoaşte că „Biblia ebraică nu
conţine doctrina referitoare la Trinitate”, iar în lucrarea The Triune God
(Dumnezeul triunic), iezuitul Edmund Fortman clarifică lucrurile într-
o manieră categorică: „Nu există nici o dovadă că vreunul dintre
scriitorii sacri ar fi presupus măcar existenţa unei Trinităţi în
Dumnezeu”.

Cât priveşte Noul Testament, iată ce afirmă acelaşi Edmund
Fortman: „Scriitorii Noului Testament (...) nu formulează nici o
doctrină oficială a Trinităţii şi nu prezintă nici o învăţătură explicită
potrivit căreia într-un singur Dumnezeu ar exista trei persoane divine
egale...”

Acest punct de vedere este susţinut atât de The New Encyclopædia
Britannica („Cuvântul Trinitate nu figurează în Noul Testament”), cât
şi de istoricul Arthur Weigall în lucrarea The Paganism in Our
Cristianity (Păgânismul în creştinismul nostru): „Nu trebuie să uităm
faptul că Isus nu a menţionat nicăieri vreun fenomen asemănător, că
termenul Trinitate nu apare nicăieri în Noul Testament şi că această
idee de origine complet păgână (subl. mea, G.P.) n-a fost adoptată decât
după 300 de ani de la moartea Domnului nostru”.

II. Originile Trinităţii creştine

Afirmaţia de mai sus a lui Arthur Weigall ne obligă să ne îndreptăm
atenţia înspre problematica deosebit de complexă şi subtilă a
influenţelor generale exercitate asupra creştinismului, din care vor ieşi
la lumină acei factori speciali care au contribuit nemijlocit la afirmarea
conceptului de Trinitate în noua religie universalistă.

Prima parte a cărţii mele Confesiuni esenţiale, carte apărută în anul
2007 la Editura Echim, tratează tocmai vasta problematică a izvoarelor
creştinismului. În scopul unei cât mai lesnicioase înţelegeri de către
cititori a acestei chestiuni de-o importanţă majoră pentru configurarea
istoriei umane, enormul aparat informativ avut la dispoziţie l-am
structurat pe trei mari capitole:

� Elementele pregătitoare ale creştinismului;
� Influenţele exercitate asupra creştinismului primitiv;
� Factorii care au contribuit nemijlocit la răspândirea

creştinismului.
Pentru alcătuirea primului mare capitol al acestei investigaţii, am

avut în vedere preţioasa afirmaţie a lui Clement din Alexandria (dascălul
lui Origene) şi a altor scriitori creştini, care cu toţii sunt de părere că
creştinismul a fost pregătit de trei elemente principale: înţelepciunea
Egiptului faraonic, filosofia greacă şi cărţile sacre ale iudeilor.

În subcapitolul Înţelepciunea Egiptului antic, am insistat pe
influenţele unidirecţionale (acele raporturi, de pildă cu vechii evrei, în
care Egiptul dă, fără a primi ceva notabil în schimb) şi pe influenţele
bidirecţionale (acele raporturi cultural-artistice în cadrul cărora Egiptul
nu este doar emiţător, ci şi receptor – raporturile statornicite cu cultura
egeeo-cretană, cu cultura clasică greacă şi cu cultura elenistică), iar în
subcapitolul Filosofia greacă, în mod firesc preocuparea mea s-.a
îndreptat spre cele trei faze ale stoicismului (vechi, mediu,
neostoicismul roman), atât datorită existenţei în această filosofie a
logosului – principiu activ preluat din filosofia lui Heraclit din Efes, cât
mai ales datorită impresionantelor sale principii morale privind obştea,
solidaritatea umană, fraternitatea şi iubirea, într-atât de asemănătoare
cu cele din morala creştină.

Cel de-al doilea capitol – Influenţele exercitate asupra
creştinismului primitiv, se centrează pe misterele orientale (eleusine,

isiace, cultul lui Mithra) şi pe secte şi partide. La subcapitolul Secte şi
partide  se acordă atenţia cuvenită Gnosticismului şi Esenismului. Din
următoarele motive:

În ceea ce priveşte relaţia dintre Tată şi Fiu, gnosticii avansează
două concepţii:

� Tatăl şi Fiul întruchipează una şi aceeaşi persoană, Dumnezeu
cu două nume diferite. Conform acestei concepţii, care a
alimentat erezia monarhiană, Tatăl s-a întrupat om şi a suferit
sub numele Fiului;

� Cealaltă concepţie, care – aşa cum se va vedea în continuare –
reprezintă primul pas pe direcţia constituirii Trinităţii, susţine că
Tatăl şi Fiul sunt persoane diferite, dar că şi unul şi celălalt îl
reprezintă pe Dumnezeul unic şi infinit. Prin urmare, susţineau
gnosticii, Fiul nu poate decât să fie consubstanţial Tatălui.

Cu toate că scrierile esenienilor (Manuscrisele de la Marea Moartă,
descoperite în anul 1947 în peşterile de la Qumran), continuă să fie
dezavuate de oficialii creştinismului, iată opinia lui Ion M. Stoian în al
său Dicţionar religios: „Esenienii erau membrii unei secte iudaice
apărute la mijlocul secolului al II-lea î.Hr., caracterizată prin
comunitatea bunurilor şi cu oarecare influenţă asupra creştinismului
primar (subl. mea, G.P.)”.

Cu precizarea că nu-i vorba doar de „oarecare influenţă asupra
creştinismului primar”, de îndată ce principiile esenismului se regăsesc
intacte în însăşi fundamentele creştinismului: esenienii erau organizaţi
pe principiul comunităţii de avere, propovăduiau dragostea faţă de
semeni, trăiau în sărăcie, împărţeau pomeni, se îngrijeau de bolnavi, se
botezau şi-şi alegeau un sfat format din doispezece membri, ceea ce de
îndată ne duce cu gândul la cei doisprezece apostoli ai lui Iisus.

Mai mult de-atât, fapt care – după marea descoperire de la Qumran
– pe mulţi biblişti i-a făcut să vadă în creştinism un esenism adaptat:

Esenienii reprezentau pătura de jos şi făceau o opoziţie înverşunată
în Sinedriu (Sanhedrin), tribunalul suprem al vechilor evrei. Prin
urmare, esenienii şi-au pus din plin amprenta asupra creştinismului
popular (Iisus nu se adresa săracilor şi nu le recomanda bogaţilor
smerenia şi renunţarea la bunurile pământeşti?), singura formă de
creştinism la acea vreme, căci creştinismul cult a apărut de îndată ce
s-a format elita bisericească;

Zecile de suluri şi sutele de fragmente descoperite la Qumran,
ilustrează nu doar frapante asemănări între Epistolele lui Pavel şi
Apocalipsa lui Ioan, pe de o parte, şi textele eseniene (scrise în limbile
ebraică, aramaică şi greacă), pe de altă parte, ci şi marile asemănări
dintre pildele din Predica de pe munte şi maximele eseniene;

Se ştie că Ioan îşi deschide Evanghelia cu Cuvântul, mai exact cu
întruparea Cuvântului. Dacă ne situăm analiza în afara unei inspiraţii
miraculoase, atunci e greu de admis că un fost pescar neinstruit putea
avea cunoştinţe despre concepte heraclitiene sau despre elemente din
filosofia lui Filon alexandrinul. 

Dar lucrurile se schimbă radical atunci când cineva se integrează
într-un mediu propice, aşa cum se pare că s-a întâmplat cu apostolul
Ioan: Ajuns la Efes, este de presupus că el a stabilit contacte fecunde
cu secta esenienilor, plecată din Ierusalim după cucerirea oraşului de
către romani. De asemenea, este de presupus că Ioan n-ar fi făcut pasul
decisiv, adică identificarea lui Iisus cu logosul, dacă direct ori tot prin
intermediul esenienilor, el n-ar fi fost influenţat de filonism, acea
subtilă concepţie a lui Filon din Alexandria, care l-a marcat şi pe
apostolul Pavel.

Nu insist asupra factorilor care au contribuit la răspândirea
creştinismului (dispariţia cetăţilor-state şi apariţia comunităţilor creştine),
întrucât nu au relevanţă pentru apariţia şi consolidarea Trinităţii.

Totuşi, merită amintit că – după modelul esenienilor – viaţa în
interiorul comunităţii creştine a înregistrat în acel timp de început
pilduitoare realizari: punerea în comun a bunurilor şi repartizarea lor
după nevoi, iubirea semenilor, îngrijirea bolnavilor, întrajutorarea
comunităţilor, precum şi deplina egalitate între membrii comunităţii,
indiferent de sex şi rang social, astfel – pentru prima dată în istorie! –
femeia devenind egala bărbatului şi sora lui moral-spirituală.

George PETROVAI

TRINITATEA CREŞTINĂ
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Aşadar, Trinitatea creştină şi-a tras seva nu doar din religiile
păgâne (triada Isis-Osiris-Horus la egiptenii antici, respectiv Isis-
Serapis-Harpocrates după elenizarea triadei şi pătrunderea ei
impetuoasă în lumea romană, Iştar-Sin-Şamaş la babilonieni, Anu-Bel-
Ea la mesopotamieni, Brahma-Şiva-Vişnu la indieni), ci şi din filosofia
platoniciană.

Dar iată punctul de vedere al câtorva specialişti cu privire la
această chestiune:

Istoricul Will Durant: „Creştinismul nu a distrus păgânismul; el
l-a adoptat (...). Ideea de Trinitate divină a provenit din Egipt”;

Siegfried Morenz în cartea Egyptian Religion: „Pentru teologii
egipteni, Trinitatea era cea mai importantă disciplină(...). Ei considerau
o asemenea reunire de dumnezei drept o singură fiinţă, despre care se
poate vorbi la singular. În felul acesta se constată că forţa spirituală a
religiei egiptene dezvăluie legătura directă cu teologia creştină”;

În Prefaţa cărţii History of Christianity (Istoria creştinismului) de
Edward Gibbon, se poate citi: „Dacă este adevărat că creştinismul a
triumfat asupra păgânismului, nu este mai puţin adevărat că
păgânismul a reuşit să corupă creştinismul. Biserica din Roma a
înlocuit deismul pur al primilor creştini (...) prin incomprehensibila
dogmă a Trinităţii”;

Maurice Lachâtre în Dictionnaire Universel despre influenţa
exercitată de Platon: „Trinitatea platoniciană care nu a fost, de fapt, ea
însăşi decât un fel de aranjare, de nouă dispunere a triadelor mai vechi
ale popoarelor care existaseră înainte, pare să fie în realitate Trinitatea
filosofică, raţională, adică Trinitatea de atribute care a dat naştere
triplicităţii de ipostaze sau de persoane divine ale bisericilor creştine
(...). Această concepţie a Trinităţii divine a filosofului grec (...) se
găseşte pretutindeni în religiile păgâne”;

Andrews Norton afirmă în a sa A Statement of Reasons (Expunere
de motive): „Noi putem să reconstituim istoria funestei doctrine şi să
descoperim originea sa nu în revelaţia creştină, ci în filosofia lui Platon
(...). Trinitatea nu este o doctrină predată de Cristos şi apostolii săi, ci
o născocire datorată platonicienilor târzii”.

III. Dezvoltarea în timp a doctrinei Trinităţii

Iezuitul Edmund Fortman, pe care l-am citat mai sus, are întru totul
dreptate atunci când afirmă că nu există dovezi biblice şi istorice din
care să rezulte că vreunul din scriitorii sacri sau anteniceeni (Justin,
Ireneu, Clement din Alexandria, Tertulian, Hipolyt, Origene) „ar fi
presupus măcar existenţa unei Trinităţi în Dumnezeu”.

Iată, spre exemplificare, convingerile câtorva dintre ei în această
chestiune:

Justin (decedat în jurul anului 165 e.n.) era de părere că, înainte
de-a veni pe pământ, Iisus a fost un înger ce fusese creat şi care era
„diferit de Dumnezeul care a creat toate lucrurile”. De unde concluzia
lui Justin: Iisus îi este inferior lui Dumnezeu, căci „el n-a făcut
niciodată decât ceea ce Creatorul (...) voia ca el să spună sau să facă”;

În chip asemănător, Clement din Alexandria (mort în jurul anului
215 e.n.) vorbea despre Iisus în existenţa sa preumană ca despre „o
creatură”, convins fiind că Fiul urmează „imediat după Tatăl – singurul
care este omnipotent”, dar că nu este egal cu Tatăl;

La rândul lui, Tertulian (mort în jurul anului 230 e.n.) promova
adevărul despre supremaţia lui Dumnezeu: „A fost un timp când Fiul
nu a existat (...). Înainte de orice lucru, Dumnezeu era singur”.

Primul mare pas înspre formularea şi constituirea Trinităţii se face
de-abia în anul 325 e.n., an în care împăratul Constantin i-a convocat
pe toţi episcopii la Niceea. Fireşte, n-au participat toţi, ci doar o parte
(circa 300)...

Sinodul (Conciliul) de la Niceea a fost convocat şi prezidat de acest
împărat păgân (s-a convertit la creştinism de-abia în amurgul vieţii) în
exclusivitate dintr-un calcul politic: Vedea cum ideea potrivit căreia
Iisus este Dumnezeu, idee combătută cu argumente biblice de
adversarii tot mai înverşunaţi, tinde ca prin divizare religioasă să
devină o ameninţare pentru unitatea imperiului său.

Însăşi convertirea sa, ne înştiinţează Henry Chadwick în lucrarea
The Early Church (Biserica timpurie), n-a fost un efect al favorii
divine, „ci un calcul al unui conducător militar”, care după ce – la fel
ca tatăl său – o viaţă întreagă s-a închinat soarelui invincibil, ajunge ca

înainte de moarte să creadă că „victoria în luptă a fost un dar de la
Dumnezeul creştinilor”.

Din Encyclopædia Britannica aflăm că împăratul Constantin „a
condus în mod activ discuţiile şi a propus (...) formula esenţială care
avea să exprime relaţia lui Cristos cu Dumnezeu în crezul adoptat de
conciliu, şi anume: «de aceeaşi substanţă cu Tatăl»”.

Ce mai conta că, intimidaţi de împărat, cei mai mulţi dintre
episcopi au semnat crezul împotriva voinţei lor, din moment ce scopul
urmărit de Constantin a fost atins?!

Dar cum episcopii reuniţi la Niceea s-au pronunţat oficial doar
asupra naturii lui Iisus şi cum discuţiile pe această temă au continuat
zeci de ani, împăratul Theodosiu a convocat în anul 381 e.n. Conciliul
de la Constantinopol, în vederea stabilirii „formulei” de bază a
Trinităţii.

Într-adevăr, acest conciliu a plasat Spiritul Sfânt pe aceeaşi treaptă
cu Dumnezeu şi Fiul, dând astfel Trinităţii posibilitatea să-şi facă
apariţia în lumea creştină.

Cum nu toată suflarea creştină a acceptat Trinitatea după Conciliul
(Sinodul) de la Constantinopol (mulţi dintre oponenţi au constituit
obiectul unor violente persecuţii!), a trebuit – ne informează The
Encyclopedia Americana – să treacă secole pentru ca Trinitatea să
dobândească o formulare precisă prin simboluri sau crez: „Ideea de
Trinitate a ajuns la deplina sa dezvoltare în Evul Mediu, în Occident,
când scolastica a început s-o explice prin intermediul filosofiei şi
psihologiei”.

IV. Trinitatea – o noţiune derutantă pentru
mintea omului

Dacă Biserica catolică şi cea ortodoxă au puncte de vedere aproape
identice asupra Trinităţii (doctrină fundamentală a creştinismului;
Dumnezeu triunic după formula crezului atanasian, cu persoane eterne,
egale, necreate şi omnipotente), nu acelaşi lucru se poate spune despre
cei mai renumiţi ebraişti, elenişti şi latinişti, ei cu toţii declarându-şi
neputinţa de-a o explica în mod clar.

Aceasta fiind starea de lucruri, The Encyclopedia Americana
declară Trinitatea o noţiune care „depăşeşte înţelegerea omenească”.

Neputincioşi în faţa acestei noţiuni sunt nu doar laicii, ci şi clericii.
Astfel, deruta clericului Eugene Clark fiind totală, el se dă bătut în plan
raţional şi sfârşeşte prin acceptarea conceptului: „Dumnezeu este unul
şi Dumnezeu este trei. Dat fiind că în cadrul creaţiei nu există ceva
asemănător, nu putem înţelege acest concept; nu putem decât să-l
acceptăm”.

Cardinalul John O’Connor pune imposibilitatea înţelegerii noastre
pe seama unui „mister profund”, iar papa Ioan Paul al II-lea, la rândul
său, aminteşte de „inexprimabilul mister al Dumnezeului unic în
Preasfânta Trinitate”.

Poziţia teologului catolic Hans Küng la acest capitol este atât de
tranşantă, încât în lucrarea Christianity and the World Religions
(Creştinismul şi religiile lumii), el pur şi simplu face răspunzătoare (în
parte) dogma Trinităţii de slabele rezultate ale bisericilor printre
popoarele necreştine. Căci, după părerea lui, „musulmanii, mai precis
cei puţin informaţi, nu înţeleg, pur şi simplu, cum n-au înţeles nici
evreii până în ziua de astăzi, care este esenţa Trinităţii”. Şi mai departe
se întreabă şi întreabă: „De ce să se adauge ceva la singularitatea şi la
unicitatea lui Dumnezeu, numai pentru a dilua sau infirma conceptul
de singularitate şi de unicitate?”

N.B. Poate că din una din cauzele reale care a contribuit decisiv  la
generarea conceptului de Trinitate este aceea că în Scripturile ebraice
cuvântul ‘eloh’ah (dumnezeu) are la plural două forme: ‘elohim’
(dumnezei) şi ‘eloheh’ (dumnezei ai...). Dar aceste forme, cu o foarte
posibilă influenţă egipteană, nu indică nicidecum o Trinitate. Din
următoarele două motive:

Se referă la Dumnezeu şi se traduc prin acest singular;
Această întrebuinţare corespunde unui plural numit de gramaticieni

plural al maiestăţii, prin care se reflectă suma puterilor manifestate de
Dumnezeu.
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Pentru cititorii de literatură creştină şi nu-numai, scriitoarea
LIDIA DAN, absolventă a Universităţii ,,Babeş-Bolyai” din Cluj-
Napoca(1964), profesoară de limba şi literatura română peste 25 de
ani, poet, eseist, artist- plastic, dar mai ales misionar neobosit, este
un nume cunoscut,dar şi apreciat.

Numeroasele volume de poezie, proză, eseu, ca: ,,Lucrarea de
laudă” (poezii, 1998) ,,Roua”(poezii, 1999), „Veghe” (eseuri,
1999), ,,Ori de câte ori” (impresii şi mărturii din închisoare, 2000),
„Ramuri de finic” (eseuri, 2000), „Povestiri pentru ţinut copiii
treji”(2001), „De la nepoate adunate... şi tot la nepoate date”
(2001), ,,Catalog de artă”- Lidana (2001) ,,Când toate sunt altfel”
(2003), „Miresme de mirt”(colaje, 2004), ş.a., semnate cu
pseudonimul LIDANA, sunt bine cunoscute publicului larg.

După 25 de ani de catedră, profesoara Lidia Dan, împreună cu
soţul acesteia,  au pus bazele Misiunii Creştine pentru Închisori din
România (Prison Fellwship România, 1991), asumându-şi o altă
misiune umană(educare-reeducare),  aceea de a contacta şi comunica
cu femeile deţiunte, indiferent de locul unde se află şi anii de
condamnare avuţi.Câţi ştiu oare cu câtă trudă, dragoste şi pasiune,
această femeie, care are convingerea că, slvarea fiecăruia stă numai
în mâinile lui Dumnezeu, a fost aproape în toate cele 30 de
penitenciare pentru femei din România, pentru a aduce cuvântul de
dincolo de cuvânt? 

Înzestrată cu talent şi Har Divin, aceasta se află într-o comuniune
directă cu Divinitatea, cu care şi la care-şi raportează convingerile
minţii şi inimii, fapele şi acţiunile, pentru ai transmite mesajul,
pentru a-şi ajuta semenii să se înalţe deasupra ,,micimilor lumii”,
prin credinţă şi iubire, spre desăvârşire şi înălţare sufletească. 

Poeziile, meditaţiile, eseurile Lidiei Dan, uşor de citit, reţinut şi
înţeles sunt adevărate mesaje adresate sufletului, cu conotaţii
simbolice, transmise de o cunoscătoare tenace, sensibilă, profundă şi
coningătoare prin forţa argumentului, care cunoaşte nu numai
puterea cuvântului, dar şi forţa şi miracolul efectelor acestuia. Atât
în poezie cât şi în eseu, aceasta cu migala stilistului, se dovedeşte a
fi o doamnă a metaforei şi mai ales a verbului. Fiecare vers,
propoziţie sau farză, te învăluie ca un aer primenitor, ca un balsam,
generând un sentiment de pace şi linişte sufletească.

Dominată de semnele revelaţiei, poezia Lidiei Dan vibrează prin
mesajul ei şi mai ales prin farmecul imaginativ. ,,Poeta prin cuvânt,
se află într-un permanent dialog cu sine, cu semenii şi cu
Dumnezeu” (Dragomir Bojan).

În general cărţile sale, te provoacă, te ţin atent, pentru că autoarea
este mereu în căutarea de sine şi de primenire spirituală, dar în
acelaşi timp,te îndeamnă la reflecţie şi cugetare. Lidia Dan nu face
nimic formal şi fără un scop în sine, fiind conştientă de datoria şi
misiunea sa de ieri şi de azi.

Câţi ştiu deasemenea că această regină a cuvântului, este şi o
artistă a culorii, fanteziei şi imaginii? Câţi ştiu că, Lidia Dan a
organizat peste 25 de expoziţii naţionale cu simbolurile vieţii
creştineşti, cu peisaje naturale şi statice?Câţi ştiu că diverse lucrări
ale acesteia sunt în diferite colecţii de peste hotare? Şi în pictură,
deşi ,,lipsită de expresivităţi spectaculare şi facile, Lidia Dan se
dovedeşte un spirit meditativ, o saturniană...” (criticul de artă
Vasile Radu)

Cărţile Lidiei Dan, te cuprind, te fac mai bun, mai uman, mai
gânditor, mai atent cu tine şi semenii. Te fac să înţelegi în alte
coordonate: Binele şi Răul, Urâtul şi Frumosul, Adevărul şi
Minciuna, Speranţa şi Amăgirea, relaţia ta cu tine şi cu alţii, etc. ,,
Spirit introvertit, sfătos şi cu străluciri de simbol creştin, Linda
vrea să deschidă ochii muritorilor spre zarea ne-muririi, sub
flacăra transparentă a îngerilor, către miresmele de mirt ale văilor
cu linişte astrală, unde muzica sferelor stăbate adâncurile
luminate de ochiul divin” (Persida Rugu). Dacă vrei s-o cunoşti,
aceasta este scriitoarea Lidia Dan.

Chemarea mândriei

Cât de frumoasă şi perfectă alcătuirte sunt!
Şi ce puternic braţ întind înspre lume!
Iar câte construit-am în fapte şi cuvânt
Mă nalţă mult deasupra, chiar într-un loc anume.

Mereu gândul acesta subjugă generaţii
Şi mulţi cad pradă lui, târându-se în neant
Şi-n ghiarele mândriei.
Periculos urcuş pe muchia divină!
Să fac...ştiind că Tu îngădui împlinirea
Şi fără îngâmfare, pe dâra de lumină
Să merg, singur de Tine, ca să-mi trăiesc menirea.

Vis

Visăm împliniri cu
Ramuri până-n cer...
Ca să curgă, prin ele, 
Neostoit
Spre noi, fericirea.
Dar niciodată
Florile aşteptării
Nu vor rodi
Decât atunci când
Pornind de la inima mea
Iubirea
Va dărui spre celălalt 
Slujirea.

Devenire

Când mireasma dimineţii
Se-firipă peste pleoape
Şi din nou fiorii vieţii
Prinşi de cer, vin să te-adape,
Tu lipeşte-ţi frunte-n grabă
De smerenia ţărânii,
Murmurând ruga întreagă:
Voia Ta! Naintea pâinii
Şi a jocului de vis
Şi a zborului albastru,
Ca să nu rămâi învins,
Gol ...căzând...singur...sihastru.

Scurtă lecţie lungă

Mâncând din roadele pământului
Învaţă-mă neliniştea împlinirii.

Pătrunsă de razele luminii
Scrie-mi în suflet căldura mângâierii.

Spălându-mă în roua ne-ncepută
Să nu uit în suflet puritatea.

Stând în bătaia vântului
Încrustează-mi în inimă tăria.

Îngenuncheată în dragostea Ta
Să descifrez prin jertfă, Veşnicia.

Gavril MOISA
„Cuvântul de dincolo de cuvânt”

Poeme de 
Lidia DAN
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Bucuria
Tu eşti visul meu, bucuria de-a trăi.
Eminescu
Eminescu, iubeşte-ne în veşnicia ta!
Un strop
Vin la voi să vă aduc un strop de iubire!
Sărutul
Sărutul alinător e o viperă fierbinte.
Punţi între oameni
Fac din cuvinte punţi spre oameni,
spre-a ne-apropia.
Poetul
Poet nu-i cel ce scrie, poet e cel ce
simte.
Proverbele
O, dacă versul trece, proverbele rămân.
Eminescu
Fulger arzând prin ani, nicicând nu se
va stinge.
Limba română
Am învăţat rostirea în limba nemuririi.
Grâul
Lanul aurit de grâu în râul timp se
scaldă.

Lumea
Lumea-i ca marea-n vuiet continuu şi
în ropot.
Biblioteca I
Intru sfios în bibliotecă, întocmai ca-
ntr-un schit.
Mă-ntorc
Mă-ncearcă un nu ştiu ce, dar eu
mă-ntorc la tine...
Secretul iubirii
Strigătul cerşind răsplată, gândul
niciodată.
Strigătele sângelui
Redă-mi strigătele sângelui din corpul
tău!
Tremură sufletul
Cântă pasărea, apa, tremură sufletul
meu...
La Vâlcea
La Vâlcea poezia se scrie cu bujori...
Când n-om mai fi...
Ce legende or mai fi, despre noi, când
vom muri?!

Când soarele, Lunii curte-I făcea
Am profitat de neatenţia sa.
Şi i-am furat strălucitoarea coroană de foc,
Căreia pe fruntea ta i-am găsit potrivit loc.

Apoi, fără zăbavă la cer m-am înălţat
Şi-o desagă de stele am adunat.
Pentru ca ţie-n păr să ţi le prind
Împlinind un demult tainic gând.

În final, am pornit hai-hui prin Univers,
Şi-n drumurile mele toate florile le-am cules,
Iar din acestea un tron am durat,
Tron pe care ţinându-te de mână te-am urcat.

Ce argument credibil aş putea invoca,
Pentru-a justifica încoronarea ta?
Unul pe care nicicând n-o să-l dezmint:
Eu regina inimii mele te simt.

Adina ENĂCHESCU
Poeme într-un vers

Emil ISTOCESCU
Un apostol român

Ion CONSTANTINESCU
Argument forte

Despre un scriitor nu poţi vorbi decât cu poemele şi cărţile sale în faţă,
urmărindu-le, desigur, la un alt nivel de înţelegere. De cele mai multe ori
e greu de descifrat cheia în care s-a scris o carte, ca să-i  dezvălui taina. Ea
trebuie  să-şi lase înţeles conţinutul.

Suntem de acord că nu oricine poate pătrunde în universul filozofic al
unei scrieri, aici intervenind rolul criticului literar, cel care vede dincolo de
metaforă, considerată de J.Ortega Y Casset ”cea mai mare putere a
omului”. Astfel am gândit despre criticul care îşi ia acest rol în serios, mai
ales dacă este şi scriitor, cunoscând ce rol poartă în sine arta creaţiei.
Fiindcă, de  acest fel de cronicar este nevoie, fiind de acord cu H. Taine,
care îl definea ca pe „un intelectual împlinit, filozof cu vederi largi şi
complexe”. Iar un asemenea scriitor, un filozof ca formaţie este şi Al. Florin
Ţene, care consideră că fiecare carte trebuie să continue acel „bemol al
vieţii, cu toate tonurile sufleteşti, pe care le adânceşte cu o jumătate de ton”
(Lucian Blaga).

Aşa se percepe  ultima sa analiză privind „Starea poeziei româneşti la
începutul secolului al XXI-lea”,  „ un îndelungat exerciţiu de receptare a
poeziei româneşti în ansamblu, cu aplecare spre tendinţa de evoluţie a
poeziei româneşti din a doua parte a secolului XX. Şi mai apoi este
necesară o plonjare în panorama poeziei secolului al XXI-lea, căutând
instaurarea eului poetic”. Un demers îndrăzneţ, pe care îl poate face numai
un poet care a traversat jumătate din secolul trecut, cunoscând fenomenul
poetic al acestei perioade şi care în al  şaptelea deceniu  de viaţă poate face
analiza unei importante perioade a poeziei româneşti, cu valorile sale
autentice şi cu acele curente literare create, în care poeţii au visat ca versul
lor sa se topească în „Stare de veghe”. Este acea visare despre care Renard
la timpul său spunea că e ”lumina de lună a gândirii”. Parafrazând, istoria
critică a poeziei poate fi istoria visului unei generaţii contemporane, însăşi
istoria lumii  poetice româneşti la care Al. Florin Ţene are un cuvânt
important de spus. El scoate poezia din starea de vis şi o trezeşte, trecând-
o în Starea de veghe.

Elisabeta IOSIF
Poezia ca o stare de veghe

Gr
af

ică
 d

e L
az

ăr
 M

or
ca

n

Evenimentul cultural al lansării monografiei dedicate vieţii şi operei
preotului cărturar Teodor Bălăşel din Ştefăneştii Vâlcii, petrecut în luna
martie 2012, se datorează tânărului teolog Constantin Marin Popescu, ca
autor, el însuşi fiu al preotului paroh Viorel Popescu de la Catedrala cu
hramul „Adormirea Maicii Domnului”din Drăgăşani.  

Preotul Teodor Bălăşel (1869-1941) a fost o personalitate complexă,cu
preocupări multiple, având în centrul lor propăşirea spirituală şi materială
a săteanului, implicându-se în proiecte de anvergură, stabilind legături de
durată cu figuri de seamă ale timpului său. „Viaţa şi opera lui Teodor
Bălăşel constituie un tot unitar, contopind multiplele dimensiuni ale
activităţii sale – luptătorul social, publicistul militant, cercetătorul
etnograf, animatorul cultural – intr-o personalitate polivalentă, conturând
efigia unui cărturar patriot, exemplar prin fervoarea cu care a crezut într-
un ideal şi prin tenacitatea cu care a luptat pentru împlinirea acestuia“
(din Postfaţă: Perenitatea modelului haretian de prof. dr. Gh. Deaconu)  

Prefaţa semnată de pr. Conf. Dr. Ioan Moldoveanu cuprinde aprecieri
pozitive, conchizând astfel: „Am bucuria că autorul cercetării de faţă
face parte dintre tinerii care nu vor să rămână in afara istoriei şi vin să
recomand cu căldură lecturarea prezentei cărţi, cu încredinţarea că nu
va fi în zadar”

Ca structură, monografia cuprinde 8 capitole: Omul, Luptătorul social,
lider al comunităţii, luminător al satelor, folcloristul şi etnograful, Preotul şi
teologul, Apărător al bisericii, Apostolul, la care se adaugă o selecţie
antologică de texte din scrierile preotului Teodor Bălăsel precum şi mai
multe imagini din viaţa şi opera acestuia.  

La Ştefăneşti, norocoasa comună unde a trăit şi muncit Bălăşel, a avut
loc mai întâi Slujba Parastasului în memoria PC Pr. Teodor Bălăşel, urmată
de lansarea volumului monografic susmenţionat. De remarcat faptul că
biserica în care a avut loc slujba este ctitorită de acest adevărat Apostol al
neamului său. Acolo au rostit alocuţiuni: pr. Gh. Truşcă, pr. Paroh al Bisericii
cu hramul Adormirea Maicii Domnului, Petre Petria, cercetător şi bibliograf
prof. dr. Gh Deaconu, editorul cărţii şi Marian Popescu-autorul volumului.  

În aula Bibliotecii municipale din Drăgăşani, în după masa aceleiaşi
zile de 18 martie 2012, a avut loc lansarea cărţii, manifestare moderată de
prof. Emil Istocescu, la care au rostit alocuţiuni: Gh. Deaconu, Dr. Valerian
Dinculescu, Petre Petria, Dr. Alin Pavelescu şi Constantin Marian Popescu,
autorul cărţii.  

Evenimentul acesta rămâne în memoria iubitorilor de cultură, drept un
act salutar care readuce în actualitate o mare personalitate ca aceea a pr.
Teodot Bălăşel, graţie preocupărilor benefice de cercetare ştiinţifică ale
tânărului autor Constantin Marian Popescu.
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Cum se va vedea de la primele rânduri, acest articol a fost
elaborat până să aflu tragica veste a dispariţiei (doar fizice)
dintre noi a celui care a fost eminentul şi polivalentul om de
cultură Artur Silvestri. (Adaug că o stranie coincidenţă face ca
eu să fi terminat lucrarea de faţă în dimineaţa de 30 noiembrie
2008 – la scurt timp, probabil, după ce trecea într-o lume mai
bună cel căruia îi era a dre sată. Abia seara, însă, am deschis
mesajul care anunţa aceasta.) Fireşte că, în momentele când
scriam, speram ca rândurile mele să contribuie la ameliorarea
stării de ansamblu a omului căruia îi e rau dedicate, raliindu-mă
astfel cu tragere de inimă la iniţiativa soţiei sale. Pe de altă
parte, în să, fap tul că nu pomenesc nimic despre boală este în
foarte mare măsură consecinţa ideii că, pen tru a a duce bine,
doar la el trebuie să te gândeşti şi să faci referire. Cu aceasta
cred că am lămurit şi de ce nu am dorit să schimb cele scrise,
în tendinţa de a mă racorda la actualitate; s-a impus, totuşi
(iarăşi e clar de ce), inter ca larea parantezei în titlu.

E în firea lucrurilor ca, preocupaţi de cele cărora trebuie să
la facem faţă (şi care, adeseori, nu sunt puţine – şi nici uşor de
suportat), să nu dăm mare atenţie existenţei altora – mai ales
dacă fizic nu se află în proximitate. Vin, însă, momente în care
această indiferenţă se cuvine a fi lăsată la o par te, dacă vrei să
fii om cu adevărat – şi nu doar vietate vorbitoare (cu gura sau
în scris). Este si tua ţia de acum: aflând că Artur Silvestri, unul
din puţinii oameni pentru care voi avea întotdeauna ce le mai
frumoase sentimente, a trecut de al unsprezecelea buchet de 5
ani, am luat repede hotărârea de a-i transmite felicitări în această
formă. Mi-ar fi plăcut mai mult – pentru amândoi – s-o fi făcut
la semicentenar; ar fi însemnat ca destinatarul acestor gânduri
de bine (care, implicit, devin, urări) să fi avut înainte mai mulţi
ani pentru a aduce noi valenţe unei activităţi oricum
prodigioase. Şi-aşa, însă, pot fi mulţumit; mai mult, aş spune
că formula prin care am redat 55 de ani trăiţi mi-a fost in du să
pe căi cărora nu pot (şi nu mă străduiesc) să le desluşesc natura;
în orice caz, nu consider în tâm plător că în ea se cuprinde o
faţetă a relaţiilor ce le-am avut cu domnul Silvestri: în
Biblioteca on-line figurează şi „Al unsprezecelea“ – cea mai
recentă carte dintre cele care mi-au apărut în for mat clasic.

Cred că se subînţelege că am pomenit de cele pe care le-am
scris doar pentru a da o pildă a sus ţi nerii de care am avut parte
de la Artur Silvestri. Renunţ la formula de reverenţă înaintea
numelui pentru că, în ochii mei, este o personalitate de mare
anvergură, nu numai pentru prezent, ci pentru an samblul
creaţiei scrise a românilor. (Poate că nu trebuie să accentuez că
fraza dinainte ilustrează pre ci  ză ri le făcute în introducere.) Cu
convingere spun că, fondând Asociaţia Română pentru
Patrimoniu şi extinzându-i activitatea, se înscrie în galeria
marilor mentori ai activităţii literare de la noi, alături de Titu
Maiorescu sau Eugen Lovinescu. Desigur că, pentru a-i fi pe
deplin şi unanim recu noscut acest statut este necesar ca autorii
cărora le acordă sprijin să fie validaţi în timp (de cititori, în
primul rând), dar poate afirma cu conştiinţa împăcată că tot ce
a depins de el a făcut.

Această latură a activităţii sale, îndeplinită prin Asociaţia
Română pentru Patri mo niu sau chiar di rect, îmi este cea mai
apropiată; de aceea mă refer aproape exclusiv la ea. De altfel,

cred că n-ar a vea sens să trec şi eu în revistă prodigioasa
contribuţie a celui despre care vorbesc în cam tot ce în seamnă
cultură umanistă. Reliefez, totuşi, că această constantă a
preocupărilor sale am văzut-o ma nifestată şi într-un domeniu
care nu are – aparent – legătură cu ce am amintit mai sus:
sectorul con strucţiilor – ca să folosesc un termen generic.
Articolele lui Artur Silvestri în favoarea conservării a ce dă
farmec Bucureştiului au găsit în mine cu atât mai multă
rezonanţă cu cât am văzut cu ochii mei cum a fost afectată Calea
Victoriei.

Repet, însă (şi cu scopul de a accentua), că percep sprijinul
acordat celor care simt nevoia să-şi comunice gândurile şi
trăirile ca principalul element care îi asigură lui Artur Silvestri
preţuirea atâ tor oameni. Eu, cel puţin, am permanent în suflet că
– prin Editura Online – m-a ajutat să-mi înde pli nesc visul de a
vedea difuzate două lucrări la care ţineam enorm, dar mai
important şi mai sem ni fi ca tiv decât cele legate de mine este că
aceste apariţii sunt (încă) o ilustrare a unui fapt care ar tre bui să
intre în banal: realizările tehnologice în sine nu pot fi catalogate
drept morale sau imorale. To tul depinde de cum sunt utilizate –
moment în care se vădeşte cine e cu adevărat om, deci înzes trat
cu spiritualitate, în cel mai deplin sens. Aşa este cu Artur
Silvestri: prin intermediul Internetului (atât de blamat deseori,
nu fără temei) a reuşit să creeze o mişcare culturală de amploare
şi să ofere şanse celor care au refuzat să-şi calce pe conştiinţă
pentru a primi recunoaştere în România, unde şi în literatură se
întâlnesc racilele ce pătează societatea – şi ar ţine de idilic să se
întâmple altfel. E uşor să stabilesc relaţia între această poziţie a
domniei-sale şi iniţiativa (care, din fericire, a avut e co ul dorit)
de a-l numi preşedinte de onoare al Ligii Scriitorilor –
organizaţie mai degrabă comple men tară decât alternativă cu
origine în oraşul meu, Cluj, şi al cărei membru sunt. (S-ar putea,
astfel, zi ce, că scriu în dublă calitate. Totuşi, cred că a ieşit în
evidenţă că aceste rânduri vor să redea ce îmi este propriu.)

Datorită personalităţii şi strădaniilor lui Artur Silvestri,
A.R.P. ar putea însemna şi Asociaţia Ro mânilor de Pretutindeni.
Găsesc foarte important (şi cu răsunet pe termen îndelungat,
sper) de mersul de a promova activitatea literară între
conaţionalii noştri care suferă de pe urma statutului de
minoritari. La fel este tendinţa de a difuza reviste conţinând
transpuneri în alte limbi ale celor scrise de români. Chiar şi
titlurile acestor publicaţii au rezonanţă deosebită pentru cine
vrea să o perceapă: „Kogaion“ face trimitere la spiritualitatea
noastră ancestrală (care încă reprezintă o enigmă, la cât de vastă
este), iar „L’Étoile du Danube“ mă duce cu gândul la mijlocul
secolului XIX – alt mo ment în care mari intelectuali se dedicau
dezvoltării capacităţii creatoare autohtone, cu literatura ocupând
un loc aparte.

Desigur că se mai pot spune multe cuvinte frumoase despre
Artur Silvestri (şi nu pot avea pre ten ţia de a-i acoperi activitatea
în toată complexitatea), dar sunt convins că domnia-sa însuşi, cu
pro  funda implicare în creştinism pe care i-o cunosc, e distant
faţă de măririle lumeşti. Totuşi, simt ne voia să accentuez cu
putere o idee care ar putea servi şi drept concluzie: cel la care
m-am referit este – indiscutabil – o rară valoare, fiind pătruns
de acest fapt, în mod conştient sau nu. Opi nia toc mai expusă
provine şi din convingerea că numai oamenii cu asemenea
suprafaţă nu au re ţi neri în a re cunoaşte meritele altora, chiar
exagerându-le uneori, în scop de stimulare. Aceasta, îm pre ună
cu în drumările pe care le oferă cu largheţe, arată clar că nu se
tem de o eventuală concuren ţă. Astfel, Artur Silvestri constituie
o excepţie – până la a face notă discordantă – faţă de cei care
s-au făcut cu  noscuţi în România contemporană.

Ioan BOZAC

Alături (în gând) 
de Artur Silvestri
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Până în ziua revenirii...

Curăţ vatra cu reverie,
creez ordine între vase,
mă îmbrăţişează mulţimea ceştilor.
În patul neaşternut
cămăşile preşcolare.
Între sfârâiturile soarelui
trăirile dansează,
spumegă aerul de dansatori
condus de un puber: Deşert.
Mă uit ciudat turmentată de miracole.
Oare unde se continuă camera?
în faţa patului balansoar
şi o uşă fără clanţă veche.
Fără luciu se revarsă
chipuri ascunse
pe masă, pe scaun, pe dulap,
circumvoluţiunea lor subţire
necunoscut mă salută eul
sau firea mea de acum douăzeci de ani.
Beată de năluci,
tutuind cu firele de amintiri
încremenită cad într-un tablou nostalgic
şi mă gândesc:
să păstrăm această cameră
până în ziua revenirii...

Mâine

Lumini zburdalnice, emoţionate,
raze înclinate, şifonate,
speranţe scârţâitoare, râşâitoare, înfierbântate,
suspine vechi, dezagregate, tăcute,
nori zgomotoşi, învolburaţi, dezmăţaţi,
bănuială părăsită, deprimată,
pustietate căscată, moleşită,
pavaj leşinat, scufundat, dispărut,
adiere insidioasă, greşită, mângâietoare,
aisberg încremenit, albicios, obosit,
mâine unde voi fi?

Poeta, traducătoarea, publicista şi profesoara Regeczy Szabina Perle (n. 4
ian. 1971) este din Arad. A publicat volumele „Pământ natal şi vocaţie”, 1999,
„Mesaj dintr-o altă lume”, 2006, „Cu o clipă dincolo de eternitate”, 2008 şi
„Îmi iau zborul pe aripi de sonet”, 2009, precum şi cinci volume de traduceri.
Conduce Cenaclul literar „Toth Arpad” din Arad (din 2003) şi este membră a
Uniunii Scriitorilor din România (din 2007).

Mângâiere

Zorile s-au crăpat,
cerul s-a topit,
lumina a devenit praf,
orizontul s-a putrezit,
melodia a devenit cenuşă,
sentimentul s-a veştejit,
visul s-a uscat,
spiritul s-a lâncezit,
iluzia s-a blegit,
sufletul s-a ofilit,
m-ai îmbrăţişat în tihnă...

Stele demente, amuţite

Visuri timpurii
se alungă
sub osemintele
copacilor uimiţi...
În mulţimea 
culorilor vii
câţi ani stridenţi
au murit?
Stau despuiată
şi neapărată,
luna bătrână
se bâlbâie nud,
pe creasta pleşuvă a munţilor
stele demente, amuţite curg.

În templul liricii

Când sunau
clopotele interioare,
porneam
în lumina înăbuşitoare.
Cineva m-a chemat,
m-a aşteptat.
Zburam în păduri şovătoare,
lent mi-am găsit lăcaşul sufletesc,
ceasurile încurajatoare,
în tăcere sărutăm preotul
şi în liniştea albastră
a templului
m-am închinat
cu smerenie mare.

Poeme de 
Regeczy Szabina

PERLE
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Suntem, aşadar, în staţiunea Semmering, din Austria.
Dimineaţa ne sculăm devreme şi ne spălăm pe ochi în fluviul de
ozon al Alpilor. Alin ne grăbeşte. Până la spitalul din Viena e o cale
de vreo 80 km.

Pe chipul Angelei Dinea, deşi se străduieşte să fie degajată, se
citeşte, totuşi, o undă de îngrijorare. Este firesc, având în minte
diagnosticul crunt, dat de medicii de la Cluj – cancerul papilelor şi
glandnelor linguale.

... Intrăm cu maşina în unul dintre vestitele tuneluri, care
conduc la ieşirea pe traseul spre Viena. O mare de lumină se revarsă
din sutele de becuri, ce străjuiesc marginile impresionantei
construcţii subterane.

Fără prea multă vorbă pe parcurs, ajungem în capitala
Austriei, ce îmi pare ca o cetate a rigorii, inclusiv în cea a
disciplinei rutiere.

Nu este chiar uşor să te descurci în ţesătura de astăzi, aşa că
Alin pune în funcţiune aşa-zisul „gipiez”. Cu ajutorul acestei
„jucării”ajungem repede la principala şi vestita clinică din Viena,
purtând un nume somptuos – RUDOLFINERHAUS.

Aşteptăm în spaţioasa sală de recepţie, cu utilităţi diverse
pentru pacienţi: filială de bancă-bancomat, chioşcuri pentru
cumpărături, cafea, internet-terminal, etc. Aer de protocol şi
eleganţă.

Din rafturile de publicitate alegem un pliant cu istoricul
spitalului. Aflăm astfel, din el, informaţii inedite pentru noi, într-o
cronologie interesantă, pe care o derulăm.

Cunoscutul medic de talie mondială Theodor Billroth (1829 -
1894) care, de altfel, este socotit un chirurg genial al secolului al
XIX-lea (la intrarea în incinta spitalului este o statuie a sa), a fondat
în anul 1882 prima şcoală particulară de urologie din Austria, căreia
i-a dat numele prinţului moştenitor, Rudolf (1858 - 1889).

În decursul vremii, la doar 20 de locuri la început, clinica a
cunoscut cel mai înalt ritm de dezvoltare din Europa centrală.
Acum, la 130 de ani de existenţă, spitalul s-a specializat în tratarea
tuturor bolilor şi îngrijirea bolnavilor la cel mai înalt nivel medical.
Oferă un spectru complet de investigare a bolilor, de acordare
zilnică a terapiilor cele mai potrivite.

Clinica dispune de cea mai modernă aparatură (utilaje) posibilă,
de diagnosticare. Tomograful de rezonanţă magnetică este de
ultimă generaţie. De asemenea, are în dotare cel mai rapid tomograf
computerizat din lume. Folosirea lui asigură o fotografie de
maximă precizie a organului respectiv, într-un timp extrem de scurt,
prin: diagnosticare prin ultrasunete: mamografie, diagnosticare
digitală.

Sunt apoi depistate cele mai cunoscute afecţiuni cardiace,
folosind aparatură performantă. Aici se fac şi intervenţăă pe arterele
ce duc la creier.

...Între timp, iată că apare omul de legătură cu spitalul, care o
va conduce pe d-na Angela la întâlnirea cu medicii. Ne informează
că investigaţiile vor începe imediat. Dar că vor dura, aşa că ne
propune o vizită prin metropola austriacă.

Pornim, aşadar, cu emoţie şi vădită curiozitate, prin Viena.
Viaţa capitalei a însoţit istoria milenară a Austriei.

Viena a fost şi este principalul centru politic, economic şi
cultural al ţării. Oraşul deţine o treime din producţia industriei
naţionale. Spectrul domeniilor economice esteimpresionant:
construcţia mijloacelor de transport, de aparatură optică şi
medicală, de aparataj electrotehnic: mecanică de precizie; prelucare
a petrolului; mobilă, instrumente muzicale, confecţii, dulciuri etc.

Monumentele de interes naţional şi mondial constituie
emblemea culturală a Vienei.

Am putea visa să le vedem pe toate dar, deocamdată, nu fără
dificultate, parcăm în faţa catedralei Stephansdom (sec. XIV -
XVIII), din centrul oraşului.

Intrăm cu pioşenie în locaşul de cult. Chiar din prima clipă ne
copleşeşte simplitatea cu care este împodobită catedrala, cu obiecte
de rit catolic. Îmi rezem fruntea în căuşul palmelor şi ascult glasul
tainic al Domnului. Simt parcă vraja „Fluturelui Fermecat”, al lui
Mozart, misterul dimineţilor, amiezilor şi serilor, din simfoniile lui
Haydn. Pentru că în catedrală au loc concerte de înaltă ţinută.

Ne întoarcem la spital. Doamna Angela Dinea iese de la
analize. O licărire de lumină i se pot citi în ochi. Este un semn de
apropiată bucurie. Ne spune că mai are de făcut câteva investigaţii
în ziua de mâine, după care va fi dat şi verdictul medical. Tot
mâine.

Pornim spre Semering. Pe drum, d-na Angela ne mărturiseşte
că a fost impresionată de grija cu care a fost tratată de către toţi
medicii, implicaţi în cazul său.

La poalele Alpilor se aşează crepusculul de seară. Am ajuns.
Încep pregătirile pentru cină. Bucătarii sunt Angela şi Alin. Dar,

înainte de a ne aşeza la masă, Alin ne invită pe mine şi pe tatăl său,
până în... vecini. Vedem că ia cu el şi o sticlă cu lapte. Ne oprim la
o clădire puţin ciudată. Pe un perete exterior, o microinstalaţie, un
fel de dozator. Alin introduce o bancnotă, apasă pe un buton şi
laptele ţâşneşte în recipientul străveziu. Informaţia şocantă este că
în interiorul clădirii se află o fermă de vaci. Dar nu se aude nici o
mişcare, nici un muget. Producţia de lapte se derulează într-un
sistem ultraautomatizat. Baloţii de fân vidat, păstrat proaspăt pe
întreaga perioadă a anului, inclusiv iarna, constituie hrana de bază
a animalelor. Binenţeles că pe timp de primăvară, vară şi toamnă se
practică şi păşunatul liber.

Fără cuvinte. Mirare şi admiraţie din partea noastră.
Cinăm în linişte. Cu toţii ne gândim, poate, la ziua de mâine, la

ultimele analize ale d-nei Angela.
Noaptea îşi trage plapuma peste noi.
Zorii celei de-a doua dimineţi, de aici, ne găseşte cu speranţa în

suflete şi în gând.
Eu şi Ioan rămânem „acasă”, neavând cu ce o ajuta la spital.

Alin şi Angela pornesc din nou spre Viena.
Ziua trece pentru noi cu o aşteptare încordată. Dar trece.

Mângâiem cu pasul aleile, potopite de curăţenie, ale staţiunii.
Printre brazii argintii zărim o turlă de biserică. Încontinuu savurăm
peisajul mirific al Alpilor.

În sfârşit, mai după amiază, cei doi se înapoiază. Doamna
Angela Dinea radiază de bucurie. Este prinsă, parcă, într-un dans
feeric, tainic, precum un vis frumos, spre un tărâm râvnit al
sănătăţii, averea cea mai de preţ a omului. Ne spune, dintr-o
răsuflare, că nici vorbă nu era de cancer. Există însă, ce-i drept, o
anume afecţiune a glandelor linguale, dar, cu un tratament
complex, vindecarea, după aprecierea medicilor, va veni într-un
timp relativ scurt. Specialiştii garantează că d-na Angela nu va mai
veni la Viena ca pacient, însă ca turist, cu siguranţă.

Cina de astăzi este aparte faţă de cea de aseară, mai ales pentru
Angela. Îngândurările s-au topit, ca prin farmec. Urmează pentru
ea o îmbălsămare sufletească.

Mâine vom zbura, pur şi simplu spre Huedin şi Cluj. Pentru că
tot mai bine este acasă.

Aşadar la revedere Semmering, la revedere Viena, adio spital!

Ioan BENCHE

Viena, 
Viena,

Viena...
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Poeme de 
Rodica GHINEA

Fragmente întârziate

Pentru mine eşti
mereu acelaşi.
Îţi voi trimite-n zori
petale de lumină
pe-o tavă de argint,
voi alerga descuţă
cu tălpile însângerând
prin maluri de nisip
şi voi îmbrăţişa
ploaia caldă
din valuri de smarald.
Tu,
nu vei şti niciodată
câte cuvinte
s-au stins pe buze,
au zburat ca păsările
în amurg spre cuib.
Eu
rămân mereu aceeaşi,
trecerea anilor
mi-a zidit în suflet
un zâmbet
de primăvară timpurie...

Surâsul toamnei

Se-mbracă pământul,
într-un veşmânt
ca o iubire fragilă
din visele adolescenţei.
Spre mijlocul zilei
lumina străluceşte 
şi cântecul toamnei
şopteşte tăceri
din arome de frunze
şi sursur de ape.
Toamnă târzie,
îţi dăruiesc
încă o petală
din viaţa-mi efemeră
pe fruntea-ţi
ce-n lumină caldă
în culori se scaldă
în tânguirea apei
din micile cascade,
sub cerul senin...

Menuţ MAXIMINIAN
Scara de foc

Ursitoare în alb,
Copil în scutece de foc,
Viaţă în faţă,
Cu cărţi de apă.

Seceta smulge păcatul,
Făina pâinii se înmulţeşte,
Fiul se ridică din moarte, 
Cerurile deschid ploile.

Vântul vârtej face,
În stele ajunge carul,
Duhul suflă lin
Peste câmpia românească.

Sfântul adie ca un vânt de vară
Peste satele cu cenuşă în sobă,
Şi clopote ce bat prin fum
Vestesc iubirea.

Cugetul cugetă, urechile aud,
Gura laudă preamărirea,
Deneînceputul cu denesfârşitul
Fac casă luminii.
Strigaţi sfântului să vă audă,
Pe pene de aur el doarme,
Iar inima lui, împărţită în mii,
Luceşte pe boltă.

Sfântul şi sfânta ies la plimbare
Norii îi acoperă în dragoste,
Iar noi, ne bucurăm,
Când merele cad din pomul raiului.

Şi totuşi...

Sunt un om fericit. 
Şi totuşi...
Mi-am licitat iubirea pe scena singurătăţii.

Sunt un om liniştit. Şi totuşi...
Am o atracţie sadică spre interzis.

Sunt un om melancolic. Şi totuşi...
Nu ştiu să spun „Te iubesc”.

Sunt un om credincios. Şi totuşi...
Cer multe şi nu dau nimic.

Sunt un om fidel. Şi totuşi...
Dacă voi fi părăsit,
mă voi bucura de suferinţă.

Sunt un om al generaţiei. Şi totuşi...
Visul meu este mereu altul.

Sunt un om bun. Şi totuşi...
Îmi pare atât de rău şi atât de bine 
că îmi pare rău.

Sunt un om dinamic. Şi totuşi...
Mereu acelaşi drum: 
casă-scenă, scenă-casă. 

Sunt un om tare. Şi totuşi...
Iubesc până la lacrimi.

Sunt un om liber. Şi totuşi...
Mi-e frică de cărări...

Şi totuşi...Sunt om..

Muguri de iubire

Te-am întrebat cândva
de ce mi-ai ucis iubirea
când trupul
şi Sufletul meu,
muguri în floare se-mplineau?
Ai frânt
cântecul păsării în zbor,
l-ai sfărâmat
în iluzii şi scrum.
Visele au rămas
în cupe de vin ameţitor.
Ecouri ale iubirii
s-au stins treptat,
alungânsu-se
între stâncile depărtării.
Azi,
nu pot să te-ntreb
de ce
mi-ai ucis iubirea.
Treptele de lumină
spre infinit
îţi sunt lăcaşul
veşnicei iubiri...

Tablou marin

Cu coamele-n vânt
fluturând, aleargă,
grandioase sculpturi vii
ale unei mâini
nevăzute.
Copitele lor,
tainice, efemere peceţi
în nisip mişcător,
umbrele lor
stranii nuanţe-n decor
cu-apusuri de soare
şi valuri de mare.
Sunt caii liberi,
fără şa, fără căpăstru.
Stăpânii le sunt:
Cerul, pământul
şi marea...

Pocal cu iubire

Iubirea
este precum
aroma grânelor în pârg,
se inspiră prin mări,
trece în plămâni
dar lăcaşul ei
este în inimă.
Pocalul
rămâne plin
dincolo de vremuri.
Ca un fluture
atinge petalele calde
ale florilor,
ca o albină
strânge polenul de iubire
într-un buchet,
într-o gamă muzicală
sau într-un curcubeu.
Eu ştiu,
pocalul cu iubire
va poposi cândva
în imensitatea seninului
de neştiute universuri.
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Aplecându-ne asupra cuvântului aşternut pe-ntinsul foii
albe, întâlnim, dincolo de universul mirific al gândurilor…
o punte! O punte a sufletului către suflet. Străbatem locuri
nemaiîntâlnite, trăim întâmplări incredibile, suntem purtaţi
pe tărâmul dorinţelor, viselor, speranţelor, ne trezim prinşi
în vârtejul evenimentelor, dar, dincolo de toate acestea,
cunoaştem oameni! Oameni care egal aici ca şi oriunde, se
trezesc puşi faţă în faţă cu semenii lor, prin intermediul
cuvântului scris.

Nu te cunosc, cititorule, aşa cum de multe ori nu te
cunosc nici pe tine, cel pe care-l citesc, dar cuvântul scris,
această forţă tainică ce leagă epoci între ele, ne aduce
aproape. Citindu-ne, ne privim, ne vorbim, ne ascultăm, ne
împărtăşim.

Timpul se opreşte, distanţa îşi pierde imensitatea…
Rămâne doar substanţa clipei prezente, realizându-se astfel
o simbioză perfectă între strigătul şoptit al celui care scrie şi
ascultarea tăcută al celui care citeşte.

Dar acesta este doar începutul! Se întrepătrund idei,
concepţii, culturi. Prin intermediul aceleiaşi punţi „despărţit“
devine „împreună“; „departe“ devine „aproape“. Parcurgând
o carte, cunosc un autor, dincolo de toate un OM!

Însuşindu-i opera, îl invit în intimitatea casei mele, aşa
după cum, citindu-l, pătrund la rândul meu în intimitatea sa
spirituală. El, scriitorul, se află acolo undeva, departe, în
oraşul lui, în ţara lui, iar eu, parcurgându-i opera, mă trezesc
lângă el, vizitându-i ţara, oraşul, locurile natale, însoţindu-l
în periplul său existenţial.

Iată-ne astfel întâlniţi cu ajutorul cuvântului scris, faţă în
faţă, pe o punte invizibilă, tainică, dar cât de reală! Căci ceea
ce de multe ori ni se pare imposibil, şi ca atare ne ferim să
rostim cu voce tare în mijlocul semenilor noştri, datorită
temerilor în faţa prejudecăţilor vulgului, devine liber şi cu
adevărat posibil pe-ntinsul nemărginit al foii albe.

Pe-ntinsul foii albe, pe această invizibilă punte, putem fi
noi înşine, cu adevărat liberi, cu adevărat împreună. Putem
râde, plânge, călători, putem chema ploaia, foşnetul
frunzelor, răsăritul şi apusul, putem zugrăvi anotimpurile,
putem preface pământul, putem schimba lumea, putem uni
oamenii. Diferite locuri devin acelaşi loc, dar fără ca prin
aceasta să nivelăm prezenţele şi conceptele. Dimpotrivă, prin
această uniune, diversitatea se păstrează nealterată,
originalitatea rămânând astfel neatinsă în faţa câmpului
nelimitat al ideilor.

Puterea cuvântului scris… mesaj, chemare, mângâiere,
temeri, dorinţe, întrebări mai mult sau mai puţin rostite… o
legătură indestructibilă între oameni, locuri, civilizaţii şi
culturi. Cuvântul scris, cuvântul aşternut între două coperţi,
rămâne astfel liantul de netăgăduit între semeni şi generaţii,
descriindu-ne acum, atunci şi mereu, aşa cum suntem, aşa
cum ne-am dori să fim, aşa cum ar trebui să fim.

Este adevărat că civilizaţia şi cultura nu se fac din cerneală
şi hârtie, dar oare nu de aici încep prefacerile, marile schimbări
şi cotituri ale existenţei noastre? Căci ceea ce este aşternut pe-
ntinsul paginii, străbate timpul, ca mărturie şi îndemn, ca idee
iniţiatoare sau continuitoare, ca act al explorării individuale,
respectiv al cunoaşterii şi apropierii între noi.

Iată aşadar un mic argument, cu modesta intenţie ca, prin
cele expuse, într-un final, să definească şi să întărească
această convingere care spune scurt şi simplu: Puterea
cuvântului scris – o punte între oameni!

Iosif KOVACS

O punte între oameni

Următorul scenariu ar trebui să vă parcă cunoscut. Nu o dată
s-a întâmplat să ajungeţi într-un loc necunoscut, la o răscruce,
întrebându-vă: „Încotro?”. Fie că era o potecă de munte, unde
numai ecoul v-ar fi putut răspunde, fie că era vacarmul din
centrul unui oraş, unde oamenii sunt ori prea grăbiţi ori prea
binevoitori, dar adesea neştiutori, încât aştepta lămurire se
transformă într-o dilemă şi mai mare... toate acestea au
constituit răspântii, momente (uneori secunde fugare, aletori
minute confuze) în care ar trebui să alegem între mai multe
neştiute poteci... rămaşi acolo şi privind în jur, neştiind pe unde
urmează să ne ducă dorul, gândim la rosturi şi rosturi, la ce s-
ar întâmpla dacă... ori ce-ar fi s-o apucăm... Şi uite-aşa
alunecăm în viaţă şi nu mai ltim pe unde să ieşim, naştem
regrete sau hrănim aşteptări...

Viaţa însăşi e o mare intersecţie, între naştere şi moarte.
Pământul devine locul unde putem alege între rai şi iad. Adam
a ales să coboare pe pământ, noi putem ţinti să ne întoarcem în
rai. N-am decis să ne naştem, am fost aleşi pentru asta. Putem
mulţumi sau nu... Sunt gesturi simple, mult prea mult amânate
uneori, cum aşteptat să lasă cel al împreunării mâinilor în
rugăciune.

Trăim un timp în care nevoile au devenit mai mari decât noi,
cei ce-ar trebui să ne ştim limitele şi puterea omenească. Zilnic
ne plimbăm paşii pe drumul pietruit şi-ntâlnim cărări prăfuite ce
ne-ntretaie calea, ori autostrăzi luminoase ce ne-ndeamnă să le
urmăm fosforescentele marcaje... Mii de drumuri, doar o

alegere. De la banala. „Cu ce mă îmbrac?” – toate ne bat la
porţile minţii, deschizând şi închinzând orizonturi. Sunt petele
de culoare ce ne-nghesuie pe toţi într-o lume inegală, din care
vom ieşi la fel de egali şi de goi cum am intrat.

Şi-atunci, când stai să te gândeşti viaţa en detail, realizezi că
cea mai grea răspântie la care te opreşti zilnic e cea care are
două căi: tu şi aproapele tău, tu şi Dumnezeu. Când centrul
universului ţi se pare că e sub picoarele tale, vei alege calea ta,
ce pare frumoasă şi luminoasă, ce are la capăt vise de mărire şi
bogăţie, neştiind că aproapele tău poţi fi chiar tu, că prin el
bogăţia ta va creşte însutit în inima universului şi că renunţarea
ta îţi poate fi soclul veşniciei sufletului.

Dumnezeu nu va fi niciodată prezent în intersecţie, căile Lui
sunt scrise în cer, iar semafoarele vieţii s-au pornit odată cu
rotirea pământului şi nu se vor defecta până la capăt. Ai legile
vieţii, ai legile sufletului, îţi eşti liberul arbitru. Dumnezeu a
sădit mărul din care au mâncat primii oameni; el nu e poliţist,
ci doar Judecător.

Jaloane ale eternităţii, clipele noastre sint pietre de încredere
pentru alegeri înţelepte.

Dinu VIRGIL

Intersecţie
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Veşnicia în lumină

Mănunchiul aromelor de fum
Purifică, din vetre, toată valea
Spre care amurgul se-ndreaptă acum,
Când toamna-şi destramă culoarea.

Semisfere alungate de vânt
Se-nalţă-n coloane sonore la Cer.
Prin jar zămislesc broderii în cuvânt,
Iar viaţa din foc, lemnele-o cer.

Plăsmuiri tăinuite se-aprind
În rugăciuni când cenuşa îmbină
Mesaje-n mistere ce-n rug le cuprind,
Topind veşnicia-n lumină.

Legăminte scăldate-n scântei
Se-ntrepătrund în şuvoaie de-aramă,
Cu preamăriri muzicale ce cheamă
Incandescenţa ochilor mei.

În voalul nopţii

Mă-mbrac în voalul nopţii 
s-ating lumina sferei

Prin fereastra bolţii din visurile mele,
Paradoxale clipe se-ntrepătrund rebele
Dincolo, în interstiţiul din lumea catifelei.

E nesecat izvoru-n nocturna-i reverie
Cu somnul aventurii-n oniricul ţinut,
Când forţa ce-o transmite e un necunoscut
Ce-nveşmântează adânc, 

mereu, flacăra vie.

În peisajul subteran al sufletului meu
Fosforescentul abur însămânţează zorii,
Cu rugăciunea prin întunericul culorii,
Când miezul de lumină 

e-n Tine, Dumnezeu.

Monade

Atotstrălucitor Gavriil coboară
Ca purtător al tainei negrăite,
Străfulgerând Lumina necunoscută nouă,
Când Dumnezeu – Cuvântul
Se întrupă în Fecioară...
Puterea de-a ierta 
ne-o dă chiar Dumnezeu
Că omul, în faţa Lui, e doar o adiere,
Prin El transformi, 

curat, trufia-n mângâiere
Oricât de-apăsător ar fi Cuvântul greu.

Hristos, Iubirea Lumii
Se adânceşte-n Viaţă
Şi-n noapte Lumina se înalţă,
Iar în splendoarea ei pot dărui, curat,
Şi eu
Sărutul Mâinii dinspre Dumnezeu – 
Hristos a înviat!

Fiind în harul Tatălui Ceresc,
Priveşti acum, de-aici, Dumnezeirea
Când toate ale Lui se preamăresc
Desăvârşind lucrarea – Omenirea.

Clipa insulară

Încerc sărutul nopţii să-l trec 
prin părul tău

Şi o străveche vrajă, din nou, 
ea mă-nconjoară

La orizont, lumina se înteţeşte-a vară
Şi-n clipa insulară, mă rog lui Dumnezeu.

Sunt mişcătoare gânduri de iubire pură
Ce-absorb înţelepciunea 

din râul de Lumină
Că-n transparenţă curge

Cuvântul ce răsună
Din veşnicia lumii, cu-a gloriei făptură.

Fermentul meditaţiei

Din miezul unui cerc admir eu simţirea,
Creată-n cvadratura ce-nalţă-n univers.
Prin timpul energetic spre-a raţiunii mers
Spirala vieţii, purificând iubirea.

Întrezăresc în inimă stupoarea
Manifestării sfinte a sferelor cereşti
Şi arborez albastrul minunii pitoreşti
Pe rugu-nţelepciunii – omenirea.

Fermentul meditaţiei planează
Pe mantia destinului uman,
Gravând cu giuvaeruri luminii-n talisman
Şi-nsufleţind oracolu-n amiază.
Solara-nrâurire s-o răsfrângă
Porţii planetare prin vidul din oglindă,
Lăsând divinităţii harul să cuprindă
Izvorul cosmic – Ecoul gândului l-atingă.

În ochii contemplării arzătoare
Efect nealterabil perfecţiunea are
Şi-un punct primordial emană-n revelare
Ascensiunea de suflet purtătoare.

Un lanţ nesfârşit

Se năruie oare tot ce-am zidit
Pe frontispiciul iubirii divine
Sau poate-s cuvinte sorbite de mine
Din fructul oprit.

Subconştientul îmi spune să iert
Că numai aşa e dragostea sfântă
Şi tot ce-ntreprind, zi de zi mă încântă,
Destinul devine incert.

Verigi de iubire-ntr-un lanţ nesfârşit
E tot ce-ţi poate oferi viaţa toată
În care ea însăşi devine deodată
Un cânt desăvârşit.

La ceasul în serării

Sunt ochii tăi precum albastrul mării
Ca două faruri ce pâlpâie în larg
Departe-acum, la ceasul înserării
De strajă stau, deasupra pe catarg.

Şi mă petrec misterele privirii
Necontenit pe-al valurilor zbucium
Şi mă trezesc pe aripa iubirii
Din zorii zilei, prin armonii de bucium.

Poeme de 
Olimpia BEBU
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O cititoare în stele, scriitoarea Carmen Alexandrina intuieşte complexitatea
ocultă a numărului după ce are şansa să-l cerceteze în evidenţa pragmatică, în
înţelegerea Universului din perspectivă numerologică.

De formaţie electronistă, lansată îndrăzneţ pe direcţia asumării deter -
minismului, a pozitivizmului în cunoaştere, autoarea lasă o supapă pentru jocul
imaginaţiei în explorarea misterului.

Intuiţia substratului ezoteric al numeraţiei îi alimentează aventura pe terenul
fascinant al iniţierii în axialul numărului, în nuvele: „Sub semnul apei şi al
dragonului”, „Nocturnă”, „Sub semnul şarpelui”, „Ariana şi Micul Trianon”.

Scriitoarea abordează misterul existenţial cu instrumentele unui spirit
ştinţific încercând să resipească necunoscutul, să facă accesibil hotarul magic al
predestinării, cu volumul in colaborare „Numerele în destinul dumneavoastră”
ed. Dacia 1993.

La un punct, îşi organizează zicerea în surdina fanteziei contând pe jocul
infinit al polisemiei ca în volumul de poeme: „Iluzii suspendate” ed. Litera 1984,
grupat sub acelaşi titlu împreună cu „Abonament la albastru”, ed. Dokia 2011.

Adevărat estuar în demersul gnoseologic, mesajul apare ca un leitmotiv la
care se va întoarce obsesiv căutând răspunsuri unor întrebări neliniştitoare, unor
suspensii ce nu intra în calcule aritmetice.

Cu sentimentul damnării poeta traversează existenţa cu gustul frust al
întâmplării primare, cu asumarea supliciului devenit şansă ca în poemele
„Naştere” sau „Am vrut”: „Tubul de oxigen era gol/ Eu respiram slove
nepermise/ M-am născut/ Pe o bancă/ Acolo a plâns tata” (Naştere).

Prezenţă subordonată verbului ca expresie a fiinţării, omul aleargă în
perimetrul existeţei spre împlinirea noetică înscrisă în spaţiul unui „Poligon
Stelar”, totul în perspectiva monastică precum în poemul „Avem timp”: „ să
veghem/ să alergăm/ să cugetăm/ .../ să răspundem/ să uităm/ să iubim/ N-avem
timp” pag.13.

Ca un punct sigur, există un spaţiu nostalgic al copilăriei, construit din
visarea miraculoasă care ne ţine în mreje oriunde, pe orice tărâm nefericit am
eşua unde existenţa este doar mimată: „Să nu uităm de steaua nebăgată –n seamă/
Pe care acum noi n-o mai căutăm/ De mimul ce plăteşte vamă” ( Să nu uităm).

Prezenţa lirică e indentificată în diversitatea ambientală ca un fapt firesc
consumat în gesturi ritualice, nascătoare de poezie: „Noaptea nu se mai miră/ de
jaluzelele trase de tine/ Că faci planuri ascunse ca mine,/ pe mine nu mă miră./
Nu-i de mirare?” ( E de mirare?).

Timpul în trăirea lirică devine o dimensiune reverberată în spaţii
qvadrimensionale intuit în „timpul mic”, de ieri, de azi, de mâine, măsurat prin
crinul speranţei sau bumerangul răzbunării ca în poemul „Clepsidra”.

Câteva coordonate a ceea ce ar putea însemna viaţa în corolarul fericirii
diurne sunt cercetate în fulguraţii epice marcate însă cu aură dramatică. Astfel
„Iubirea” îşi îneacă visele în cotidian, paşii spre celălalt se rătăcesc în propria
singurătate: „Un fluture de noapte mi-a adus linişte/ când mă asurzea
singurătatea.../ M-am găsit tocmai la timp/ ca să frâng aripile arse de lumină.”
(Fluture de noapte).

Actori pe scena vieţii („Premiera”), ne naştem între două iubiri, ne iniţiem
în adevărul calp al consumării ritualice subminat de pervetirea visului din
„Steaua Polară” în această ordine existenţială scara valorilor nu se regăseşte,
omul devine expresia unei plăsmuiri consumate sub semnele intunericului, cu
ursite potrivnice, într-un univers lipsit de rune: „Vei purta semnul Apei şi al
Dragonului/ Nu vei şti niciodtă în ce univers te afli/.../ Ţi-am desenat o cruce/
Casă-ţi determini forma,/ Iar eternitatea ţi-am ascuns-o/ La rădăcina fiinţei tale/
Ieri eşti,/ Azi vei fi/ Mâine ai fost.../” ( Ursita).

Între a Crea şi a Fi făptura traversează experienţe esenţiale, surprinse
magistral, prin profunzime şi simplitate, în poemul „Metamorfoze” unde fiecare
pas se deschide sub însemn virtual: „m-am nascut”, „am crescut”, „am dorit”,
„am iubit”, „am trăit”, „am crezut” , „am murit”.

Într-un spaţiu bulversat, o nelinişte, încercând salvarea prin negare, prin
răsturnare, prin distrugere, împinge eul într-o exasperare organică proiectată
cosmic: „Soarele a încetat să mai plângă/ Doliul copacilor e verde/ Tunul rânjeşte
cu gura lui hâdă/ Crucea şi-a scuturat frunzele” (Cimitire).

Un acut sentiment al zădărniciei oricăror aspiraţii creşte în urma obsesiei
morţii prezentă în fiecare gest în fiecare vis; fie preexistentă, fie declanşată de
instincul criminal masurat în grozăvia războaielor.

Un grupaj de poeme subsumate ciclului intitulat „Inventarul cerului”,
proiectează firescul în lumina crudă a inutilităţii, compromis oricum în dualitatea

dubioasă ce ne cenzurează aspiraţiile: „Am un ceas deşteptător/ Şi-un gând
nerostit/ printre file nescrise/.../ Nu ştiu să discern/ Ce-i rău de ce-i bine/ cu ceva
mă-ndemn/ altceva mă reţine” (Pentru acest sezon).

Regăsim o gamă întreagă a negării oricăror evidenţe întâlnită în poezia
avangardistă, doar că în cazul de faţă, spleenul se voalează într-un ton estompat,
încărcat de dezolare.

După observaţia lui Adrian Marino referitoare la acest gen de lirism, sub
această tonalitate „ se joacă o adevărată dramă existenţială: a absolutului, a
relativului, a libertăţii, a necesităţii, a purităţii, a corupţiei, a acţiunii şi a
pasivităţii”.

Asistăm la un proces de demolare a esenţei umane lipsită de orizont precum
şi de un sistem de valori la care să se raporteze: „Copilăriile sunt de prisos/ Pentru
că-n ele aflii nemaipomenitul/ Şi cântecul e fără de folos/ Că-i muzică şi este
infinitul” (De prisos).

Acelaşi mesaj îl regăsim, mai acut în poemul „Dare de mare seamă”: „Prin
prezenta raportez adunării:/ omul s-a născut/ spre a fi dat crezării/ doar lut”.

Din cororarul vieţii predestinate risipei, ca în poemul „Destin” omul culege
singurătatea care, între pocăinţă şi revoltă caută „Necuvântul” prin care să se
salveze de pustiu.

La graniţa dintre speranţă şi disperare intervine deriziunea pentru a se
sustrage jocului tragic şi alienant al destinului, fie dechizată în „Marionetă”, fie
adoptând râsul- plânsul fistichiu al arlechinului: „Prima dată am deschis ochii/
între cer şi pământ./ Mi s-a spus că sunt o marionetă./ De fericire, nici nu mai ţin
minte,/ ce mi s-a întâmplat!” (Mrioneta).

Există câteva motive în jurul cărora poeta excavează decodarea
semnificaţiilor primordiale, într-un demers laborios, iniţiind o serie de modalităţi
structurate fie pe sugestii semiotice, fie pe jocuri prozodice.

Din acest exerciţiu abracadabrant se încheagă cel de-al doilea ciclu al
volumului „Abonament la albastru”, sugestiv pentru marcarea perseverenţei într-
o anume idee poetică. Într-o construcţie prozodică ingenioasă vocabulele apar ca
piesele unui puzzle din care poeta realizează un edificiu al cărui eşafodaj
luminează substanţa ideatică.

Regăsim astfel motivele primului ciclu amplificate cu neaşteptate sonorităţi
şi divagaţii ca într-o compoziţie simfonică a cărei temă dezvoltă nuanţe, reveniri
şi sublinieri până într-un punct al sublimului. Semnificative sunt poemele „Vocile
mele” sau „Maşti”, unde tema dramatică se decantează într-o victorie a
umanului:

„Nu-ţi fie teamă că                                     urâţenia mea
din raiul iluziilor                                          te-ar putea alunga

Eu ştiu să ard                                                         la timp
şi schimb                                                        masca dată

în frumuseţe.”
Poeme încifrate a căror cheie rămâne aruncată în străfundurile unor

simboluri destinate doar unor temerari scafandri tentaţi să cerceteze „albastrul”
orizontului poetic în adîncimile tulburi şi furtunoase ale unui spirit problematic.

Cu tensiunea marilor încercări, poeta Carmen Alexandrina caută răspunsuri,
înlănţuită în legile firii unde îşi înscrie propriile taine „Lăsaţi-mă să aflu”: 

„Izbânda, ce-ar fi oare                                 de nu ne-ar şi înfrânge
lasaţi-mă să aflu                                          ce-ar fi el, răsăritul

de steaua nu s-ar stinge                             .......................................
Lăsaţi-mă să aflu                                      ce-ar fi ea, libertatea

de nu ne-ar şi constrânge”                               
Poemul „Breviar pentru albastru” aruncă o licărire de lumină peste dramele

Pământului  salvat prin focul creaţiei poetice ca un alt Prometeu, deconspirând
crezul artistic al poetei:

„O iubire ce-şi caută numele                           pe un drum de hârtie
Un foc pentru un alt Prometeu                                  pregătit

................................................                                       .............................
O căprioară de crânguri pândită                       cu dor de iubit
Un gând pentru pagini nescrise                                cu fata cea mare
O stea de sori nerostită                                                   sunete scoase”

În tonalităţile unui veritabil cântec barbar, poeta se salvează trăind în „Vis”
unde-şi urmează chemarea profundă statuată în gesturi simple, primare.

Şi, pentru că şi-a trădat menirea, pentru că n-a ţâşnit sălbatic precum „
şuierul vântului” pentrucă şi-a ologit paşii sfâşiaţi de dorinţă, cugetul se expune
judecăţii risipit panteistic în fuioarele firii: „Epilog pentru albastru”:

„ Eu sunt acum                                      aer şi pamânt la un loc
putregaiul pământului                       de-l aprinzi ia foc

.......................................                      ........................................
Eu sunt acum                                    ......................................        

veninul ce-l doreşti                          în amnar
Pentru c-am fost                         din natură

fântână                                     în făptură”

Antonia BODEA

„Breviar pentru albastru”
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Vasile MUSTAŢĂ
Cristalizări

I
Poetul vrea minunea să-şi asume

Turnând esenţa lumii într-un vers
Iar cititorul stăruie invers

Când într-un stih descoperă o lume.

II
Mi-am adunat în caer viaţa-ntreagă

L-am tors şi cu evlavie-am lucrat
Catrenul să îmi fie inspirat                                          

Cu dragoste oricine să-l culeagă

III
Când hidra intră-n piept cu înconjururi

Prin tot mai dese răbufniri de iarnă
Trecutul prinde tainic să se cearnă...

Păstrăm nădejdea binelui de-a pururi.

IV.
Vor mai fi luni sau poate...cine ştie?!

Noi să trăim mereu astfel încât
Imbold să fie ce-am făcut şi cât

În pregătirea pentru veşnicie.

V
Trup efemer şi suflet fără moarte

În unitate dau vieţii rod
Când omul nu-i satanic sau nerod              

Spre ceruri harul ştie să şi-l poarte.

VI
Sublimul firii copleşeşte gândul – 

Divine taine sunt de necuprins
Dacă pe scara sfântă n-ai atins

Desăvârşirea, pe Hristos urmându-L.

Raul BRIBETE
Anamorfoză

Zale pe şoim. În mica-i armură
se-nstăpâneşte princiara ură
a pliscului şi ghearelor ce storc

cu forţa lor smaragdul ierbii
deşirat în spire
să îl refacă în strânsa lui frânghie
pe fălcile-ncleştate-n amorţire – 

de la-nceput Golul e marea roată
e mecanismul pur, e albia secată
suprapunerea perfectă peste
orice Conţinut.

Să-i resimţim absenţa
aproape nedurut...

Lazăr MORCAN
Glasul cucului
Frunză verde din livezi,
Uită-te, mândră, şi vezi
Colo sus în vârf de nuc,
Cântă azi un mândru cuc.
-Aşa-i bade, cum tu spui,
Cântă cuc şi puiu lui.
Bine cântă amândoi,
Mai frumos ca din cimpoi.

*
Flori albe din luna mai,
Cucu cântă sus pe plai.
Şi iar verde rug de mure,
Cucu cânt în pădure.
-Hai, mândruţă, ascultă cucu.
-Nu pot, bade, merg la lucru.
-Du-te, mândruţă, cu bine,
Cucu va cânta şi mâine.

*
Frunză verde de stejar
Am la inimă amar
Nu-i amar de lin-pelin
ci-i amar de la Călin
azi el m-a lăsat pe mine
şi a plecat în ţări străine.
Cântă-mi cucule cum ştii
Să mă pot eu linişti
Multe doruri sunt pe lume
Dar al meu e dor anume
La inimă s-a aşezat
Când iubitul mi-a plecat.

*
Jos în luncă la Hodrie
Cucul cântă sus pe paie
Cântă el şi puiu lui
De necazul badelui
Că mândruţa i-a plecat
Şi-a rămas singur în sat.

*

Hai mândră cu mine-n vie
Azi de noi nime’ nu ştie
Numai cucu şi mierliţa
Te iubesc şi-ţi ţuc guriţa.

*
Sus pe deal cu iarbă verde
Dau cu coasa cum n-ai crede.
Eu sunt tare supărat
De când mândra mi-a plecat.
Te rog cucule pe tine
Cântă azi şi pentru mine
Poate mândra mea te-aude
Azi să vină să-i dau dude.

*
Sus pe deal pe la Sălciua
Cucu cântă toată ziua;
Sub cireşul înflorit,
Mândra-mi vine la iubit.

*
Feciorit-am feciorit
Părul mi s-a cam albit
Să albească cât o vrea
De-nsurat timp voi avea.

Aşa cucu mi-a cântat
Că am timp de însurat
Patruzeci de-oi împlini
Mă însor şi bine-o fi.

*
Sus pe deal, la Ponorel,
Cucu cântă-ncetinel.
Frunză verde de brăduţ,
Îl ascult al meu drăguţ.
Şi iar verde busuioc,
Cu drăguţul merg la joc.
Floare, floare de mălin,
Amândoi ne potrivim
Şi la joc, şi la cântat,
Ca şi noi, nu sunt în sat.

Stela Ianovici COSTAN
De vuietul oraşului departe

Învăluită-n cosmică tăcere,
Urcând spre piscul bicuit de vânt
Mă întreceam cu-al păsărilor cânt,
Sorbind din seva brazilor putere.

Şi poposind pe creasta însorită
Mă îmbăta parfumul de bujori,
Ciobanul cu mioarele de nori
Se întâlneau cu turma risipită.

De vuietul oraşului departe
În mijlocul năvalnicei naturi
De vorbă stam cu micile fărpturi,

Mă bucuram ca un copil din plin
De fiecare vietate-n parte.
Ce susura prin iarbă-n foşnet lin.

Emil ŞIMĂNDAN
Fata cu cercul

În fiecare noapte
fata cu cercul aleargă
pe albia râului maris
rostogolind timpul cioplit
din piatră
într-o rochie albă
de mireasă

dăltuită în mijlocul apei
ea biciuie cercul de foc
care se îmbăiază
prin albia înspumată
a râului maris
cu aripi de pasăre
într-o rochie albă
de mireasă

fata cu cercul
este îmbrăcată
în fiecare noapte
într-o rochie albă
de mireasă
ca să fie răscolită
de un vânt ceresc
când aleargă cercul
pe albia înspumată
a râului maris

îngenunchind astfel
la picioarele ei
misteriosul oraş
cioplit şi el
cu dalta şi ciocanul
în suflet de piatră!

Într-o adiere

Sub trupul tău alunecos
într-o adiere de vânt
iarba răsare din pietre
iar lumea se prelinge
pe şeau din dealuri
îţi măsuram talia subţire
a sufletului care creştea
în lumina după-amiezii
ca o trestie înaltă
erai sculptată
pe malul unui vis
şi alergai cu un cerc
în fiecare noapte
peste luciul înflorit
al unui timp
pe care-l credeam
armonios şi perfect
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Într-o duminică tânăra familie îşi ia băieţelul şi se urcă în barcă.
Elena este într-o rochiţă vaporoasă iar Pătru doar în pantaloni scurţi.
Este o zi senină de început de toamnă cu o adiere uşoară de vânt care
te reconfortează cu răcoarea sa. Pe oglinda lacului  plutesc la voia
întâmplării alte câteva bărci cu tineri îndrăgostiţi care lăsară vâslele
deoparte şi se sărută, contopiţi parcă cu freamătul codrului şi şoaptele
apelor. Pătru îi priveşte cu admiraţie apoi după câteva clipe de reverie
privirea alunecă agale pe coapsele dezvelite ale soţiei şi atunci parcă
resimţi fiorii dragostei. Privirile alunecară pe trupul frumos conturat al
femeii şi se opriră la decolteu pe sânii îmbietori, ostentativi şi săltăreţi
la orice mişcare sub rochia fără sutien. Îl cuprinse o voluptate ieşită
din comun. O dorinţă posesivă puse stăpânire pe el şi din instinct
începu să vâslească din ce în ce mai repede. Elena simţi dorinţa aprigă
a soţului şi-i zâmbi cu subînţeles satisfăcută de idee. De mult nu mai
descoperiseră acest imbold şi această atracţie trupească. Efervescenţa
proliferării bogăţiei îi îndepărtase de acele nevinovate dar sincere
plăceri ale iubirii. Realizară cât de mult se înstrăinaseră şi doreau să-
şi redescopere dragostea din primele zile ale căsătoriei.

Stau alături satisfăcuţi că fiorii sacrii ai iubirii nu dispăruseră
Elena observă  cum o umbră întunecă în valuri chipul bărbatului.

- Dragul meu, tu îmi ascunzi ceva…
- Am avut vreodată secrete faţă de soţia mea?  Într-adevăr am fost

ocupat în ultimul timp… Sau eşti geloasă? tresări Pătru.
- Mă nelinişteşte misterul ce pluteşte în jurul tău. Ceva nu-i în

regulă. Ori te doare ceva, ori afacerile merg prost, ce-mi ascunzi?
- Într-adevăr de la un timp mă bântuie un gând… Îţi mai aduci

aminte când eram săraci şi am plecat de nebun în munţi?
- Şi ai ajuns la o cascadă? Nu cumva pe acolo mai zace vreo

comoară şi i-a sosit sorocul   s-o aduni de pe drumuri!? zise Elena mai
în glumă mai în serios.

- Aproape în fiecare noapte visez că mă caţăr ca alpiniştii pe acel
perete abrupt şi deodată deasupra cascadei apa dispare undeva în munte
iar în faţă mă loveşte o lumină puternică. Mă trezesc de fiecare dată ca
orbit de strălucirea sa iar când readorm visul se repetă. Acest lucru mă
incită. Cred că-i o viziune, o premoniţie, nici eu nu ştiu cum să-i zic.

- Cu siguranţă este un semn!
- Nu am altă cale de ales! Voi urca muntele ca să-mi potolesc

curiozitatea de unde izvorăşte cascada!
- Cum crezi de cuviinţă şi cum îţi dictează cugetul, aşa să

procedezi! Nu mă mai tem că ţi se poate întâmpla vreun rău. Dacă-ţi
era sortită vreo cumpănă o aveai până acum la câte experienţe de
groază ai avut parte.

- Peste câteva zile voi urca pe munte!
- Precum îţi este voia, scumpule! Toate acestea se înlănţuie cu

evenimentele din familie...
- Ce-ţi lipseşte, scumpo?
- O fetiţă!
- Poftim? tresări bărbatul. Eşti însărcinată!?
Bărbatul o cuprinde în braţe chiuind de bucurie. 
- Dacă este fetiţă vom avea pereche şi voi fi cel mai fericit tătic

din lume! Deseară mergem la castel să înnoptăm în turnul cel
întunecat!

Petrecură două nopţi la rând în turn, într-o cameră special
amenajată pentru tineri îndrăgostiţi. Ca ironie a sorţii acum câteva
secole adăpostea la răcoarea sa deţinuţii cei mai fioroşi, iar în prezent
constituie cel mai tentant dormitor pentru amorezi!

În a treia dimineaţă, odată cu ivirea primilor zori, Pătru pătrunde
în grajd, încalecă pe murgul său preferat şi se pierde pe o alee în
adâncul pădurii. Primele raze ale soarelui îl ajung din urmă pe cărarea
şerpuitoare de lângă râul gălăgios. De după un pinten stâncos, în faţa

ochilor i se desfăşoară spectaculoasa cascadă pe care pentru a doua
oară în viaţa sa o admiră cu satisfacţie şi nesaţ. Noi energii i se preling
prin vene şi o sete nebună de a-şi trăi viaţa din plin îi cuprinde întreaga
făptură. Priponi calul de un pinten stâncos şi se căţără până sub apele
reconfortante care se prăvălesc de undeva de sus, plutesc câteva clipe
în văzduh, apoi se lovesc de o stâncă  formând un mic lac de vâltori iar
în final se prăvălesc furioase la vale în mici cascade. Pătru Valdescu
este fascinant de priveliştea înconjurătoare oferită de amfiteatrul
munţilor şi spectacolul tumultuos al apelor care se rostogolesc vijelios
la vale.

În cele din urmă se dezmetici din starea euforică de reverie şi
cercetă o cale care să ducă deasupra minunatei cascade. Încercă să se
strecoare între lama de apă şi peretele umed al versantului dar fără sorţi
de izbândă. Atunci se retrase vreo treizeci de paşi mai la vale ca să aibă
o perspectivă mai amplă. Într-adevăr era o posibilitate de acces pe
malul celălalt dacă se căţăra pe colţurile stâncoase ale abruptului. Sării
de pe un bolovan pe altul ca să traverseze râul. Deodată piciorul îi
alunecă de pe piatra umedă şi cade în valurile învolburate care-l
rostogolesc la vale ca pe o coajă de nucă. Îşi  feri capul de lovituri,
înghiţi câteva guri zdravene de apă rece ca gheaţa după care reuşi să
înoate până pe malul stâng. Îl cuprinse un râs isteric de propria păţanie.
Înaintă pe lângă abrupt până când acesta se contopi cu râul. Se
dezbracă la chilot şi-şi pune hainele pe stâncă la soare. „Ce bine dacă
aveam câteva noţiuni de alpinism!” îşi zise cu regret. 

Se prinde zdravăn cu degetele  de colţurile pietrei, apoi se ridică în
braţe sprijinindu-şi degetele de la picioare pe câte o muchie care de
multe ori îi pătrunde în carne. Nu privi în hău ca nu cumva să
ameţească şi urmării cu privirea doar înălţimea. Încet, încet ajunse
aproape de partea de sus a cascadei când deodată simţi că braţul  se
duce undeva în adâncime. Ajunsese pe un platou. Se ridică şi mare-i fu
mirarea că de fapt cascada pornea de undeva mai sus iar peretele era
aşa de abrupt şi lucios că nu mai putea urca. Observă că apa izvorăşte
direct din munte iar mai sus se desfăşura doar abruptul. De  pe micul
platou observă în fundal o grotă. Se apropie tiptil şi pătrunde înăuntru.
Deodată se retrage speriat cu ochii bulbucaţi. În cavernă, într-un colţ,
pe o treaptă ca un pătuţ de stâncă era întinsă o mumie. Auzise de aşa
ceva dar nu-şi închipuia cum arată în realitate. ”Oare chiar mumie să
fie? Dacă-i ceva necurat? Un cadavru putrezea şi doar scheletul  mai
rămânea din el.” Îl cercetă cu atenţie dar nu-l atinse. „Trebuie să anunţ
preotul de această descoperire. Asta este o minune!”

Când  să se întoarcă rămase buimac: „Cum mai cobor de aici?”
Într-adevăr la urcare a fost mai uşor, în schimb la coborâre era foarte
dificil. Ne având altă alternativă se lăsă pe perete uşurel dar degetele
de la picioare nu reuşesc să se sprijine pe colţul pietrei. Se ridică la
locul iniţial, se sprijini în degetul mare de la piciorul drept, se răsuci şi
privi în gol. La câţiva metri sub el apa clocoteşte înspumată. „Sper să
nu fie vreo stâncă ascunsă sub valuri…” Priveşte încă o dată hăul de
dedesubt şi după cum bolborosea şuvoiul de apă părea suficient de
adâncă. „Să nu-mi pierd luciditatea!” Îşi desprinde palmele de pe
stâncă şi împinge cu forţă în piciorul de sprijin ca să-l arunce cât mai
departe de peretele muntelui. Câteva clipe pluteşte prin aer apoi se
izbeşte de vulcanul de sub el şi se afundă în necunoscut. Mişcările îi
sunt dezordonate şi se zbate disperat. Este când afundat în adânc şi
răsucit în toate părţile ca la storcătorul centrifugal, când scos la
suprafaţă că abia trage câte o gură de aer. Operaţiunea părea că  se
repetă la nesfârşit şi forţele îi cedează. Deodată simte sub piciorul stâng
ceva tare. Este un pinten stâncos. Împinge în el şi cu acel elan se aruncă
în afara vâltorii. Se rostogoleşte la vale, cade în gol în altă cascadă, iar
la următoarea reuşeşte să se retragă la margine şi să scape de iureşul
apelor. Poposi pe mal câteva momente să-şi revină din ameţeală. În
cap auzea un tumult continuu. Recăpătându-şi stăpânirea de sine se
tolăni pe piatra fierbinte să-şi recapete puterile. 

Refăcut, Pătru îşi luă sub braţ hainele aproape uscate şi sărind din
bolovan în bolovan traversă râul. Pe malul celălalt al râului se îmbrăcă,
îşi mângâie armăsarul care necheză de bucurie că stăpânul nu-l părăsise
în această singurătate, apoi dintr-un salt se aruncă în şa şi porni pe
cărare. Către orele amiezii pătrunse pe poarta castelului…

Ion NĂLBITORU

Comoara blestemată
−fragment de roman−
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Am aderat la acest cenaclu şi i-am rămas
fidelă încă din anul 1990, de la primul
festival, dar de frecventat, cu regularitate,
am făcut-o numai după cîţiva ani, prin 1992-
93, considerînd că, nefiind epigramistă, nu
sunt îndreptăţită la acest pas, deşi epigrama
m-a atras cu mulţi ani în urmă, cînd studentă
fiind, citeam şi cumpăram carte de
epigrame. Un alt motiv determinant a fost
faptul că Marian Popescu era membru al
SATIRICON-ului şi mă îndemna mereu,
insistent, să-mi depăşesc temerile. Şi bine a
făcut! Prima întîlnire cu membrii acestui
cenaclu m-a cam intimidat. Ştiam că sunt
nume foarte bine cunoscute în Cetatea
noastră transilvană, dar, în acelaşi timp, nu
voiam să fiu acceptată doar ca „anexă” a
soţului epigramist. Emoţiile au trecut destul
de repede, deoarece preşe-dintele de atunci
al cenaclului –IOAN POP,  m-a încurajat.
Mîna întinsă iniţial ca îndemn şi încredere,
la care s-a alăturat şi regretatul Ion Arcaş, a
fost stimulatoare. Treptat am descoperit cît
de greu se face o epigramă, mai ales una
deosebită. Nu a trecut mult şi am fost
cooptată în colectivul de redactare a revistei
de uz intern „Epigrama”, alături de Eugen
Pop, un alt binevoitor care mi-a fost alături,
şi de Marian Popescu. 

„Satiricon”-ul este un cenaclu de
notorietate, unul dintre puţinele care nu s-a
divizat în cei 33 de ani de existenţă,
rezistînd în timp. Înfiinţat în 25 iunie 1979
din iniţiativa Prof.Pavel Bellu şi Prof.Vasile
Langa, constituirea efectivă a avut loc la
Liceul „George  Coşbuc”, unde prof. V.
Langa era director. Procesul verbal de
constituire menţiona: Prezenţi: Vasile Langa
– profesor, Pavel Bellu –profesor, Viana
Şerban – profesoară (scriitoare şi artist
plastic), soţia lui Pavel Bellu, Ioan Horotan
– scriitor, Traian Marcu – profesor, Mircea
Matcaboji  - scenograf la Teatrul Naţional,
Ioan Pop – profesor, Vasile Preda – scriitor,
Zeno Turdeanu – jurist şi actor, Alexandru
Stănescu – profesor = 10 membri, la care se
adaugă adeziunea imediată a celor care nu
au putut lua parte la prima aşedinţă de
constituire: Ion Arcaş – scriitor şi jurnalist,
Ion Bindea – profesor, inspector şcolar,
Mircea Curticeanu – profesor universitar,
Negoiţă Irimie –scriitor şi redactor la revista
„Tribuna”şi custode al Galeriilor de artă
„Tribuna”, Virgil Nistor – poet, prozator şi
dramaturg, Marius Oprişca – student,
Teodor Mihadaş – scriitor, Ion Noja –
scriitor.  Comitetul de conducere de atunci,
era constituit din : Pavel Bellu – preşedinte
de onoare (ulterior, din motive de sănătate
s-a retras), Vasile Langa – pre-şedinte activ,
Ioan Pop – secretar literar, Traian Marcu,
Ion Arcaş, Virgil Nistor şi Negoiţă Irimie –
membri. Destul de repede, la 2 oct.1979 s-a
hotărît afilierea cenaclului la Biblioteca
Judeţeană „O.Goga”, sub aripa protectoare a
directorului acesteia – regretatul Trian Brad.

Prin fondatorii prezenţi şi azi printre noi:
Ioan Pop, Alexandru Stănescu şi Ion Bindea,
„Satiricon”-ul dovedeşte că cei vechi şi cei
noi au lucrat armonizat, în spiritul unei largi
receptivităţi literare, deschişi către valorile
reale. În epoca rolelor sau a Internetului,
SATIRICON-ul a rămas „o marcă clujeană”
şi se dovedeşte o casă primitoare pentru
invitaţi şi o punte de legătură cu toţi
epigramiştii din ţară. Prin scrisul său, din
creaţiile epigramatice, epigramistul se
dovedeşte a fi nici de dreapta nici de stînga,
fiecare încercînd să rămînă curat, integru
(cît de poate). Prin cultura lui, epigramistul
nu vine din lumea celor care vorbesc cu
„almanahe”, „succesuri” sau „scheleţi”, ci,
dimpotrivă, îi sancţionează pe aceştia, dar
cu umor, căci, lipsit de umor, orice demers
justiţiar scriitoricesc se sufocă în propria sa
indignare. Fără umor, nu avem în faţă decît
nişte oameni care se răstesc la alţi oameni.
Astăzi, pe piaţa cărţii este loc pentru toată
lumea, cu o condiţie: să demonstreze cu
fiecare carte tipărită că este un epigramist
„pur sînge”. Oricum, adevărata confirmare
s-a dovedit şi se va mai dovedi în timp.Cît
de bogată este acum creaţia epigramatică se
va vedea ceva mai tîrziu, pentru că valorile
se vor decela clar în posteritate, atunci cînd
ele se vor fi aşezat, deoarece mai sunt şi
unele care era mai bine să rămînă în sertarul
autorului (banalităţi, nepricepere, chiar
„siluirea” unor cuvinte etc.) Apoi, „impresia
falsă de facilitate, tentaţia ţintei uşoare
creată de micile dimensiuni ale epigramei
poate fi comparată cu aceea de a ridica un
centimetru cub de materie stelară densă care
cîntăreşte sute de mii de tone” – spunea
Corneliu Berbente în pledoaria sa pentru
epigramă în eseul „Epigrama, specie literară
minoră?” Dacă înainte de ’89, cartea de
epigramă se găsea în librării, azi ea stă mai
mult în casă, adică în biblioteca
epigramiştilor. Dar mintea  nu se moleşeşte,
mintea şi mîna se mişcă, descifrînd semnele
vremurilor. Cînd are ocazia, oferită de
organizarea festivalurilor din ţară, epigrama
iese în public, încercînd să facă din fiecare
apariţie un act de cultură, de lecţie civică,
iar prin umorul ei este o „armă” împotriva
tristeţii şi a disperării, împotriva zgomotului
şi a vidului spiritual al lumii de azi. De
aceea, parafrazînd, putem afirma că, cu
fiecare festival „Lumina a crescut enorm la
Cluj” – cum scria Lucian Blaga.

În încheiere, revenind la cartea de
epigramă, se cuvine să amintim colaborarea
cenaclului „Satiricon”, la realizarea grafică a
volumelor colective sau personale, cu
caricaturiştii şi graficienii clujeni de primă
forţă – Octavian Bour şi Virgil Tomuleţ (încă
de la primul volum, din 1981), oameni de
spirit care, prin grafica în care sunt îmbrăcate
cărţile, merită respectul nostru şi al cititorului.
Textul dublat de o interpretare grafică sau
copertele individualizate ca adevărate bijuterii
plastice ridică valoarea cărţilor şi sunt, în
acelaşi timp, plăcute ochiului.

Scopul declarat încă de la constituire era
organizarea unei vieţi epigramatice în
municipiul nostru prin gruparea condeierilor
care lucrează, fie şi numai sporadic, în acest
domeniu  literar, promovarea epigramei prin
tipărituri, mijloace audio-vizuale,
manifestări cu public, mai ales sub aspectul
ei educativ, prin satirizarea tare-lor
individuale şi sociale etc. În urma decesului
primului preşedinte –Vasile Langa, în
decembrie 1989, preşedinte a fost ales Ioan
Pop şi secretar literar Eugen Pop, iar din
ianuarie 2000, Ioan Pop s-a retras şi
conducerea a fost preluată de Marian
Popescu.Desigur, anii au trecut, numărul
membrilor s-a mărit mereu, ajungînd azi cel
mai mare cenaclu din ţară, cu rezultate care
l-au plasat de mai multe ori pe locul întîi pe
ţară. Cu două excepţii, astăzi toţi membrii
„Satiricon”-ului au volume publicate. 

Începînd cu anul 2008, datorită unor
situaţii apărute, am fost determinaţi să ne
desprindem de Biblioteca Judeţeană
„O.Goga” şi să ne organizăm independent
activitatea, urmînd toate formalităţile pentru
oficializarea independenţei noastre şi
înscrierea în „Registrul persoanelor
juridice”, cu schim- barea sediului şi a
componenţei Consiliului Direcor: Marian
Popescu – preşedinte, Eugen Albu –
vicepreşedinte, Ioan Pop – preşedinte de
onoare şi membru, Eugen Pop –membru,
Ion Bindea – membru, Aurel Buzgău –
cenzor şi Silvia Popescu – secretar literar
(din 2000), colectiv extins ulterior prin
cooptarea colegilor Gavril Moisa şi Petru-
Ioan Gârda.

Festivalul Naţional „Eterna Epigramă”
organizat de clujeni a fost şi a rămas unul de
referinţă pentru toate cenaclurile din ţară,
atît prin amploare şi numărul participanţilor,
cît şi prin modul de organizare. În acest an,
va fi a 23-a ediţie şi se va desfăşura între 22-
24 iunie 2012. Suntem singurul cenaclu din
ţară care a editat de la început cîte un
volum-antologie de epigramă, după fiecare
festival, colecţia „Satiricon” ajungînd azi la
21 de volume. 

Silvia POPESCU

Satiricon
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Eram plecat de mai multe luni de
acasă şi era jumătatea verii. Mă
întorceam alertat de dorul
meleagurilor mele şi de cei
apropiaţi. Călătorisem toată noaptea,
era duminică dimineaţa şi se
prevedea o zi splendidă de vară.

Mama m-a primit de parcă
plecasem cu o zi înainte de lângă ea
„Bine c-ai venit, Dumnezeu te-a
adus, că a rămas vaca a mare în
pădure, azi-noapte, şi mi-e să nu fi
fătat sau s-o fi mâncat-o ursul.
Văcarul n-a mai văzut-o când a
adunat vacile să vină aseară în sat.
Au plecat şi ăilalţi după ea (adică
tata şi ceilalţi fraţi ai mei) acu’ vreo
oră. Tu du-te pe la Râpa Roşie că ei
au luat-o printre Vâlcele, sus pe
Şirne şi spre Valea Leurzii. Te pup
când vii”. Nu mai era loc de
comentat. Am căutat doar nişte
cizme de cauciuc, şi cu toată
oboseala pe care o simţeam am
plecat spre pădure.

Umblam de circa două ore prin
pădurea unde-mi petrecusem ca-ntr-
un vis fantastic copilăria, şi
amintirile mă asaltau la fiecare pas.
Din când în când strigam cât puteam
de tare: „Vinerica, Vinerica (la noi
vitelor li se dădea numele zilei în
care se năşteau).

Trecusem de Râpa Roşie, loc ce
delimita practic izlazul comunal şi
mă aflam pe malul pârâului Valea
Lupului, dar vaca noastră nu era de
găsit. Mă gândeam să abandonez si
sa mă îndrept spre vârful Şirnei
pentru a lua legătura, prin chiot, cu
ai mei.

În momentul acela am văzut o
potecă ce ştiam că traversează
Cariera de piatră de pe Valea
Lupului şi urca spre cea mai înaltă
cotă a Pietroşiţei, numită Cumpăna,
unde între cele două războaie
mondiale se afla un punct de
observaţie militar. Netam-nesam, cu
toate că Vinerica nu avea cum sa

până aproape de capăt fapt care s-a
soldat cu un mare scandal, la
internat.

A urmat un moment pe care
niciodată mai târziu nu mi l-am
putut explica. Mă cuprinsese parcă
o stare de leşin, de transă, de vis
diurn în care Cineva (să fi fost
Muntele, să fi fost Dumnezeu?) mi-
a vorbit spunându-mi să nu-mi fie
teamă de moarte, ea fiind inevitabilă
şi nimic altceva decât o simplă
trecere într-o altă viaţă, de fapt o altă
naştere, pe care fiecare şi-o
pregăteşte singur în timpul vieţii
pământene…

Când mi-am revenit începuse să
bată vântul şi se simţea că vremea se
va schimba. Ameţit şi confuz m-am
întors şi-am început să cobor dealul
Cumpăna, fără să-mi dau seama că
abordasem alt drum decât cel pe
care urcasem. Am ajuns totuşi în
pârâu şi-am pornit către o pădurice
de pini prin care puteam ieşi la un
loc, numit Opritura, aflat în drumul
către sat.

Nu am mers prea mult când am
auzit un muget slab şi-am văzut pe
un petic de iarbă verde, sub brazi,
pe blânda şi frumoasa Vinerica, ce
îşi lingea odrasla lipită de pântecul
ei. M-am apropiat, am mângâiat-o
pe ceafă, pe burtă şi i-am luat viţelul
în braţe. Era greu, cald şi încă
umed. Am pornit cu el spre
Opritură. Vinerica venea în urma
mea alergând, strivind sub picioare
crengile uscate de pe jos, mugind
din când în când cu botul ridicat
spre cer…

De atunci, din acea sublima
Duminica a Muntelui şi a tinereţii
mele, în fiecare dimineaţa când mă
trezesc, liber de moarte, mulţumesc
Celui Prea Puternic pentru bucuria
de a mai fi văzut încă o data Soarele,
conştient dar împăcat, ca în fiecare
mâine s-ar fi putut, şi s-ar putea, să
nu mai am această şansă.

urce dealul, mi-am zis să ajung, aşa
de dragul artei acolo, şi-n douăzeci
de minute de escaladare printre
aflorimente de calcar şi pâlcuri de
vegetaţie deasă, am ajuns lângă
„capra” de lemn care reprezenta
borna vârfului Cumpăna.

M-am aşezat pe o piatră, am scos
o ţigară, am aprins-o şi-am privit în
jurul meu. Doamne, ce privelişte,
mi-a fost dat să văd. Parcă nu
fusesem niciodată prin acele locuri ,
cu toate că în copilărie urcam
deseori, cu alţi tovarăşi de seama
mea şi incitaţi de poveştile spuse de
cei mari, ne jucam dea „ ruşii şi cu
nemţii”. Cerul era înalt, curat,
nesfârşit, de un albastru deschis,
străveziu, punctat ici, acolo de albul

pufos al norilor Cirus. Soarele,
prinos de lumina si căldura si viata,
trona invincibil deasupra întregi firi.
Pietroşiţa, localitatea mea natală, cu
arhitectura ei de mic burg medieval,
se vedea ca-n palmă şi in aval de ea
întreaga vale a Ialomiţei, cu toată
puzderia ei de localităţi şi fumurile
prelungi ale furnalelor de la Fieni,
Doiceşti şi Târgovişte, ce se înălţau
spre bolta sinilie.

Am privit aşa minute în şir fără
să mă mai satur. Deodată parcă
îndemnat, de nu ştiu ce anume, mi-
am întors capul spre nord şi am
simţit cum mi se taie respiraţia. M-
am ridicat brusc în picioare şi m-am
sprijinit de „capră”. În faţa mea,
ireal de aproape se afla Muntele, tot
lanţul Carpaţilor Meridionali, din
vârful Leaota până în Bucegi.
Aveam bizara impresie că dacă aş fi
întins mâna, aş fi putut atinge crucea
Caraimanului, pe care în
adolescenţă, elev fiind la Sinaia, o
urcasem pe structura ei metalică

Ion Iancu VALE

Revelaţia
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Două zile nu am călcat în curtea lui moş Gheorghe. Mergeam doar acolo, lângă
rostul de lângă gard, prin care trecusem ani în şir, apoi uneori plângeam, alteori
doar priveam la tot ce se întâmpla dincolo de mine. 

Unul, Foltea, ştiutor de carte, voia să încrusteze pe cruce câte ceva legat de
naştere şi de moarte. 

- Scrie, bă, cum scrie toată lumea: ,,aici se odihneşte... născut la data... mort la
data. Ce s- o mai lungim...

- Aci e aci, cu naşterea, că unii zic una, alţii alta... Baba Ioana, că doar
Dumnezeu ştie! 

- Scrie, bă, Folteo, ziua pe care o avea în buletin şi... 
- Bă, eu scriu, dar aud că numai aia nu ar fi. Şi atunci prosteşti istoria. Prosteşti

şi pe ăia care vor veni şi vor citi... Că cineva trebuie să-l citească şi să-l povestească
mai târziu.

- Citeşte dracu! Crucea, în vreo câţiva ani, vrei sau nu, tot putrezeşte!
- A, nu! Asta e din salcâm de-l bun!
- Bine, bine, dar, hai, ziceţi cum să facem că acum te pomeneşti cu popa!
- Păi eu zic să ne referim doar la moarte...
- Şi ce să scriu? 
- Că a murit alalteri! 
- Eu cred că nu e tocmai bine... Tu nu vezi cum îl bocesc ăstea şi vorbesc cu el

de parcă ar fi viu?! Apoi omul poate moareâ de când pe lume a venit... 
- Asta să o credeţi voi! După mine – s-a amestecat şi Crăcea - doar proştii...
- E, ce e cu ei?
- Sunt destui şi mor în fiecare zi că altfel nu ar mai încăpea în lume.
- Are şi ăsta dreptate! 
- Oamenii oameni nu mor niciodată!
-  Înseamnă că lăsăm crucea aşa, doar cu literele astea ,,INRI”, pe care nici

bine nu le înţelegem?
- Atunci, ai cam făcut umbră pământului degeaba... Ai trăit în dodii, cum zice

românul... Scuză-mă că îţi spun!
- Bine că ai fost tu sfânt! Eu, să fiu în locul tău, când vine popa, înainte de a-i

citi Evanghelia lui Gheorghe, m-aş spovedi... Trebuie să-ţi mai spun şi de ce? Cred
că şti?!  

- Bă, nene!- am strigat eu către ei - Scrieţi doar atât: ,,Moş Gheorghe, tataie
pentru Sara, om pentru oameni, de la Dumnezeu!’’

- Bă,  să ştiţi că fata are dreptate! Mai simplificăm. În plus, parcă e altceva!

***
În a treia zi, cu noaptea în cap, când încă nu se luminase de ziuă, am vorbit cu

Maria. I-am spus că moş Gheorghe este în coşciug. A plâns şi ea. 
- De, mă, fată, ne-a fost, aci, vecin, poate ar fi trebuit să fii făcut ceva, să-i fii

măcar astăzi, pe ultimul drum, alături! – a insistat mamaie.
- Nu se poate, încă mai muncesc şi pentru Katy. Iar dacă plec fără să am

aprobarea, aici şi în multe alte locuri, nu mai am ce căuta.
Mamaie a înţeles, în parte, şi eu. În cele din urmă, am plecat împreună

la moş Gheorghe. Când am ajuns pe prispa casei, el părea atât de liniştit încât parcă
dormea. I-am aprins o lumânare, apoi, în gând, cumva, parcă i-am reproşat.

Bine, bă, tataie, aşa ne-a fost vorba?
L-am privit îndelung, mi-am amintit aproape fiecare cuvânt. La un moment

dat, parcă vorbeam cu el în gând. Încet, încet, ne-am luat, într-un anume fel, şi
rămas bun. 

- Tataie, n-am să te uit! Tu ai fost cel mai bun om de pe pământ! Am să trec pe
la tine pe la mormânt şi mai stăm de vorbă! Of, of, până atunci, cine o să-mi mai
spună mie tot felul de bazaconii?! Că pe mamaie, doar o ştii!.. – i-am zis, în cele
din urmă, şi l-am lăsat în liniştea lui. 

Am ieşit în curte. Lângă casă, spre răsărit, sub o copertină, improvizaţie a unei
bucătării de vară, se pregătea pomana. Ceaune mari cu ciorbă de curcă, sarmale şi
pilaf cu carne de pasăre. 

- Ioano, cinsteşte şi tu măcar pe ăştia care scriu pe cruce, că aşa se cade!... – a
îndemnat-o mamaie pe baba Ioana.

- Eu zic să fii dat la fiecare câte un pahar! – s-a amestecat o alta. – Acum ce se
mai cinsteşte Gheorghe al tău, cu fiecare! 

- Ho, fă, că o să-i fac pomană şi de trei, şi de şase... Şi o să se tot cinsteasacă!
- Fă, aci, pe lumea asta, doar acum, până nu vine popa! Că după ce-l bagă la

locul lui... se schimbă socoteala! El, pe lumea ailaltă, cu ai lui, noi, ăştia, pe care-
i mai vezi, pe-aci!

- E, dacă ziceţi voi... Să iau o stică cu vin, dar el s-a tot cinstit cu toţi destul!
Una, două: Gheorghe, dai, bă, şi tu un rachiu?!

- Iar el, hai că ştiu: ,,aş da dacă nu ar fi asta a mea... Ţine cheile la brâu ca nu
cumva să sece când butoiul, când damigeana! A dracului muiere, nu am văzut alta
ca ea de când m-a făcut muma!’’

- Eu, Ioana? Păi, fă, nu e chiar cum spui... Dar uite ce... Dacă nu aş fi păstrat
eu, cu ce făceam acum treaba? Că zici să dai şi dai, dar dacă n-ai, de unde să dai?!

- Fă, Ioană, nu te mai codi, că odată se răsuceşte ăsta în tron, îi apare aşa, cum
să-ţi spun, un zâmbet în colţul gurii şi te-ai dus dracului. În două trei săptămâni,
îţi tragem şi ţie clopotul. Că într-o situaţie dintr-asta, mortul musai să mai ia cu el
pe careva. Cum nu mai are pe cine, tu eşti aia! Că doar n-o s-o ia pe fata asta, un
copil, sau pe Mitra, care are grijă de ea. Nu de-alta, dar ele sunt cu treaba lor... Tu
cu a ta... Aşa că, scoate ţuica aia bună, de prună, că vinul, la vremea asta, e cu
floare, are miros de dăoge... 

- Ar mai fi şi alta: voi ştiţi că lui Gheorghe, mai ales rachiul îi plăcea... Fă-i şi
tu voia măcar acum, în ceasul al doisprezecelea...

- Ba să moară dacă vă mint! În ultima vreme, doar cu câte un pahar de vin s-a
mai cinstit... 

Fă Ioană, nu o mai întoarce ca la Piatra Olt, că te faci dracu de râsul lumii...
Nu de ţuica ta ne arde  Ce facem noi aici e semn că vrem, nu vrem, ne rostogolim.
Şi-n viaţă şi în moarte. Nu de alta dar nici una şi nici cealaltă nu stau deoparte!

***
Aproape de prânz, au pregăti remorca. În ea, aveau să-l urce pe moş Gheorghe.

Macaturi, velinţe în iţe, o poză a lui, din tinereţe, agăţată în partea din faţă, spre
tractor... Toate împodobeau şi podeaua, şi obloanele, atunci ale unui fel de car ce
ar fi trebuit să ajungă în cer. După fel şi fel de pregătiri, se luminase pacă drumul
lui tataie spre cimitir. Preotul mai lipsea. În cele din urmă, cineva l-a văzut de
departe şi l-a anunţat.  Când a intrat în curte, oamenii adunaţi l-au salutat. Părintele
a cerut oala cu tăciuni aprinşi şi tămâie, a îmbrăcat patrafirul şi a început.  Slujba
sa, după mintea mea,  atunci un fel de a media între moş Gheorghe, om, şi
Dumnezeu. M-am apropiat. Razele soarelui cădeau ca un proiector pe faţa lui
tataie. Privit pe sub cartea bisericească, din care citea popa, el părea un sfânt în
aşteptare la porţile raiului. Cei din jur  stăteau aşa, parcă gânditori. Am tras cu
coada ochiului spre mamaie. Lăcrima. Aş fi vrut atunci să plâng şi eu. Nu am putut.
Vorbeam, din nou, cu tataie, în gând. 

- Uită-te şi tu la ele cum mimează?! Vai de mama lor!  Muieri ipocrite! De
ochii lumii, se dau sfinte! Pe cine crezi că înşeală? Bătrânul, adică Ăl de sus, nici
măcar nu ar avea cum să le ia în seamă. Şi ce să iei? Nişte spoieli... Nespălate,
cârpite în coate, la cap înţepenite... bat câmpii cum că au fost şi au făcut, că altele
mai ceva decât ele, nici că au existat pe acest pământ... Aiurea! Te miri pe unde,
tăvălite... Lumea, în toată istoria sa, fără a generaliza, plină de curve împuţite.
Războaie, măceluri, şi acum, şi în vremuri, de ele, cu mii de dibăcii urzite. Dacă
ai să stai cu ochii pe cer, ai să le vezi cum le văd eu acum, înainte de a o lua din
loc din lumea asta, cazan, doar foc şi fum! Priveşte şi la Boderică, la Ştepârţă, la
Prepuţă şi la cei din jur, veniţi ce ştiu eu de unde... Nici că aud ce zice popa câtă
vreme gândul le e la vreuna din ele, şi ochii, pironiţi pe cine ştie care cur sau pe
sticla aia de pe pridvor, plină cu ţuică. Aproape că-mi vine să strig: Ioano, dă-le,
fă, să bea, până or crăpa! Că oricum sunt chiori! Pe deasupra, dacă stai să îi ghiceşti,
cărpănoşii ăştia, astăzi nişte boşorogi atotştiutori, mai ieri, doar derbedei cu ifose
de lei! Rahat! N-au fost în stare să bată un cui la gardul poporului român! Să mai
creşti şi ai să vezi cum, pe alocuri, e şi spart, şi dărâmat! Au tot umblat, din şanţ în
şanţ, limbrici aruncaţi de cine mai ştie care maţ. Ţuicari, onanişti, oportunişti,
homosexuali... se plâng că cine ar fi fost ei dacă  bodegile nu le-ar fi stat în drum
şi s-ar mai fi dus, măcar din când în când, fie şi pe la ffe, la  oricare dintre şcoli.
Zmiorcăie ca nişte putori! Cică pe vremea comuniştilor n-au fost înţeleşi, că aşa
le-au fost dat lor inspiraţii, cât să se creadă   genii... Dobitoci! Genialitatea le stă
cel mult în izmene sau chiloţi! Te bufneşte când râsul, când plânsul şi doar dacă îi
zăreşti cum sunt,  acum se cred chiar Dumnezeu, numai că ba s-au lins în... ba s-
au   culcat bărbat cu bărbat! Păcatele mele! Şi astăzi, ăştia sunt, mâine, nici măcar
căcaţi.  Dă  Bătrânul o ploaie şi  vâşti cu ei în  hasnaua cosmosului! Şi acolo cum
să mai auzi sau să îi mai vezi? Pământul musai să fie, ca la începuturi, cum L-a
făcut. Şi curat, şi primenit! Tu să mă ierţi, copilul meu, însă mă simt dator să-ţi
spun. De unii ca ăştia să te fereşti şi tu şi mai ales să te ferească Dumnezeu. A hoit
le pute limba! Nişte spurcaţi! Nici că ar putea fi altfel  câtă vreme ei, viaţa toată,
au tot servit cu polonicul  la rahaţi. Veşnic în genunchi, cu curlu în sus şi capetele
în pământ, doar, doar, vor fi, la vremurile de acum, statui. Dracul sau un muşuroi
de-l mare şi moţat, pe soclu, în lume, de când e lumea, nici că a existat!  Ar mai fi
câte ceva să-ţi spun până ce termină şi popa ăsta cu ăle trăncăneli. Priveşte-l! Nici
măcar el pe el nu se aude, dar pe Dumnezeu?! E surd definitiv câtă vreme gândul
îi este şi lui la curve, la averi. Tu, fata mea, cu sau fără vrerea ta, acum câţiva ani,
ai venit aici, în lumea asta. Aşa a vrut Ăl de sus! Şi dacă tot ţi-a fost dat pământul,
fii! Fii om al Lui în rândul lumii! Nu fura, nu minţii şi fereştete-te de tâlhari şi
tâlhării! Iubeşte-L, după puterea ta, şi pe Dumnezeu, şi pe moş Gheorghe! Iubeşte
doar pe cei ce despre care sufletul îţi spune! Restul, tu ai să-i simţi! Sunt nişte
canalii, jigodii, jivine, scursuri scăpate din te miri ce vizuini. O să-i vezi! Sunt atât
de sterpi încât nici umbra nu le stă alături. Şi totuşi, destui pe acest pământ. Menirea
lor? Să toarne otrăvuri în pahare, în suflete, şi să verse când nici nu gândeşti,
sângele din om. Acum, că tot citeşte părintele Evanghelia, hai să o ascultăm! (...)
...Gata! S-a sfârşit! Să o pupi şi pe Maria! Într-o zi, bine ar fi dacă ar şti că ea e fata
mea pe care am făcut-o, ca om, aici, pe pământ, cu Mitra. Am iubit-o şi o iubesc
şi acum. Plec şi cu tine, şi cu ea în gând. De! Doar ea, Maria, şi tu, atât am fost să
fiu şi să rămân pe acest pământ! Mitra, uite-o, are lacrimi în ochi! Află că acum se
gândeşte la ce ţi-am spus. Îşi aminteşte şi o să o facă, vrând, nevrând, mereu. Acum
am să te las cu bine! Eu am să mă duc la locul meu. Să nu plângi! O fac de-aiurea
zmiorcăiţii ăştia! Râs de râsul lumii! Nu fi ca ei! Nici nu ai de ce! Tu ai să fii
prinţesa moşului! Tot restul vieţii tale, îţi voi fi alături, iar dacă s-o întâmpla cumva
să mai închid şi eu ochii, tu să strigi: ,,tataie!’’. Pentru tine am să cobor din ceruri
şi sabie, şi foc. Draga mea, cu bine!  Să ai în lume spor! Ai grijă, fii! Fii! ...Însă nu
uita că primul tău  rost aci, pe pământ, e să faci copii!

Nicolae BĂLAŞA

Moş Gheorghe
−fragment−
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Maria BURUIAN
Eroul

Erou căzut în greu război,
În ţara-ndepărtată,
Ce odihnesc sub glia mea,
Cu dorul de acasă.

Acum mă-ntorc în satul meu,
Dar numai cu-amintirea,
Ca să-mi salut patria mea,
Cea dulce România.

Unde viaţa-am petrecut,
Şi-a tinereţii ani,
Acum zac în depărtări,
Zdrobit de cei duşmani.

Mă-ntorc cu gându-n satul meu,
Le toţi cei dragi de-acasă,
Unde viaţa-am petrecut,
Pe vatra mea frumoasă.

Să spun la toţi cei dragi ai mei,
Că nu mă-ntorc acasă,
Dar vreau să îi salut pe toţi,
Din ţara-ndepărtată.

Unde mă odihnesc mereu,
Cu gândul la măicuţa,
Ce a purtat în suflet an de an,
Dorul de la IONIŢA – Ioan.

Şi aş vrea ca preotu-n altar,
Să-mi cânte o priceasnă,
Să odihnesc în lutul meu,
Departe de-a mea ţară.

Să spună la sătenii mei,
Că glia ce m-apasă,
E mult mai greu ca lutul meu,
Din ţară de acasă.

Dar nu pot ca să nu vă spun,
Ce greu e-n depărtare,
Să zaci mereu printer străini,
Să n-ai nicio-întrebare.

Dacă ţi-e greu, sau eşti rănit,
Numai cu arma-n mână,
Şi obligat să îi ţi-i piept,
Căci din spate te mână.

Şi dezbrăcat, plin de păduchi,
Războiu-l duci într-una,
Că vin puhoaie de duşmani,
Parc-ar veni furtuna.

Şi aşa epuizat cum eşti,
O rogi pe Preacurata,
Să-ţi ieie sufletul la Ea,
Căci trupu-ţi este gata.

O vorbă totuşi vă mai las,
De vreun străin în viaţă,
Va îndrăzni a cotropi,
Frumoasa noastră ţară.

Să-l alungaţi necruţători,
Pân-a ieşi afară.

Căci cu opinca sângerând,
Eu am luptat gol şi flămând,
Şi sângele mi l-am vărsat,
Să-mi apăr ţara şi-am meu nat,

Şi liberă aş vrea să fie,
Îngemănată cu vecia,
Frumoasa şi bogata glie,
Ţară noastră, România!

Marius MORARIU
Ecouri

Demult, în vremi apuse-n zare,
La glasul goarnei răsăreau
Din deal voinici cu suflet mare
Ce ţara dârz Şi-o apărau.

Şi-n faţa lor, Ştefan Preasfântul
Cu vorbe îi îmbărbăta
Şi tunet îi era cuvântul
Şi-nflăcărată vorba sa.

Când mai apoi, în câmp cu grabă,
Întâmpinau duşmani mişei,
Crud îi loveau, fără zăbavă,
De tremura sufletu-n ei,

Şi-amar fugeau de-a lor pierzare,
În urmă-şi totul lepădând,
Goniţi de bravii români care
Îşi apărau al lor pământ.

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

Zburat-au într-a lor grăbire, 
Ani spre-al trecutului lor van
Când, obosit şi plin de zile,
Plecat-a la părinţi Ştefan.

Iar mai târziu, Mihai Stăpânul,
Făcut-a robitorul rob
Şi slobozit-a tot românul
De-amarul vieţii de istov.

Şi strânsu-i-a-ntr-o ţară mamă
Pe toţi acei care-au simţit
Fiorul inimii ce cheamă
Şi dorul neasemuit.

Dar grabnic, urâtori duşmanii,
Prea mişeleşte l-au răpus,
Şi-n urmă-i greu trecură anii
Pentru-n popor cu fruntea sus.

Dar n-a luat cu el sub glie
Al ţării sale scump destin
Ci fostu-i-a ei pildă vie
Spre-al vieţii libere festin.

Urmându-i lui, cu-nfiorare,
Din coasta lutului străbun
S-au ridicat şi alţii care, 
Cerutu-şi-au prin glas de tun,

A lor avut şi libertate
Ce-n inimi clocotita-n veci
Şi-au dobândit-o cu dreptate
Creând urmaşilor poteci,

Spre-o viaţă-n cânt şi fericire
Ce ei cu sânge au plătit
Şi Sfânt-a fost a lor dorire
Şi dorul lor neobosit.

Beatrice Silvia
SORESCU

Muzeu

În fiecare-i un muzeu străvechi.
E viaţa retrăită-n amintire.
Sunt exponate fără de perechi,
Mai vechi, mai noi, mai pline de iubire.

În fiecare, este-un plug pe brazdă,
Sau un mănunchi cu secera în ea.
În fiecare, este-un suflet gazdă,
În fiecare-o adiere grea.

O vatră-n care mama face pâine,
Sau un ogor cu grâul alb, curat.
În fiecare, este-un azi şi-un mâine,
Dar mai ales, un ieri împovărat.

Muzeu-acesta e mai sfânt din toate.
Străbunii noştri sunt presenţi mereu.
L-am dăltuit cu sufletu-ntr-o carte
Şi vreau să-l urc în cer, la Dumnezeu.

Veronica BUCUR

A fost un sat

Un sat rătăcit în lume
Stă şi plânge a lui nume
Sat Crestaia se numea
„Picior de rai” îl dezmierda.

Satul mândru aşezat
Cu oameni harnici şi bogaţi
Copii mulţi ca-n bătălie
Oameni buni şi de-omenie

Dar a venit o vijelie
Şi l-a şters de pe hârtie
Oamenii-au plecat din sat
Casele s-au dărâmat.

Drumurile s-au desfundat
Izvoarele au secat
Cine oare-i vinovat
De tragedia acestui sat?
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