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Cuvinte din livezi
Când a trecut atâta amar de vreme?
Iubito, peste noi zăpezi s-aştern,
Cât sunt aici cu tine, nu te teme
Chiar dacă în geam ne bate-un frig etern.

De când ţi-a înflorit pe deget iarbă,
− Verigheta legământului pe veci –
Lumina din oglinzi se-mpleteşte salbă
Când prin poezia mea tu treci.

Chiar dacă, tu, ascunsă, nu mai eşti
Fetiţa din livezi, dar eşti bunică,
Porţi cu tine traista cu poveşti
Pentru nepoţica cea mai mică.

A trecut, când, atât amar de vreme?
Iubito, peste noi se-aştern zăpezi,
Eu sunt aici, alături, nu te teme
Şi-ţi mai culeg cuvinte din livezi.

Flori de dragoste, mamă...
Am flori căprui în ochi, mamă,
flori de păsări cântătoare,
flori care îmi colorează cântul,
necontenit peste câmpii, peste
ape,
peste zori
mereu în ochii mei aceste flori.

Ştiu că mă vezi
uneori,
seara venind dinspre stele:
mă răsucesc în fereastră,
lângă obrazul tău.
Şi stai
şi te închini unui gând,
apoi să nu te vadă ochii, pe
ascuns plângi.

Eu îţi sunt alături ca universal de
aer
şi te fac tânără şi te fac să râzi.
Şi e în casă o primăvară de
miresme
proaspete şi lungi.

Zilnic se desparte ceva din mine
care se face dimineaţă, se face
vânt,
şi devin mai bogat
şi nu înţelegem tălăngile venind
din pământ
şi rămâi în mine flori de dragoste,
mamă.

Poeme de Al. Florin ŢENE

Poeme de 
Liviu ZANFIRESCU

Înviere între gene

Şi muşcă mugurii părelnic soare
Din necuprinsul cer cu-mpărăţii
Din verdele teluric ce răsare
De din adâncul vechilor frăţii.

Acolo unde-ai mei, cu-nţelepciune
Mai trag o brazdă de iubire nouă
Unde credinţa-i crez, închinăciune
Unde iubirea-i candelă de rouă.

Unde-nvierea-i clipă de-nălţare
În doruri, şi-n nădejdi, în rugăciune
Şi răscoliri de pulsuri roditoare
Răstalmăcind uimirea din minune.

În cerul cu albastre-mpărăţii
Cu verde în vibraţii pământene
Îi văd pe-ai mei durând troiţe vii
Din Învierea lacrimii-ntre gene.

Zumzet de mărţişoare

Sub murmur de zăpezi în destrămare
Un ciob de cer, o „pată de culoare”
Un ghiocel – chivot în mărţişoare
Ca brav ostaş strigând: „Hai, liberare!...”
Cu şnuru-i sângerând peste odoare
Cu sufletul pios, a închinare
Pe slove din ceaslov, de neuitare
Pulsează-n liturghii spre luminare...
Se sting zăpezi, din ţurţuri-bocitoare
Când colţul ierbii ţipă-n ochi de soare
Cu zâmbet înflorit de domnişoare
Pe bulevard – zumzet de mărţişoare...
Torc astenii în parcuri vis, mirare
Coboară mamele din calendare
Cu prichindei râzând în balansoare
Să urce muguri fragezi, înălţare
Poemul primăverii viu, candoare...

Pălesc zăpezi topite-n zâmbitoare
Corole de lumini, înfiorare
Petale de iubiri dintr-o visare
Cu domnişoare suple, mărţişoare
Ca-ntr-o paradă plină de savoare
Pe Corso, primăvara-i la plimbare?!...
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Fundaţia Culturală „Ioan Slavici” din Arad prin tenacitatea
preşedintelui Emil Şimăndan, senior al presei arădene, ne-a surprins
în ultimul deceniu cu o mulţime de lucrări de anvergură deosebit de
valoroase atât pentru istoria noastră recentă, cât şi  pentru cultura şi
mass-media arădeană. Am în vedere că publicistul şi scriitorul Emil
Şimăndan a publicat 6 (şase) cărţi de istorie recentă despre Revoluţia
din decembrie 1989 de la Arad, dintre care două sunt dedicate Eroilor
Martiri ai Aradului (autorul nu face parte din categoria „fripturiştilor”
cu certificat de revoluţionar) şi 4 volume consacrate istoriei şi
lexicografie presei arădene. Aşadar, 10 cărţi din cele 28 publicate
de-a lungul deceniilor, sunt consacrate cunoaşterii unor aspecte ale
istoriei recente şi mass-mediei arădene. Din această a doua categorie,
după ce în anul 2010 a publicat împreună cu jurnaliştii şi cercetătorii
Gabriela Groza, Melente Nica, Puskel Peter, Puskel Tunde Emese,
Ujj Janos „Dicţionarul presei arădene” (sunt antologate 525 de ziare
şi publicaţii arădene apărute în 175 de ani de presă locală), iată, la
sfârşitul anului 2011 şi începutul anului 2012, Emil Şimăndan a
publicat o nouă lucrare de lexicografie jurnalistică dedicată unui
număr de 180 de jurnalişti şi intelectuali apropriaţi ai presei arădene,
români şi maghiari, de după cel de al Doilea Război Mondial şi de
după Revoluţia din Decembrie 1989.

„Dicţionarul Jurnaliştilor Arădeni” se înscrie ca o lucrare unică
în peisajul culturii şi mass-mediei locale prin cele trei părţi distincte:
I) – „Seniori, scriitori, universitari şi intelectuali publicişti arădeni”;
II) – „Noua generaţie postdecembristă de jurnalişti arădeni” şi III)
– „Profiluri biobibliografice (tezaur) de publicişti şi scriitori
arădeni”, în care sunt incluşi în ordinea cronologică: Ioan Slavici,
Ştefan Aug. Doinaş, Paul Everac, Mircea Micu, Florin Bănescu,
Gheorghe Schwartz, Carolina Ilica şi Ovidiu Pecican. Evident, atât
în acest ultim capitol, cât şi în cele precedente (în care profilurile
sunt prezentate alfabetic), mai meritau să intre încă şi alte câteva
nume de jurnalişti şi intelectuali legaţi de presa arădeană, dar care,
din motive subiective, personale, nu au dorit acest lucru. Îl
cunoaştem foarte bine pe publicistul şi scriitorul Emil Şimăndan
(acesta este şi autorul a trei volume de poezie: „Trecerea timpului”,
„Musafir în secolul 21” şi „Oglinzi şi memorie”), pentru fair-play
faţă de colegii din presă. Un dicţionar înseamnă şi selecţie. Iar acest
lucru implică riscuri asumate. Autorul a apelat, pentru includerea în
Dicţionar, la criteriul vechimii în presă, de minimum cinci ani.
Evident, în acest context nu putem să-i reproşăm nimic d-lui Emil
Şimăndan, chiar dacă acceptăm că este vorba de un criteriu subiectiv,
însă el exprimă o recunoaştere, o asumare, un punct de vedere al
autorului. În plan individual-valoric, ca orice selecţie, este
susceptibilă îmbunătăţirii. Am în vedere pentru o eventuală nouă
ediţie, reducerea  numărului de colaboratori-externi, faţă de care
Emil Şimăndan s-a arătat prea generos. 

În finalul recenziei noastre nu putem decât să conchidem că
publicistul şi scriitorul Emil Şimăndan, la apreciata vârstă de
şaptezeci de ani, continuă să fie un nume deosebit de activ în spaţiul
nostru cultural arădean. Noua sa lucrare de lexicologie jurnalistică,
ca de altfel şi celelalte cărţi publicate până în prezent, ne bucură
pentru eleganţa, generozitatea şi competenţa de abordate a unui
sector deosebit schimbător, precum cel jurnalistic post-decembrist.
Volumul a putut să apară la Editura „Gutenberg Univers” din Arad
cu sprijinul financiar primit de la Centrul Cultural al Judeţului Arad
şi de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, cărora autorul
le-a mulţumit cu gratitudine.

Doru SINACI

DICŢIONARUL
JURNALIŞTILOR ARĂDENI

Eugen BURGHELEA
Războiul ca o spovedanie

Adeseori, cărţile sunt ca nişte statui închinate personajelor
din paginile lor. Cu atât mai mult, cărţile dedicate ostaşilor
care au fost pe front şi au trăit calvarul războiului se contituie
în veritabile monumente înălţate pentru glorificarea şi
eternizarea eroismului şi suferinţei, tragediei şi sacrificiului.

Între cărţile mai sus amintite se înscrie şi volumul
„Războiul trăit”, purtând semnătura lui Ioan Valeriu Tuleu,
apărut la Editura „Viaţa arădeană”. Cartea are un subtitlu
explicit – Arădenii pe fronturile războiului modial – cuprinzând
în paginile sale mărturiile supravieţuitorilor de pe meleagurile
Aradului din luptele celui de-al Doilea Război Mondial.

Impresionante prin autenticitatea lor, prin limbajul simplu
si firesc, prin trăirile individuale şi colective redate cu
meticulozitate de parcă faptele s-ar fi petrecut ieri, toate aceste
memorii rostite oral şi consemnate de autor reprezintă pagini
de o valoare istorică incontestabilă.

Urmând cronologic drumul parcurs de Armata Română în
luptele pentru eliberarea Basarabiei din Caucaz şi de la Cotul
Donului, pentru apărarea Moldovei şi apoi pentru eliberarea
Ardealului şi, mai departe, în compania antifascistă din
Ungaria şi Cehoslovacia, relatările veteranilor poartă pecetea
sentimentelor lor trăite în faţa ororilor războiului, devenind
spovedanii cutremurătoare.

Majoritatea martorilor oculari sunt ostaşi de rând, fără
grade şi funcţii mari, dar cu atât mai zguduitoare sunt mărturiile
lor aduse din tranşeele războiului. Şi poate că cea mai tragică
reconstituire este aceea a dezastrului de la Stalingrad. Lipsa
dotărilor în armament şi tehnică de luptă, lipsa aprovizionării cu
echipament şi alimente, erorile unor comandamente germane şi
lipsa de cooperare cu cele româneşti, lipsa informaţiilor,
dezordinea şi retragerea haotică, toate acestea răzbat din
judecata calmă şi dureroasă a veteranilor arădeni. „El era recrut
şi toţi recruţii s-or prăpădit”, spune un supravieţuitor.
„Domnule ofiţer, domnule subofiţer, nu ne părăsiţi”,
mărturiseşte altul depre disperarea răniţilor. „Când am început
să colindăm, în seara de Crăciun, ruşii n-au mai tras nici-un
cartuş”, îşi aminteşte unul dintre veterani.

„Fraţilor, nu trageţi, suntem români din armata
ungurească”, strigau nişte soldaţi care au dezertat din armata

maghiară, lângă Oradea. „El a
murit chiar la marginea satului în
care se născuse” şi pe care nu l-a
mai apucat eliberat, îşi aminteşte
un camarad de arme.

Crâmpeie de mărturisiri ale
unor oameni care au avut şanse de
a scăpa de gloanţe, frig şi foame,
care au trăit războiul cu toate
dramele sale şi pe care, citindu-le,
simţi cum rechizitoriul făcut
conflagraţiei mondiale nu se stinge
decât odată cu supravieţuitorii săi.
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am mers să plătesc curentul electric, l-a
ieşirea din casierie, am văzut că un om
aştepta în stradă. Când m-a văzut a venit la
mine zâmbitor. „Domnule profesor, v-am
zărit când aţi intrat în casierie şi v-am
aşteptat că mi-a fost dor de dumneavoastră.
Îmi mai aduc aminte cum ne vorbeaţi la ore.
Nu v-am văzut de mult timp, că eu dacă
stau departe, nu prea vin pe la oraş”. Dar
acum cum de-ai venit? „Am venit că mi-am
depus dosarul de pensionare”...

Noaptea următoare n-am dormit. Foştii
mei elevi îşi însoară feciorii, îşi botează
nepoţii, îşi depun dosarele de pensionare. Ce
mai caut printre ei? Eu trec... Şi am crezut că
timpul trece.

mei elevi. L-am întrebat ce treburi are prin
oraş. Mi-a spus că face cumpărături pentru
nuntă, că i se însoară feciorul. După câţiva
paşi şi puţine cuvinte ne-am depărţit. Omul
avea treabă, iar eu gânduri. De seară am
meditat asupra faptului că foştii mei elevi îşi
însoare feciorii... Când a trecut atâta timp?!

Altă dată m-am întâlnit cu unul pe care îl
cunoşteam, tot fost elev de al meu. Am
schimbat câteva cuvinte printre care l-am
întrebat ce motiv l-a adus în oraş? Mi-a
relatat că are un fecior căsătorit aici, că nora
a născut un băiat şi a venit la botezul
nepotului. Fostul meu elev e bunic. Gânduri
pentru seara următoare. Timpul tace şi trece. 

Anul trecut, într-o zi dintr-o lună când

Nuţu ROŞCA

Clepsidra

Am citit şi am scis, am făcut lecţii şi am
corectat lucrări. Timpul a zburat pe
nesimţite. M-am îmbolnăvit, m-am tratat şi
am revenit. 

Într-o zi, când am ieşit în oraş şi am ajuns
pe drept Poştă, un om m-a fixat cu privirea
de la distanţă şi a venit drept spre mine. M-
a salutat respectuos şi mi-a zis profesor. Imi
era necunoscut. După un efort de memorie
mi-am adus aminte că este unul dintre foştii

După ce mergi pe vale în sus la vreo 2,5

km poiana se deschide ca un vultur, în faţă,

în dreapta şi stânga apare un platou imens

cu pante line spre Jgheabul lui Zalion, unde

între 1965-1975, vara era plină de fragi,

zmeură şi mure, până spre 10-15 octombrie.

Acum locurile s-au închis, sunt aproape

pustii în urma plantaţiilor cu molizi, brazi,

mladă şi paltin. De pe aceste platouri,

telcenii au strâns sute şi sute de butoaie de

zmeură şi mure, care au plecat atunci, mai

ales spre Germania, Italia şi Franţa. Acum a

apărut iar pustietatea, care te ucide, căci

mulţi locuitori s-au mutat în comună. Puţini

mai vin vara cu vitele şi boteiele de oi la

păscut. Câte generaţii au trecut pe aici, ca

acum să ne cuprindă pustietatea şi nemunca

câmpului. Puţini mai cosesc vara locurile

sau pun pe ici pe colo ceva cartofi şi ceva

straturi cu legume cu zarzavaturi şi legume,

căci locurile sunt darnice dacă-s bine

lucrate.

dealul Jgheabul lui Zalion, unde se află o
altă peşteră. Pe valea „Părăul Orbului”,
mergând în sus, din cauza adâncimi ei, vezi
numai înspre cer şi fundul pământului. Ai
impresia că te afunzi şi scufunzi într-un
neant. Nu vezi numai cerul şi pământul.

Pe dreapta şi stânga, pe râpe şi stânci,
vara curg pajişti plini de zmeură, cu bureţi
iuţi în verile ploioase, căprioare, veveriţe,
jderi, mierle şi sturzi ce te năucesc cu
ciripitul lor. În râpele stâncoase pe dreapta
mai ales, dar şi pe stânga sunt mai multe
grote de peşteri, greu de pătruns, care au
secerat câţiva morţi între 1977-2007. Le-au
căzut victime şi câţiva speologi străini de
prin Franţa, Italia, care s-au aventurat prin
hăurile grotelor.

Oamenii locului spun că până la urmă
orbul a fost salvat, fiind găsit de nişte
ciobani cu turmele de oi şi câinii, care au dat
de ştire despre existenţa lui, lucru care s-ar
fi întâmplat pe la 1770-1771. Cât o fi de
adevărat nimeni nu ştie. Dar, oamenii
vorbesc şi azi c ă nimeni nu-i poate opri, ori
să le pună căluşul în gât.

Vasile Şt. TUTULA

Părăul orbului

Legenda spune că pe acest pârâu, în
vremurile de demult, s-ar fi rătăcit şi pierdut
un biet orb, fiu al satului Telcişor ce locuia
pe locul numit „Săcătură”. Şi azi oamenii
povestesc că zona „Părăul Orbului” –
„Săcătură”, care se ţin una de alta, prima la
nord-vest, a doua la sud-est stau ca pe o
jdeaucă mare de ou, sub care se ascunde pe,
circa 13-14 km, în subteran, la 1,5-2 km
adâncime meandrele peşterii Tăuşoarelor.

„Părăul Orbului” cum îi spun localnicii
se varsă într-un pârâu mai mare, care se
numeşte Valea Seacă, căci sunt perioade ale
anului când apa, destul de mare, pur şi
simplu dispare în 3-4 săptămâni prin hăurile
carstice ce se ascund în adâncime. După ce
intri pe Valea Seacă, la circa 2 km, în
dreapta spre munte o ia „Părăul Orbului”,
lung de vreo 3-4 km. El izvorăşte de sub

cât ai zice peşte. Lupul a fugit speriat. S-
a întâlnit cu capra:

- De unde vii, lupule, precis ai fost la
iezii mei. I-a vino tu la mine să te duc în
pădure, să te leg de copac.

- Lasă-mă coană capră că destul m-au
alungat iezii, lasă-mă în plata mea...

Capra nu s-a miluit de el. L-a dus în
pădure şi l-a legat de un copac. De acum
încolo să nu mai îndrăzneşti să te atingi
de iezii mei, ai înţeles? Şi aşa au scăpat
capra şi iezii de lupul cel rău.

Anastasia, mă ascultă cu atenţie şi
foarte bucuroasă sare jos din pat.

- Ce faci Anastasia, nu te culci? Vezi
că vine lupul...

- Nu, nu mai vine, l-a păpat capra...

- Era odată o capră care avea trei iezi.
Erau foarte cuminţi toţi. Şi cel mare şi cel
mijlociu şi cel mic. Adică mâncau frumos
la masă, o ascultau pe bunica şi când
vroiau ceva spuneau, te rog frumos şi
mulţumesc, nu deschideau uşa la străini.
Ba o lăsau pe mama să meargă la pădure
unde avea serviciu şi nu plângeau când
pleca. Intr-o zi mama le spunse că merge
după demâncare la pădure. Să stea
cuminţi, să nu deschidă uşa la nimeni,
decât atunci când vor auzi glasul ei. Dar
lupul e mare şmecher şi a venit, nu după
mult timp, la uşă. Iezii şi-au dat seama că
e lupul şi l-au primit cum se cuvine. Adică
unul cu lingura de lemn, altul cu polonicul
de ciorbă şi altul cu mătura. L-au alungat

Titina Nica ŢENE

Capra cu trei iezi

Când am văzut că nepoatei mele,
Anastasia, îi este foarte frică de lup, m-am
gândit să inventez altă poveste cu Capra
cu trei iezi pe care i-am povestit-o la ora
14, când ne-am aşezat în pat să ne
odihnim.

- Anastasia, hai să-ţi povestesc „Capra
cu trei iezi”…

- Nu, nu vreau, mi-e frică de lup…
- Eu ştiu altă poveste...
- Bine…
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Sub semnul astral al lui Paul
VERLAINE se regăseşte pre sine Aurel
Avram Stănescu în volumul
„Abstracţiuni cantabile” publicat într-
o excelentă formă grafică de editura
„PIM”, Iaşi, 2012 – editură ce trebuie
menţionată pentru profesionalismul ei.
Calitatea grafică a volumului este
indiscutabilă! Toate Scrierile din acest
volum stau sub zodia complexă a vieţii:
„Umbre de fum privesc disperat pe
ferestre” (Programarea omului. Atac).
Asta este drama umanităţii: Ce ne
aşteaptă dincolo de aceste umbre
existenţialiste? Poetul trebuie descifrat
cu atenţie, pentru că în sufletul lui
vibrează poezia eternităţii! La
„Abstrcţiuni cantabile” eu aş adăuga
„suav-dramatice”.

Iată cum se naşte poezia în sufletul
lui Aurel Avram Stănescu: „Ieri am
visat oglinzi prăfuite,/ livezi în
crepuscul;/ omătul topit curgea în
suspine” (Criptica). Poezia lui are
profunzimea limpede a lacurilor
montane! Şi apoi: „Viaţa este drumul pe
care mergem, cu sufletele pline de
iubire, până ne pierdem de noi înşine!
Acei ani frumoşi şi fermecaţi (...) cu
dungile subţiri şi arse de pe grătarul de
metal.” Adică, arderea interioară,
trăirea cu intensitatea valurilor care
macină malurile şi îneacă cerul într-un
vis visceral de zăpadă purificată! 

Impactul cuvintelor în crearea
poeziei doar din delicate tuşe picturale,
fără de violenţa pe care viaţa o aruncă,
impudică, în lumea reală. Astfel,
realitatea capătă valenţe poetice,
livreşti. „la mine pe stradă trotuarul are
altfel de bolovani” (...) „plâng cu un
ochi”! Dar nu pe stradă, ci în suflet,
vrea el să ne spună cu instrumentele
artei poetice! Obsesia ochiului interior
îl obseda şi pe Nichita Stănescu... care
considera ochiul ca pe o pecete a
sufletului, ochiul fiind obsesiv prezent
ca starea de graţie a percepţiei vieţii! 

Dar, cu toate că scriitorul îşi asumă
trăirea sufletească în versuri pline de
graţie, cu sensibilitate, el nu şi-o
deplânge, ci o metamorfozează în
iubirea aia absolută, de care suntem cu
toţii însetaţi. Poetul este un visător
absolut: „Iubeşte-mă laconic în
cuvinte” (Iubire indecisă) Nu este ăsta
adevărul vieţii? Tăcerile ne adâncesc în
pierderea de sine, avem nevoie de

mângâieri fastuoase, asta este poezia,
vrea poetul să ne transmită. Pe fruntea
lui plutesc desăvârşite „draperiile
amurgurilor”! 

În Constanţa, unde trăieşte Aurel
Avram Stănescu cu familia lui, se află
bustul lui Publius Ovidius Naso, şi o
paralelă poate fi gândită, pentru că pe
amândoi îi uimeşte proiecţia
sentimentului de iubire în viaţa asta
proziacă, din care ne putem salva numai
cu metaforele poetice ale vieţii. Iată ce
scrie pe soclul bustului lui Ovidius:
„Aici zace Ovidius Publius zis Naso,/
Care-a iubit femeia, talentu-i l-a ucis !/
Trecătorule, dac-ai iubit vreodată, un
pic cărarea las-o/ Şi zi-i să-i fie somnul
mai dulce ca un vis!” Iar scriitorul
nostru zice: „Ţi-am căutat inima prin
deşert,/ pe-ntinderi de nea am găsit-o
desfrunzită” (...) „sufletul – l-am hrănit

cu smirnă şi-au răsărit chiparoşi”
(Deşertul negru) Nu este aici cea mai
pură imagine a iubirii prin arta poetică?
Ce poate fi mai cutremurător? 

În „Impulsuri”, pag. 12, („sufocat
de cuvinte”), poezia curge delicată:
„drumurile sunt presărate cu flori” (...)
„potecile, cărările, drumurile sunt
pline/ de lapte şi miere.”, pentru că, în
poezia „Cercuri exclusiviste”, să se
detaşeze de sine însuşi, pentru a avea o
percepţie mai profundă a poeziei la cea
mai emblematică trăire: „probabil în
alte vieţi am fost un bard nemulţumit/
de starea lucrurilor.”

Ioan LILA, Franţa

Abstracţiuni
cantabile

Sigur, „draperiile amurgurilor” îi
definesc poezia şi trebuie să subliniem
încă o dată graţia interioară, pentru că
versurile curg din propia lor metaforă,
adâncind-o: „draperia amurgurilor
ratate/ în uzura fanteziilor deja
împlinite.” Şi acum începe să se expună
privirilor interioare ale poetului materia
gândirii profunde: dacă dragoste nu e,
nimic nu e! Aşa se termină Biblia,
aruncându-ne într-o mare neliniştită! Şi
viaţa, atunci, la ce se raportează? „las-o
să viseze toată viaţa”, dar apoi revine,
ispăşit prin iubire: „şi lângă tine,/ lipit de
tine.../ te-aş fi privit pînă în adâncuri.”

Poate fi descris un alt simţământ mai
profund al vieţii? Şi începe, ca la
Voltaire (A Mem du Châtelet): „Si vous
voulez que j’aime encore/ Rendez moi
l’âge des amours”. Henry Miller i-a
spus lui Anaïs Nin: „Vivre est plus
important qu’ecrire sur la vie.” Între
aceste două extreme Aurel Avram
Stănescu alege sentimentul nostalgic:
„Eşti singura ( ... )/ îţi scufunzi scrisul
ermetic/ în cochiliile pietrificate ale
melcilor.”( ... ) „şi să ascund
frumuseţea zilei numai în tine!”. Şi
urmează adevărata trăire: „Ţi-am căutat
inima prin deşert,/ pe-ntinderi de nea
am găsit-o desfrunzită” ( ... ) „sufletul -
/ l-am hrănit cu smirnă şi-au răsărit
chiparoşi”.

Şi iată o poezie pe care nu o
analizăm, ci o lăsăm să se exprime prin
ea însăşi asupra vremelniciei speranţei
din sufletele nostre însetate de iubire. O
reproduc pentru a nu se crede că
trunchez poeziile, dar nu am aici nici
intenţia şi nici spaţiul pentru a rescrie
întregul volum (Ieri iubeai într-un fel):
„Viaţa -/ un joc în care iubeşti să nu fii
singur,/ te amesteci în săli de bal/ şi faci
tumbe neîntrerupte/ pierzându-ţi harul
unei apetenţe fără margini./ Cursorul
nedoritelor promisiuni/ se zbate
dramatic,/ controlează recompense/
într-o nouă zi în care iubeşti altfel.”

Iată cât de emoţionantă este trăirea
poetului: „Era atât de fericită, voia să-
mi şoptească: Hai acasă, în odăile
noastre cu lună, vino în patul meu, la
sânii mei, mi-e dor de tine, mi-e dor de
noi.” Aurel Avram Stănescu este un
poet remarcabil, „la nesfârşit/ în jocuri
paralele” - cum afirmă el însuşi în
poemul „Luna se multiplica
nehotărâtă”.
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Niculina Apostol, un nume nou care se
adaugă în lirica feminină buzoiană, performează
cu poemele din primul volum – „Aripi de
lumină” – spre definiţia blagiană a vieţii că
veşnicia s-a născut la sat, realizând o adevărată
monografie poetică a lucrurilor dragi în care
habitează. Parafrazând capitolele care îi
structurează volumul, autoarea desenează, cu
candoarea cuvintelor, într-un registru în care
sintagmele creştine – crucea, lumina lină,
Acoperământul Maicii Domnului, altarul, Tatăl,
icoana, Iisus – şi valorile morale – iubirea,
credinţa, binele, iertarea, bunătatea – curcubeul
sentimental patriarhal al spaţiului şi timpului, ca
o regăsire în sanctuar.

Poeta este într-o permanentă interferenţă cu
natura ce o înconjoară, aceasta relaţionând direct
cu fiecare element care o compune: pământul (Cu
braţele pline, p. 19), bobul de grâu (Lanul, p. 48),
stejarul (Dăinuire, p. 49). Problemele existenţiale
la care se raportează autoarea sunt abordate la
modul heraclitean, ca pe o ireversibilă curgere a
timpului, cu permanente întrebări la care caută şi
răspunsurile: „Caut.../ caut spre tine, Doamne,/
caut şi urc.../ urc cu îndrăzneală/ invizibile trepte/
spre Poarta/ Luminii Tale...” (Căutare şi
răspuns, p. 64).

Poemele Niculinei Apostol sunt mai degrabă
nişte caligrame, care închipuie scările ce duc
dincolo de Cer, în căutarea credinţei şi, implicit a
lui Dumnezeu: „Mi-e iarna-n vară/ şi mi-e ger.../
nădejdea-mi strigă/ către CER.../ Mi-e noaptea-
n inimă/ şi-n gând/ privind la toate/ câte sunt/

VREMELNICE/ pe acest PĂMÂNT.” (Fior, p.
24). În acelaşi context, poemul care încheie
primul volum (Bucurie stricată, p. 81) exprimă
aceeaşi temă a căutării răspunsurilor la întrebările
pe care autoarea şi le pune: (...) „Doar Tu,
Doamne,/ ştii mai bine/ ce se mai poate/
schimba.../ Şi Te rog! Arată-mi.../ spune-mi!/ cum
se poate repeta?/ De-mi vesteşti.../ c-aşa mi-e
Crucea,/ „Fie, Doamne, Voia Ta!”/ Dă-mi însă.../
ÎNŢELEPCIUNEA/ de a fi demnă/ de Ea.”

Cel de-al doilea volum „Paşi verticali”,
structurat în patru capitole distincte, mai puţin
unitar, relevă trăirile autoarei în acelaşi univers
al Blăjanilor, natura şi în special florile fiind
elementele ce compun poeziile picturale, cu tot
ceea ce înseamnă aceasta: lumină, joc de culori,
tuşe mai mult sau mai puţin pronunţate (Capitolul
Magia florilor). Al doilea capitol Vade retro, şi al
treilea Paşi vreticali, relevă elemente din spaţiul
geogrefic de care autoarea se simte mai apropiată
afectiv: bisericuţa veche din Flămânda (Metoc
străvechi, p. 43), Vulcanii noroioşi Berca (Tărâm
selenar, p. 49), Mănăstirea Răteşti (Matinale, p.
68 şi Călugăriţa, p. 70). În egală măsură,
Niculina Apostol dedică unele poezii, uneori
utilizând acrostihul, unor persoane dragi (Pentru
Elvirica, p. 74, Mariei, p. 75), dascălilor
consacraţi (Alma Mater, p. 50), unui muzician
(Rezonanţă, p. 54), lui Mihai (Sincopă, p. 78) sau
chiar sieşi (Mie, p. 72). Alte poeme pledează
pentru păstrarea limbii române (Grai românesc,
p. 46), a tradiţiilor populare (Alean şi dor, p. 48,
Aleator, p. 52, Descântec, p. 55), dar mai ales a

credinţei strămoşeşti (Dimensiune, p. 63,
Învierea, p. 66, Moş Nicolae, p. 71, Înţelepciunea
credinţei, p. 78).

Ultimul capitol „Jucării hazlii de pus pe
portativ pentru copii”, ar fi putut la fel de bine,
dacă ar mai fi fost şi alte lucrări cu aceeaşi
tematică, să devină o adevărată carte adresată în
exclusivitate celor mici, pentru că, într-adevăr,
aici autoarea îşi „trădează” în plenitudine
profesiunea de dascăl. Demnă urmaşă a Elenei
Farago, Niculina Apostol abordează universul
copilăriei cu poezii cantabile într-o diversitate ce
acoperă arii tematice pline de înţelepciune,
moralizatoare, personajele fiind cele din natura
încon jurătoare: furnica, greierele, ieduţa, albina,
păsările, pisicuţa etc.

Ca o concluzie, cele două cărţi ale Niculinei
Apostol sunt apariţii editoriale de bun augur ce
îmbogăţesc patrimoniul cultural buzoian şi nu
numai, autoarea vădind un real talent
scriitocicesc şi o disponibilitate în abordarea unor
teme generoase redate în registre lirice variate.

„Dincolo de cuvânt” ( Confesiunea poetului,
prozatorului) (Editura ARHIP ART Sibiu, 2012)
este o carte cu multe personaje. Vreo treizeci şi
şase; cred că n-am greşit numărătoarea. Poeţi şi
prozatori, aleşi pe sprânceană de Valentina
Becart, coordonatoarea volumului. Ţie, care vei
citi această carte, permite-mi să-ţi pun o simplă
întrebare: ai fost vreodată inspirat de o carte cu
atâta intensitate? Mie, îţi spun drept, cuvintele
care mi-au rămas în minte după ce-am parcurs
„Dincolo de cuvânt”, mi-au ghidat paşii spre zări
îngemănate cu nenumărate răspunsuri la atâtea
întrebări pe care le aveam în cap, nedesluşite. O
dată întoarsă şi pagina 433, ultima, o dată atinse
şi cele din urmă cuvinte aşezate pe coperta a
patra, semnate de Zaharia Sângeorzan: „Există o
teamă de a „demitiza”, da a înlocui „idolii” de
ieri, cu cei de azi? Nu este oare nevoie de un mai
mare curaj în a recunoaşte valorile de astăzi, cu
riscul de a tulbura apele încremenite ale
ierarhiilor supravieţuind încă unor obscure
inerţii?” – pentru mine a însemnat, de fapt, primul
pas făcut spre o destinaţie în care ştii că speranţa
te inundă când eşti încărcat de îndoială. Cartea
Valentinei Bercart nu a zăbovit în zadar în
mâinile mele. Am aflat lucruri inedite în a
recunoaşte, cum bine zicea confratele
Sângeorzan, valorile de astăzi, fiindcă în
respectivul volum se găsesc, într-adevăr, cuvinte

curajoase care tulbură apele încremenite ale
ierarhiilor de ieri. 

Am citit pagină cu pagină, m-am oprit asupra
frazelor ţesute cu migală (în sărbătorile sfârşitului
de an, ai timp suficient la îndemână pentru
lectură!) şi am descoperit noi idoli, poeţi sau
prozatori de azi, poate tot atât de valoroşi ca şi
cei de ieri: Radu Botiş, Ioan Adrian Trifan, Menuţ
Maximilian, Elena Trifan, Any Drăgoianu, Cella
Negoiescu, Mihaela Cristescu, Victoria Fătu
Nalaţiu, Valentina Bisog (Becart), Cezarina
Adamescu... Lista ar putea fi mult mai mare. Mă
las prins, înspre final, în mrejele exigenţei şi mă
opresc aici. Asta nu înseamnă că nu mai sunt şi
alţi poeţi sau prozatori, prezentaţi în carte, care
nu pot fi încălziţi cu iubirea căldurii mele! 

Cuvântul are asupra vieţii noastre o putere
fantastică. E o constatare care nu-mi aparţine
doar mie. Am apucat vremea când Religia se
preda în şcoală încă din clasa întâia primară.
Preotul satului ne-a învăţat – şi noi am ţinut
minte, în ani – că la începutul lumii a fost
Cuvântul. Şi Cuvântul era cu Dumnezeu, iar

Dumnezeu era Cuvântul! Mai târziu am aflat că
acest mesaj sfânt se află în primele rânduri ale
Epistolei Iubirii a Apostolului Ioan, căruia cu
mândrie îi port numele (ca prenume!). Dar ce se
află Dincolo de cuvânt? Dincolo de cuvinte?...
Cineva spunea: simţi doar cu ochii sufletului. În
cartea Valentinei Becart, tot cu ochii sufletului am
citit despre dragostea de netăgăduit a autoarei
(coordonatoarea unei opere ce merită aşezată în
rafturile oricărei biblioteci) faţă de confraţi,
speranţa că niciodată cultura scrisă nu va fi
abandonată. Cartea tipărită are farmecul ei, are
parfumul ei tipografic. Ea este liantul între anii
noştri, de la cei ai copilăriei la cei ai bătrâneţii
adânci, care ne ghidează viaţa fără să ne dăm
seama.

Viorel FRÂNCU

MONOGRAFII LIRICE

Ioan BARBU
DINCOLO DE

CUVÂNT
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A creat ceva vânzoleală în presă declaraţiile jurnalistului
CT Popescu referitoare la poetul Mihai Eminescu. Ca orice
ziarist serios nu m-am inflamat imediat ca să sar la bereghata
fostului preşedinte al Clubului Român de Presă. La prima
vedere, declaraţii ca acestea incită pe bună dreptate spiritele:
„Eminescu nu a fost român. Să spunem un adevăr evident,
din tot ce a scris Eminescu, şi anume că el a fost ateu. Ceea
ce nu înseamnă că nu acorda din punct de vedere moral,
cultural, Bisericii Ortodoxe Române un rol important pe
care îl aprecia corect, acela de a ţine naţia la un loc, de a
conserva nişte valori, tradiţii ale românilor esenţiale pentru
supravieţuirea poporului român….dar era ateu, nu credea
în Dumnezeu. În seara asta o să încerc să mai pronunţ o a
treia frază înspăimântătoare, şi anume Eminescu nu era
român. S-aud nişte blocuri de gheaţă cum cad din tavan
acum, da? Tot tipul lui de gândire nu e românesc. A fost
impregnat extrem de bine de gândirea germană” Aşa că m-
am uitat foarte atent la interviul lui CT Popescu de pe Gândul
Live să înţeleg ce a dorit să spună, cu gândul totuşi că
jurnalistul nu e din compania Patapievici, Pleşu, Cărtărescu,
că Eminescu e depăşit pentru că e „naţionalist” şi un „schelet
în dulapul culturii române”. CT Popescu este mult mai
inteligent în abordarea operei şi vieţii poetului naţional. El
ajunge la concluzia că poetul a fost ateu recitind două strofe
din poezia „Împărat şi Proletar”, care recunoaşte că este
scrisă totuşi sub influenţata spiritului socialist al epocii:

„Religia – o frază de dânşii inventată
Că cu a ei putere să vă aplece-n jug,
Căci de-ar lipsi din inimi speranţa de răsplată,
După ce-amar muncirăţi mizeri viaţa toată,
Aţi mai purta osânda ca vita de la plug?

Cu umbre, care nu sunt, v-a-ntunecat vederea
Şi v-a făcut să credeţi că veţi fi răsplătiţi…
Nu! moartea cu viaţa a stins toată plăcerea –
Cel ce în astă lume a dus numai durerea
Nimic n-are dincolo, căci morţi sunt cei muriţi.”

CT Popescu îl înţelege pe Mihai Eminescu că poate fi
ateu într-o poezie, dar vine cu „dovada” că şi într-o scrisoare
de dragoste către Veronica Micle, poetul îi spune acesteia că
nu au religie şi „cred numai în ei înşişi”. CT Popescu aici
generalizează personalitatea lui Mihai Eminescu, după nişte
fragmente din poezia sa şi din scrisorile intime. Pe de altă
parte, Eminescu a scris despre Buda sau Sakya-Muni şi asta
nu înseamnă că el credea în budism sau într-o altă religie
orientală. Mihai Eminescu are pagini întregi, în articolele
sale, dedicate creştinismului şi Bisericii Ortodoxe percepută

ca o pavăză a spiritului românesc şi a perpetuării neamului.
Chipul lui Iisus Hristos apare evocat în numeroase poezii si
în articolele publicate în „Timpul”. Intuiţiile lui Mihai
Eminescu asupra Persoanei Fiului lui Dumnezeu întrupat nu
sunt multe, dar compensează prin profunzime. Cel mai
reprezentativ text cu privire la creştinism este un articol
intitulat „Şi iarăşi bat la poartă…”, publicat în ziarul
„Timpul”, datat 12 aprilie anul 1881. Este vorba de Vinerea
Mare sau chiar Sâmbăta din Săptămâna Mare a acelui an,
pentru că autorul scrie: „Astăzi încă Iisus Hristos este în
mormânt, mâine se va înălţa din giulgiul alb ca floarea de
crin, ridicându-şi fruntea Sa radioasă la ceruri”. Eminescu
afirmă că: „Aproape de două mii de ani ni se predica să ne
iubim, iar noi ne sfâşiem” şi că „în loc de a urma
prescriptiunile unei morale aproape tot atat de vechi ca şi
omenirea, în loc de a urma pe Dumnezeu, omenirea
necorijabilă nu-I urmeaza deloc; ci întemeiată pe bunătatea
lui, s-aşterne la pământ în nevoi mari şi cerşeşte scăpare”
Rolul pe care Biserica l-a avut în dezvoltarea culturii şi
identităţii naţionale este de netăgăduit şi aceasta pentru că
„Biserica răsăriteană e de optsprezece sute de ani
păstrătoarea elementului latin de lângă Dunare. Ea a stabilit
şi unificat limba noastră într-un mod atât de admirabil, încât
suntem singurul popor fără dialecte propriu-zise”. Sunt
multe texte creştine scrise de Mihai Eminescu pe care CT
Popescu nu le-a citit la Gândul Live şi care evidenţiază
credinţa interioară ortodoxă a poetului nostru.

CT Popescu când afirmă că Eminescu nu a fost român,
ci neamţ, el nu se referă la etnicitatea poetului naţional, ci
la gândirea lui logică şi raţională structurată de cultura şi
educaţia germană. Ironizându-l pe jurnalistul CT Popescu,
în logica lui, putem spune în continuare retoric că a fi
manelist azi înseamnă să fi român, dacă ne luăm după
programele TV şi ştirile generaliste? Mihai Eminescu era
format la şcoala germană fără îndoială, dar rigurozitatea şi
logica pozitivă nu are nicio legătură cu identitatea etnică
germană, românească sau franceză. Prin seriozitatea
gândirii sale, genialitatea metaforei şi adâncimea cugetării,
Mihai Eminescu a fost „românul absolut”, vorba lui Petre
Ţuţea. Eminescu s-a constiuit prin complexitatea şi
sistematizarea gândirii sale poetice, jurnalistice şi filosofice
ca exemplu secular, un model de român, pe viitor, pentru
neamul nostru. Mă bucur că CT Popescu apreciază opera
gazetărească a poetului şi că cere ca la Facultatea de
Jurnalism ar trebui să se studieze articolele politice ale
poetului naţional. E un semnal bine venit către catedrele de
jurnalism din România înglodate în impotenţă creatoare,
tezisme ieftine şi nepotisme. Până la urmă CT Popescu,
prin interviul său de pe Gândul Live, care e o uşoară ironie
la omul politic de atunci şi de azi de tipul personajelor lui
Caragiale, face o chemare inedită şi provocatoare de a-l
reciti pe Mihai Eminescu, nu numai ca poet romantic
târziu, ce nu a fost, ci mai degrabă un precursor al
modernismului lui Poe sau Baudelaire, ci şi ca gazetar şi
filosof. Şi azi uriaşa operă cu mii de faţete, ca un diamant
valoros, a poetului Mihai Eminescu poate fi interpretată în
felurite feluri, fapt ce dovedeşte genialitatea poetului
naţional şi actualitatea lui.

Ionuţ ŢENE

CINE NE PROVOACĂ
SĂ-L RECITIM PE

EMINESCU
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Ion Iancu VALE

Şi ninge aici în munţi
şi ninge-aici în munţi, schizofrenie albă
un cer ca de papirus stă gata să mă soarbă
mă mai aştepţi sau poate copitele de cerb
nepotcovite zvonuri din gândul tău mă şterg

cohorte de năluci se mişcă în ninsoare
tresar agonizând molizii în picioare
un aisberg rebel îmi bubuie în cord
şi-aud mugind de foame, renii, la polul nord

cum aş dori să plec, iubito, chiar acum
dar nu văd nicăieri vreun început de drum
spre tine să mă poarte, din ger să mă aduni
şi să mă duci în casa în care creşti lăstuni

să-nchizi grăbită uşa şi să îi pui zăvorul
apoi să tragi la geam, pe dibuite, storul
să nu mai vadă afară, să nu mai ştiu să ies
tu să mă vindeci, tandră, de silă şi de stres

cum aş dori să plec, iubito, chiar acum
dar nu văd nicăieri vreun început de drum
şi ninge-aici în munţi, schizofrenie albă
un cer ca de papirus graniţii stă să-i soarbă.

Mircea Dorin ISTRATE

La Oarba, în deal
La Oarba, în deal, plânsă-i jalea cu ură,
C-aicea mi-a fost mincinoasă măsură
Ce frânt-a la vieţi de bărbaţi în putere,
Lăsându-i ţărânii suprema avere.

La Oarba, în deal, scrisă-i a noastră scriptură,
Mormintele-s pagini, iar crucea-i gravură,
Cristoşi îs în ele, eroi neînfricaţi,
Cu visele scurse-n pomelnic de taţi.

La Oarba, în deal, moartea-şi are sălaşul,
Cea coasă ştirbit-a-ngânând parastasul,
Pe creste avut-a cuibar de căţele
Ce Mureş roşit-a-n blestemele grele.

La Oarba, în deal, doarme-n somnu-i ostaşul.
Departe de casă-i plugarul, cosaşul,
Sub lespedea rece, şi-acuma visează
Că ţării-i de veghe în sfântă amiază.

Ce preţ are viaţa de-ostaş, lumânare
Aprinsă prea vrednic la ’nalte altare,
Şi-o filă-n a neamului cărţi de istorii,
Înscisă cu sânge de aure-n glorii.

Străine, la Oarba de-ajungi pe-nserate,
Mai lasă-ţi privirea spre dealuri să-ţi cate,
Şi-o rugă-mi înalţă, c-aşa-i omenesc,
La cei care-aicea în somn veşnicesc.

Piosu-ţi omagiu le fie răsplată,
Şi lauri cunună primită la faptă,
Iar ţie, străine, în gând uşurare,
Că lor închinat-ai onor de-nălţare.

Georgeta RESTEMAN, Limassol, Cipru

Simfonie în alb

Simfonie în alb... visul de-acasă
Cedri din Troodos topindu-şi veşmântul
Gheţuri trudind să ucidă cuvântul
Stropi de sudoare pe frunte-mi apasă.

Căldură în suflet, alb în privire
O insulă rece, ce iarnă sihastră...
Marea cântând simfonia albastră
Ruine ce-ascund poveşti de iubire.

Destine strivite în mituri străvechi
Zei şi zeiţe râvnind „paradisul”
Vise ce mor înecate-n abisul
În care nicipul şi marea-s perechi...

Scriu cu petale de floare de nalbă
Cu minte-ami trăire, dragoste lină
Nouri se zbat dar mi-e inima plină
Notele-ngână partitura mea albă.

Ion I. PĂRĂIANU

Mama

Era frumos şi trist odată
când mulţi plecau cu traista-n băţ
lăsând părinţii trişti la poartă
şi tot ce însemna răsfăţ...

Îi mângâiam şi noi cu vorba
c-o să venim din nou în sat,
să le fim sprijin bătrâneţii
dar toate astea le-am uitat.

La casă au căzut pereţii
pătuţul zace răsturnat
nici vite nu mai sunt în grajd
pământul este nearat.

Nu peste mult eu vin la tine
tot împreună o să fim
şi-o să ne fie foarte bine
că n-o să ne mai despărţim.

Gr
af

ică
 d

e L
az

ăr
 M

or
ca

n



8

martie 2013 STAREA DE GRAŢIE

Poeme de 
Floarea CĂRBUNE

Trandafirul galben
Trandafirul galben,
Eşti rază din nimbul solar,
Eşti miracol divin întrupat.
Nu vreau să te culeg,
Ci frunte-aş vrea să-mi aşez
În căuşul petalelor tale
Delicate, fragile, suave.
Să-nchid ochii şi să inspir
Parfumul – misterul sublim.
În amfora inimii aş aduna
Esenţa nemuririi...

Clipa sublimă
El o mângâie,
O mângâie cu ochii,
Cu mâinile, cu vorbele,
O mângâie cu toate culorile

Curcubeului.
Mângâieri cu toate simţurile treze,
Vii, intense şi pătimaşe.

Trupul ei,
Ca neaua de alb,
Se topeşte sub mângâierile lui.
Pe obraji îi înfloresc bujorii
Şi pe buze, petale de trandafir

împurpurate,
Ochii-i strălucesc ca stelele pe cer,
Iar vorbele-i sunt dulci, catifelate,
Şi ca ambrozia de parfumate.

Prizoniera
Femeie,
Ca o pasăre captivă
În capsula timpului
Naufragiată pe ţărmul veacului,
Îţi aştepţi izbăvitorul,
Care se apropie şi-ţi spune:
„Fii liberă!”

Poeme de 
Gelu DRAGOŞ

Iubire târzie
nu am nici o afacere cu toată
zăpada asta
în ciuda celor spuse de tine...

nici măcar n-am văzut Parisul
iarna,
nici nu o să-l văd vreodată
împreună cu tine

iar păsările?

parcă ieri spuneai că toate
păsările acelea galbene,
căzute pe caldarâm,
îngheţate,
cu ciocurile strânse,
nu o să te mai iubească vreodată
aşa cum te-au iubit...

apoi cearta aceea dintre noi...
bibeloul acela de alabastru spart
cărţile
aruncate pe geam
dvd-ul cu Mozart
...
unde sunt, fată, toate visele noastre?

Filozofând 
cu îngerii disperării
Stând de vorbă cu îngerii dulci
ai disperării,
mâncăm mere şi aruncăm,
cotoarele pe geam
afară din noi...

în jur lumina-i tot mai puţină;
cuvântul Tău, Doamne, tot mai greu;
pe zi ce trece
auzim ţipete ce nu le recunoaştem
ca fiind ale noastre...

cântând pe diferite voci acelaşi cântec,
sfidăm moartea, Doamne,
în încercarea de a răzbi spre Tine,
fără să-Ţi cerem ajutor.

Oanei
uneori, seara, împins dinspre apus,
fug din mine
şi nu mă caută nimeni...

mă regăsesc doar zorile
şi rămân surprinse:
în fiecare noapte,
desculţ, alergam prin visele tale...

Poeme de 
Maria PRAHOVEANU

Dorinţă
Lasă-mă să înfloresc
la fereastra sufletului tău...
Lasă-mă s-adun în palme
fluturi de înmiresmată rouă
şi cu ea să spăl
clipe de visare...
Albele petale de lumină
în soare şi parfumul
şoaptei să te prindă-ncet...
un zâmbet să-ţi anin
uşor pe buze
şi... beat de fericire
să închizi fereastra ochilor
cu alungite frunze...
Clipele ce vin
să nu mai care grijă
să nu aducă-n cale
aşteptare...
Viaţa să mi se pară
un drum ce urcă
un crud boboc
ce se deschide floare.

Păcat
Domnul meu,
unde ai întârziat!?
Tu eşti iubitul
atât de aşteptat...
Ai stele-n ochi
şi păru-nrourat.
Mă iei în braţe tandru
cu gânduri de păcat
ai palme reci
dar buzele-s fierbinţi...
De unde ai furat
cuvintele cu care mă
alinţi?
E noapte... şi-s cu tine
molcom afară plouă.
Capu-ţi cuprind
frenetic
cu mâinile-amândouă!
Tu eşti iubitul
pe care atât
l-am aşteptat!
E dimineaţă acum.
Păcat... că am visat!

Îndemn
Nu plâng eu...
mă plouă ploaia
Nu cânt eu...
mă cântă cântul
şi nu râd
râde câmpia.
Nu visez...
visează cerul
şi nu merg
mă duce vântul.
Eu... iubesc cerul, pământul
Şi vorbesc...
mi-ai dat cuvântul!
Demn de dorul tău
Să fiu ascult
îndemnul
şi-acum scriu.
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Două comentarii de Al. Florin ŢENE

MIERE PESTE CENUŞA ZILEI
O figură aparte face în literatura contemporană proza Voichiţei

Pălăcean-Vereş autoarea volumului de nuvele „Miere peste cenuşa
zilei”, apărută la Editura Limes, Cluj-Napoca, 2011. Cartea conţine
şapte nuvele, având fiecare simptomatice titluri: Miere peste cenuşa
zilei, Hoţul, Din prea multă dragoste, Curcubeu luminos cu ochi
lăptoşi de ceaţă, Marketing transfrontalier, De la distanţă, şi Biruitor,
în sfârşit!

Studiind fiecare titlu în parte, observăm în acestea o încărcătură
metaforică sub mantia cărora descoperim expresia unor sensibilităţi ce
se continuă în textul fiecărei nuvele. Acestea înglobează un amestec
subtil de inteligenţă şi facondă, de lirism şi introspecţie. Întreaga carte
pare a se închega într-un roman despre efluviile vieţii, cu urcuşurile şi
coborâşurile acesteia.

Încă din titlul volumului autoarea, o bună cunoscătoare a
pshiologiei umane, pune în antiteză două stări minerale: mierea care
înseamnă lichidul galben şi dulce, reprezentând aici starea de fericire,
şi cenuşa care exprimă rezidurile ce rămân după ardere şi durerea
acesteia. Acest titlu corespunde întâmplării unei confuzii, după un
accident dramatic cu motocicleta a unui băiat şi al Luminiţei fata
Minodorei Vălean. Firul ascendant ce conduce acţiunea spre
deznodământ este bine condus de autoare spre un final fericit atât
pentru mamă, cât mai ales pentru Luminiţa. Paradoxal, persoana
accidentată şi aflată în comă, nu este fata Minodorei Vălean ci hoaţa
care îi furase geanta cu documentele. Fapt ce a dus în eroare poliţia.

Povestirile din acest volum au o prospeţime a relatării, care e şi
una a comportamentului eliberat de canoane, arătând în Voichiţa
Pălăcean-Vereş o dibace mânuitoare a stilului şi o fină observatoare a

psihologiilor latente. Aşa cum descoperim în nuvela Hoţul, unde, prin
retrospecţie, se încheagă drama muncitorului Nicuţă Suru, om
gospodar, ajuns la bătrâneţe „Un amărât, săracul, ce nu mai trebe la
nim`! Dar ce om o fost la viaţa lui! Şi câte n-o mai făcut, Doamne, cu
mâinile alea-a` lui!” , cum mărturiseşte un consătean.

Textele au o savoare a povestirii, o frenezie a relatării, deşi  o
oarecare obstinaţie în a descifra freamătul lăuntric al personajelor este
evidentă. Prozatoarea priveşte realitatea cu binoclul, apropiind şi
participând la acţiunile personajelor. Aşa cum se întâmplă în nuvela
„Din prea multă dragoste”. Aici, proaspăta pensionară Natalia, la
început, din milă faţă de Şerban Diaconu, ajuns la un impas al vieţii,
trăind din mila locatarilor unui bloc şi locuind în pivniţa acestuia, îl
invită în casă, îl hrăneşte şi după o perioadă ajung să facă dragoste.
Angajându-se la o firmă, Şerban se îndrăgosteşte de o colegă mai
bogată decât Natalia. De aici începe drama sufletească a Nataliei.
Ultimile cuvinte ale lui Şerban, la despărţire: „Acum am pretenţii mai
mari de la viaţă”, rămân ca o rană sângerândă în viaţa acestei femei cu
suflet mare şi dornică de a retrăi tinereţea la vârsta pensionării.

Prozatoarea priveşte realitatea participativ, reînchegând-o într-o
avalanşă de imagini şi întâmplări, diluându-I concreteţea în nuanţe
diafane. Retrospectiva, fragmentarismul e, deopotrivă, o metodă şi o
viziune, căci fizionomia exterioară se încheagă prin acumulări lente
de senzaţii şi detalii.

Povestirea cu care se încheie cartea, intitulată „Biruitor, în sfârşit!”
ce relatează conflictul dintre Mârzan şi Silvestru Oană pentru Mălina,
făcândul pe acesta să mediteze: „Cum m-am putut gândi să renunţ la
vila mea, copiii mei, la familie, la agoniseala de o viaţă, pentru o
femeie…, pentru…ea…?!”, mă duce gândul la aforismul lui Pompiliu
Constatninescu : „Când  te gândeşti ce înţeleg unii oameni prin
„fericire”, e adevărată fericire că „fericirea” nu există.”.

Proza Voichiţei Pălăcean-Vereş, aproape singular în literature
contemporană din Transilvania, asrată un talent indiscutabil, manifestat
în toată splendoarea şi exuberanţa lui.

POEZIA CULORILOR 
ÎN ALCHIMIA VERSURILOR

O poetă sensibilă la vibraţia culorilor din superbele picturi ale lui Mihai
CĂTRUNA este FLOAREA CĂRBUNE de pe meleagurile unde briza
Mării Negre îşi plimbă degetele de aer pe coardele harfei valurilor.
Albumul „Alchimia frumosului în grafica şi pictura lui Mihai Cătruna”,
de Floarea Cărbune, apărut în colecţia Cărţi şi gânduri în dar, 2012, ne
revelează o poezie aflată între tensiunea dintre concept şi imagine, şi un
pictor sensibilizat de spirit şi trup.

Visceralul resimte cerebralitatea ca presiune asupra culorilor, precum
rigoarea ce sensibilizează armonia dintre versuri şi pictură. Sevele fiinţei
sunt căutate, prin urmare, în plasma organicităţii pure, nealterate de canonul
existenţei. Atât picturile cât şi poezia sunt o radiografie a relaţiei dintre
armonia trupului femenin exprimat prin pictură şi misterul de dincolo
exprimării prin metaforă: „Mâinile mele sunt trunchiuri de arbori/ Pe care
mere roşii se coc./ Picioarele mi-s ţesute cu spume de val/ Iar algele,
mantie răcoroasă-mi sunt.” (Înrădăcinare). Eul poetei în simbioză cu eul
pictorului au creiat o mitologie a spiritului proiectat în trupul superb al
femeii, în armonie cu peisajul. Privitor la femeia pe malul mării, Eminescu
o distinge de „populaţia de baltă”, cu unele alunecări morale, face din
femeie simbolul frumosului în istorie. Autenticismul profesat de Floarea
Cărbune şi Mihai Cătruna au suprimat orgoliile intelectualismului, ei caută
miezul prin despuieri succesive al frumosului. Lirica din pictură şi vibraţia
sufletului în poezie se constituie în istoria iluziei ce vede frumosul trup
prin vălul aurorei. Privită în faţă, atât pictura, cât şi poezia care se mulează
ca o mânuşe pe „mâna” ideilor trasmise de autori, cu ochii dilataţi de
lumina culorilor şi a metaforelor, realitatea apare sacralizată, înfăşurată în
aburul frumosului policolor: „Pe creste de stâncă visăm/ Că trupurile ni se
ating,/ Deşi între noi este abisul,/ Dar şi vulturii ce vor a ne-nvăţa/ Să
zburăm.”(Ceasul pasiunii). Cele două stânci din pictură, contopite cu
trupurile ancestrale, venind din mitologie, ce privesc albastru infinitului,
par „o punte de vis”, cum spune poeta.

Armonizarea dintre poeme şi tablouri, inclusiv grafica lui Mihai
Cătruna, formează o sinfonie metaforică a exprimării sentimentelor umane
prin artă, ducând la un contur impecabil.

Acest album deosebit ne descoperă doi artişti autentici ce se exprimă
prin modalităţi diferite, a căror operă eliberată de obsesiile materialităţii,
închipuie o armonie perfectă dintre  speranţa cotidiană şi visul uman.
Aceasta e o formă eufemistică a speranţei, cu viziuni cosmice, metafizice,
şi proiecţii ample în care spiritul şi materia se îmbină într-o recuzită lirică
strânsă în imagini de o varietate copleşitoare topite în fluenţe epopeice.
Fiinţa e conectată la universal, simţurile proliferează într-o sinteză cosmică:
„Un har de Domnul dăruit,/ S-atingi Infinitul/ Cu aripa sufletului/ Şi-apoi,
culoarea s-o aşezi/ Pe pânză, într-o pictură.” (Ancestrale chemări).
Poemele Floarei Cărbune sunt construite polifonic, iar tablourile lui Mihai
Cătrună sunt policrome cu o paletă multiplă de nuanţe ce sugerează victoria
luminii asupra întunericului. Melodicitatea interioară a poemelor consună
ritmurile fiinţei şi al cosmosului sugerat de tablourile lui Mihai Cătrună,
împreună sugerând o renaştere a spiritului în viziuni boreale, de Eden
feeric, în care descifrăm şi sugestii ale benedicţiunii. Lumnea lor este
întruchipată, prin fuziunea umanului cu efluviile primare, ce pare
antropomorfizată, reorganizată într-un cosmos, ce-şi are originile în
Grădina Edenului. Extazul, iluminarea, simbolistica, transfigurarea iau
forme ale exorcismului, ale mântuirii fiinţei, printr-un fel de coagulare
eminesciană a simţurilor, ce captează fizionomia tentaculară a lumii.
Pierderea spasmodică în ritmurile universale e, în fond, un exerciţiu de
purificare, o regăsire a plasmei originare.

Albumul semnat de Floarea Cărbune este un superb omagiu adus unui
pictor care a pornit să cucerească marea, ca experienţă de dor de ducă prin
reîntoarcere. Cel pornit să cucerească orizontul ca Ulisse are ca temei valul
de sub carenă şi dorul de casă şi femeia iubită spre care zilnic se reîntoarce
cu gândul să o ducă mai departe, cât mai departe, spre cucerirea altor
orizonturi. Ca loc şi locuire, ca reînceput de călătorie şi speranţă. Fiindcă,
aşa cum spunea Titu Maiorescu „treapta dintâi pe care o înălţăm e un altar
de jertfă”.
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documente, folosită în prima şi ultima
parte a cărţii. Personalitatea generalului
Lascăr îşi ia singură distanţă, plonjând în
centrul naraţiunii şi determinându-l pe
autor să renunţe la tutela egoistă asupra
personajelor, confirmând ceea ce Maurice
Blanchot cerea din partea autorului de
romane: să nu arate că ştie mai mult decât
personajul!

Într-adevăr, secretul unei naraţiuni stă
în arta scriitorului de a lăsa evenimentele
să se deruleze ca şi cum nimeni nu ar şti
sensul spre care se vor îndrepta. Se spune
că, după capitularea Odessei, cu ocazia
unei inspecţii pe front, mareşalul
Antonescu ar fi fost sfătuit să consulte un
prezicător, ce era soldat în unitatea la care
se oprise. Soldatul i-ar fi spus, privindu-l
ţintă pe mareşal: „Nemţii se cred
victorioşi, dar va veni un val de foc care va
întoarce totul cu susul în jos, iar ruşii vor
câştiga războiul!”.

Nu ştim dacă zâmbetul îngăduitor al
lui Antonescu a oprit acea săgeată să-şi
atingă ţinta. Din acel moment însă,
ficţiunea ar fi putut să fie la ea acasă, dacă
inflexibilul conducător s-ar fi construit pe
sine ca personaj. Dar n-a fost să fie! Tot ce
a urmat după aceea a rămas pentru români
o rană nevindecată. O traumă de proporţii
pe care Vasile S. Popa ne-o redă cu
mijloacele literaturii într-o naraţiune
amplă, complexă şi convingătoare.

Nicolae BOGHIAN

O RANĂ NEVINDECATĂ

Despre drama românilor la Cotul
Domului s-au scris câteva lucrări cu
caracter documentar. Dar şi secvenţe
memoralistice aparţinând unor veterani de
război. O evocare istorică mai amplă au
realizat istoricii Adrian Pandea, Ion
Pavelescu şi Eftimie Ardeleanu prin
lucrarea „Românii la Stalingrad” (Editura
militară, Bucureşti, 1992), în care, în
premieră, s-a făcut o analiză amplă şi
obiectivă a operaţiunilor desfăşurate în
tragica iarnă a anului 1942. Ulterior, prin
accesul mai larg la arhive (inclusiv cele
sovietice) s-au pus în circulaţie documente
care ne-au oferit în bună măsură adevărata
imagine a dezastrului militar şi strategic
din timpul operaţiunilor din noiembrie –
decembrie 1942. O analiză lucidă a
cauzelor care au dus la acest dezastru nu
avantajează, din păcate, conducerea
armatei române şi nici pe conducătorul
Statului, mareşalul Ion Antonescu. Chiar
dacă principalele pârghii în desfăşurarea
operaţiunilor au stat în mâinile
comandanţilor germani, care au ascultat
orbeşte de ordinele unui diletant, acest
lucru nu absolvă de erorile strategic –
operaţionale pe cei care au luat deciziile în
acele momente.

O altă perspectivă de înţelegere a
evenimentelor propune Vasile S. Popa în
romanul „Ultima noapte la Tanais”,
apărut la Societatea Scriitorilor militari,
Bucureşti, 2012. Cu o structură
documentar – funcţională, cartea vrea să
readucă în ochii cititorilor momentele
tragice ale încercuirii diviziilor româneşti
la Cotul Donului şi să scoată la lumină
zbaterea, încleştarea şi eforturile
supraomeneşti ale militarilor români care,
deşi au rezistat eroic pe poziţii în condiţii
imposibile, au avut un sfârşit dramatic,
mulţi căzând eroic pe câmpul de luptă, iar
alţii fiind luaţi prizonieri de către armata
roşie.

Pentru a da consistenţă unei construcţii
epice destul de alambicate, autorul
foloseşte jocul de planuri, aducând în
scenă personaje reale sau ficţionale,
combinând tehnica inserţiei documentare
(pusă în ecuaţie colocvială, de dialog între
actanţii care îşi evocă nu doar amintirile, ci
şi proiecţia lor în diferite ipostaze de
receptare), cu aceea a naraţiunii clasice,
prin care personajul principal (confundabil
cu ego-ul autorului) îşi particularizează

trăirile în raport cu contextualitatea
impusă de scriitor.

Deşi, în plan epic, iubirile neîmplinite
la timp ale personajului principal ocupă
locul central (având şi un uşor vânticel
telenovelistic), întretăindu-se cu
secvenţele aproape reportericeşti despre
viaţa la un ziar al armatei în anii
comunismului, partea cu cea mai mare
încărcătură dramatică este cantonată în
teatrul de război, prin evocarea luptelor
„Grupului Lascăr” la Cotul Donului. De
altfel, partea aceasta pare să răspundă cel
mai bine aprecierii lui J. P. Sartre, conform
căreia romanul nu trebuie să se
conformeze premeditării romancierului, ci
libertăţii personajelor, iar povestirea
trebuie să curgă ca şi cum s-ar scrie
singură.

Zbaterea în încercuire a „Grupului
Lascăr” ar fi constituit un subiect în sine
al romanului, şi aşa cum este pusă în
pagină de autor se detaşează net ca o
construcţie epică de mare intensitate
dramatică, realizată cu mijloacele clasice
ale romanului de război. Avem aici toate
elementele pe care Vasile S. Popa a ştiut
să le combine într-un scenariu de sine
stătător: imprevi zibilitatea deciziilor ce
ţine actanţii într-o tensiune ostracizantă,
aşteptarea unor rezerve (de trupe,
armament, muniţie, alimente,
echipamente) care nu vor veni niciodată,
previzibilitatea unui sfârşit tragic şi
eforturile epuizante de a răsturna
predicţiile sumbre dar ineluctabile.

Generalul Lascăr acumulează, prin
portretistica autorului, calităţi ce trec de
comportamentul comun, întruchipând
personajul cel mai bine conturat, capabil
să determine structura şi evoluţia
demersului narativ. El devine şi oglinda
unei transmutări prin care datele
obiectuale preexistente (deţinute de autor
prin intermediul relatărilor sau
documentelor) se transformă în decupaj
literar, prin reanimarea scenelor de luptă,
combinarea trăirilor interioare cu
aptitudinile de răspuns reactiv la solicitări
extreme, sugerarea unor posibile căi de
ieşire din impas şi de anulare a
implacabilităţii evenimenţiale.

De altfel, potenţialitatea acestui miez
substanţial al naraţiunii i-a sugerat
scriitorului renunţarea la tehnica
dialogului colocvial ce reproduce citate şi
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Poeme de Ion MURARIU
Bacoviană
În umbra tristeţii amurgul coboară,
Se-mbracă oraşul în strai violet
Şi orice-amintire începe să doară...
E-oraşul în care se moare încet.

Pe soclul tristeţii poetul filtrează
Durerile lumii prin inima sa,
N-aude decât pe-acei ce oftează,
Privirea-i în jos e plecată şi grea.

În preajmă doar parcul bolnav îi răspunde
Pe frunzele moarte, gonite de vânt...
Şi jalea, pustiul se-ntinde pe unde
Visase odată speranţe purtând.

Trec corbii alene sub zarea de sânge,
Cu aripi de plumb planând peste lume...
Sub funerar veşmânt materia plânge...
Şi plâns, şi durere se-ncheagă-ntr-un nume.

Schiţă de portret
Din toate ai ceva, câte puţin,
Nu mult, ci doar atât cât se cuvine,
Dar când le beau, aromele de vin,
Tulburător le simt curgând prin vene.

Ai mersul căprioarei prin fânaţ,
Plutirea moale-a lebedei tăcute
Şi dorul meu adânc şi fără saţ
Te-nvăluie tăcut, pe neştiute.

Iar de pe buze roua ierbii strâng,
Din păr, plutirea algelor de ape
Şi sânii mici, când mijlocul ţi-l frâng,
Se zbat ca puii prinşi ce vor să scape.

Din unduirea căror ierburi moi
Miresme ştii să pui în toate cele?
Şi-n ochi, prin ce miraculos altoi
Lumini ţi-ai prins din pulberea de stele?

În patimile mele naşti furtuni,
Tălăzuiri de vifor şi îngheţ,
Tu poţi, la fel de bine cum aduni,
Să stâmperi setea bietului drumeţ.

Atâtea ai de preţ şi-avar cum sunt
N-aş risipi corola de petale,
Dacă m-ai pune paznic pe pământ,
Ca să veghez la bunurile tale.

Poeme de Nicolai
MAXIM

Te-aştept să vii
Te-aştept să vii, în ceşti cafeaua-i rece,
Păcat de-aroma ei în van pierdută;
Tu sechestrată-n crâncena redută,
Asculţi tic-tacul timpului ce trece.

Doar gânduri mai străbat calea ştiută;
Invidii, sentimente vor să-nece;
Izvorul vrajbei trebuie să sece
În gura urii să rămână mută!

Te-aştept să ieşi din linişte-aparentă,
Să vii să mă întrebi: ce faci, iubite?
Mai poţi lupta cu-această existenţă,

Ce mari dureri au tâmplele-albite,
Care-i a vieţii searbădă esenţă?
Şi alte întrebări nelămurite...

Aş vrea să fug cu tine
Aş vrea să fug cu tine încotrova
Să ne-nchinăm la sfinte mănăstiri,
Să degustăm din vinuri de Moldova
Şi să-ţi citez din dulcile-i rostiri.

Să medităm că „pulbere,ţărână”
Suntem, ca Veronica din Văratec,
Ce muză dulce-a fost şi-o să rămână
Pentru acei ce au în piept jăratec.

Şi îmbătaţi de vraja amară, dulce,
Să revenim acasă, în Ardeal,
Cu nostalgia ţării lui Neculce
Şi-a tot ce este dincolo de deal.

Fă-ţi cuib în palma mea
Te-am căutat o viaţă printre semeni,
Te-am bănuit în tot ce-am cunoscut;
Că sufletele noastre s-au născut
Să fie două suflete de gemeni.

Să le anime-aceleaşi idealuri,
Să simtă viaţa în acelaşi fel,
Să se îndrepte spre acelaşi ţel,
Purtate de aceleaşi valuri.

Dar tu eşti cealaltă jumătate
A sufletului care-mi arde-n piept,
Oricând la mine vino, te aştept,
Să construim în doi alte palate;

Ia-ţi zborul, dacă vrei, din colivie,
Fă-ţi cuib în palma mea, ce ţi-o întind,
Şi contopiţi în flăcări ce se-aprind,
Un sacru foc să fim, o torţă vie!
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(Apar doi bătrâni, un bărbat cu o desagă în spate şi o femeie care se sprijină
într-o bâtă)

BĂTRÂNA: Ascultă ce-ţi spun, Niculaie! L-am văzut pe călăreţ dis-de-
dimineaţă. Nici nu se uscase roua de pe iarbă când mă întorceam cu coşul
doldora de ierburi. Mergeam îngândurată spre casă când mi-a apărut dintr-
o dată un călăreţ îmbrăcat în zale. Era pe un cal alb ca spuma laptelui. S-a
oprit lângă mine şi a început să-mi vorbească. Întâi am încremenit, dar pe
urmă, încet, încet, mi-am revenit.
BĂTRÂNUL: Ană dragă, cred că ai început să baţi câmpii!
BĂTRÂNA: Ce crezi tu, Niculaie, că nu mai sunt în toate minţile?
BĂTRÂNA: Nu ştiu ce să mai zic. Voi femeile luaţi de bine tot ce vi se
năzare. De cele mai multe ori confundaţi visele cu ceea ce vi se întâmplă
în viaţa de zi cu zi. Şi mi se pare normal ca după o anumită vârstă omul să
nu mai fie în toate minţile.
BĂTRÂNA: Şi fratele meu s-a întâlnit cu un călăreţ atunci când se întorcea
acum câţiva ani de la pescuit într-o noapte.
BĂTRÂNUL: Ce să zic? Dracul şi frate-său! Sau, altfel spus, s-a întâlnit
tusea cu junghiul. Apoi, şi frate-tău ăla bate câmpii, deşi este mult mai
tânăr ca tine. Dacă stai şi-l asculţi îţi face capul calendar. Ce vrei, ce naşte
din pisică tot şoareci mănâncă!

(Lia şi Ruth au fost atente la discuţiile dintre cei doi bătrâni)

BĂTRÂNA (către cele două femei): Ziua bună, maică.
LIA ŞI RUTH: Bună ziua, oameni buni.
BĂTRÂNUL: Bună să vă fie inima.
LIA: Dar tare mai sunteţi oţărâţi!
RUTH: Cine v-a supărat aşa de rău?
BĂTRÂNUL: Apoi, taică, baba mea mă înnebuneşte cu nălucirile ei.
BĂTRÂNA: Să ştiţi, fetelor, că e de rău cu unchiaşul ăsta. Numai el e
zdravăn la minte. Numai el are dreptate. În rest…toţi suntem nişte căpiaţi. 
BĂTRÂNUL: N-o luaţi în seamă! De vreo câtva timp baba mea bate
câmpii. Vede vede oşteni în zale, ba aude voci ciudate. Poate soarele i-a
copt scăfârlia asta bătrână după ce i-a încins basmaua înflorată!
BĂTRÂNA: Frumos din partea ta, nu am ce zice! Nu ştii decât să mă faci
de râs la toată lumea. Dar ce s-a întâmplat aici? Văd un urcior spart!
RUTH: Eh, maică, mi-a scăpat urciorul din mână.
BĂTRÂNA: Semn rău, maică, semn rău! Să ştii că cioburile nu aduc bine.
Dar ştii că mi se bate şi mie un ochi? Poţi să-mi spui care?
BĂTRÂNUL: Maica Ana este de toat râsul. Parcă ar fi soţia lui Vasilache
de la târg! Nu ştiu un alt păpuşar care se maimuţăreşte la fel de bine!
BĂTRÂNA: Măi, Niculaie, până îmi trag oleacă sufletul, mai stau de vorbă
cu bietele creştine care după cum se vede, sunt şi ele ostenite.
BĂTRÂNUL: Nu te întinde cum îţi este obiceiul ală spurcat, odineşte-te
oleacă şi după aceea să pornim căci mai avem o sumă de mers şi acum se
înserează!
BĂTRÂNA: Dragă Niculaie, tot om merge, mai stai şi tu o ţâră jos, ce
Dumnezeu!
BĂTRÂNUL: După cum văd, urciorul vostru s-a spart. Dar nu-i nimic,
dacă vă este sete, am eu ploscă şi vă dau şi vouă să vă potoliţi uscăciunea
din cerul gurii, precum şi arşiţa din suflet. Ca mâine o să zac şi eu sub glie
şi atunci apa care v-o dau astăzi îmi va potoli arşiţa din sufletul meu.
(Scoate plosca şi îi desface dopul, dar constată uimit:) Iaca, este goală (o
întoarce) Nu mai este nici un strop de apă.
LIA: Dă-mi mie, taică, plosca, dar dacă vrei totuşi să faci un pustiu de bine,
în apropiere se află un izvor….
BĂTRÂNUL (ducând mâna la frunte): Ia stai puţin! Îmi aduc aminte că pe
vremuri când păşteam oile, se afla un izvor pe aici, prin apropiere.
RUTH: Se află, taică, unul drept înainte, nu departe de pomul acela.
BĂTRÂNUL (depărtându-se): Trage-ţi, maică Ană, sufletul lângă aceste
creştine că mă întorc cât ai clipi din ochi. (Către sine) Eu plec la drum cu
o babă pe care o caută moartea pe acasă, iar ea hălăduieşte prin străini. 

(Dispare în partea dreaptă)

BĂTRÂNA (aşezându-se lângă Lia şi Ruth): Ce să-i faci, Doamne! E cam
slobod de gură omul asta al meu, în schimb să ştiţi că nu este rău la suflet.
RUTH: Se vede, maică, se vede…
LIA: Ce spuneai că ai văzut?
BĂTRÂNA: Păi, cum spuneam, m-am sculat cam cu un ceas până să răsară
soarele şi am plecat să adun ierburi şi plante. Din acestea pregătesc ceaiuri
şi fierturi pentru tot felul de dureri. (Îşi coboară traista de pe umăr. Arătând
spre traistă) Aici am avut leacuri pe care le-am dus la cunoscuţii mei din
acest sat. Dacă veţi ajunge în satul alăturat, Domneşti, şi veţi întreba de
baba Ana, toţi cei care mă cunosc vă vor îndrepta spre casa noastră. Astfel,
dacă burta, capul, picioarele sau orice mădular vă supără, pe voi sau pe cei
apropiaţi, să daţi o fugă până la baba Ana care vă va vindeca de toate
durerile. Aş veni eu, maică la voi, când mă chemaţi, dar cei peste optzeci
de ani ai îşi spun cuvântul. Şalele s-au îndoit, vederea nu mai este ca
înainte, iar pasul mi s-a micşorat. Ca mâine şi eu, ninsă de ani, voi pleca
din lumea aceasta spre a lăsa loc la alţii. Îmi pare bine că fata mea Maria
a învăţat tot ce trebuie de la mine. Iar când eu mă voi coborî sub glie, ea
îmi va duce mai departe obiceiurile. Însă mai este ceva…
RUTH: Ce anume, maică Ană?
BĂTRÂNA: Fata mea s-a măritat şi şade la două sate mai departe de mine.
LIA: Apoi, cine va avea nevoie de ea o va găsi, dar să ne bucurăm că acum
te avem încă pe dumneata printre noi.
BĂTRÂNA: Cum vă spuneam, abia terminasem de cules ierburile şi cu
coşul doldora veneam pe cărare privind la bobiţele de mărgăritar presărate
pe flori şi pe firele de iarbă, când am văzut un călăreţ în zale care s-a oprit
lângă mine. La început am înmărmurit, însă curând mi-am venit în fire.
LIA: Dacă a fost vreun oştean de al lui Vodă?
BĂTRÂNA: Sigur nu a fost vreunul dintre oştenii lui Vodă pentru că în
viaţa mea de peste optzeci de ani am văzut mulţi oşteni şi de nu ştiu câte
ori am fugit când au năvălit oştile şi au făcut prădăciuni fără seamăn.
RUTH: Eşti sigură că nu a fost vreo nălucire care dispare odată cu primele
raze de soare?
BĂTRÂNA: Maică, şi fratele meu a văzut ceva asemănător când se întorcea
de la pescuit acum câţiva ani. Mai mult, chiar un nepot a văzut ceva
asemănător acum câteva zile atunci când pleca la vânat în zori.
RUTH: Şi ce zici că ţi-a spus călăreţul?
BĂTRÂNA: Mi-a spus: „Pocăiţi-vă şi nu uitaţi, apele vor năpădi peste
uscatul din voi, iar măruntaiele voastre vor hrăni peştii pentru că ura a
devenit mai mare decât dragostea voastră!” După aceea a dispărut. Iar un
fulger a străbătut cerul de la apus spre răsărit.
LIA: Nu ştiu ce să mai zic! În ultima vreme am avut un vis care s-a repetat
de vreo trei ori.
BĂTRÂNA: Ce vis?
LIA: Parcă eram pe un câmp, iar în faţa mea se află o livadă cu mere aurii.
Vreau să intru în livadă pentru a lua un măr, dar un oştean ca un heruvim
cu sabie de foc rece prin faţa mea şi-mi spune ceva. Eu mă chinui să-l
înţeleg, dar cerul se întunecă, apar stelele iar mai târziu zăresc nişte semne
ca acelea din ceaslovul popii şi un glas răsună din adâncuri zicând : „Fiara
a fost slobozită…” Mă trezesc îngrozită, iar fiori reci îmi trec prin toate
mădularele. Când încerc să-i povestesc bărbatului meu Petru acesta mă ia
în râs şi mă trimite la preot să-mi citească ceva pentru  a-mi alunga duhul
nălucirii.
RUTH: M-aţi lăsat fără cuvinte!
BĂTRÂNUL (din depărtare): Ana, am găsit ceva.
BĂTRÂNA: Ce ai găsit, măi omule? Dar hai odată cu plosca aia, că ni s-
au uscat gâtlejurile de sete!
BĂTRÂNUL: Este ceva care seamănă cu o brăţară. O să te bucuri foarte
mult atunci când o vei vedea.
LIA (ridicându-se): Ce să îi facem? Toate sunt cu voia lui  Dumnezeu. Dar
soarele a scăpătat înspre asfinţit şi în curând se va face noapte.
RUTH (ridicându-se):  Mergem imediat, surato, numai să luăm câte o gură
de apă. Totuşi, omul este de multe ori prea legat la ochi şi la urechi pentru
a pricepe semnele destinului.
BĂTRÂNA: Aşa cum cunoaştem sosirea anotimpurilor după semnele
prevestitoare, tot astfel putem bănui că se apropie ceva nefast. Dar să ne
rugăm şi poate Dumnezeu, Drăguţul, s-o îndura şi de noi!
BĂTRÂNUL (apare alb ca varul): L-am văzut…
BĂTRÂNA: Pe cine ai văzut omule? Lupul, ursul sau vreo altă arătare?
Eşti palid şi tremuri ca o vargă.
BĂTRÂNUL: Am văzut călăreţul acela. În lumina soarelui de apus era roşu
ca focul, a ridicat lancea şi a rostit: „Timpurile sunt aproape!” 

(Întuneric)

Constantin GEANTĂ

VESTITORUL
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Cărţi pentru copii

Gabriela Genţiana
GROZA
Polivalenta scriitoare ne oferă acum cel

de-al 17-lea volum, pe care îl dedică cu
generozitate copiilor şi copilăriei (Editura
Ecou, Cluj-Napoca, 2012). Poveşti de viaţă, în
mare parte autobiografice, se derulează prin
alternanţă cu fotografii şi imagini grafice
sugestive, redându-ne fiecăruia candoarea
copilăriei, în multiple ipostaze.

Recursul la exuberanţa anilor tineri,
întâmplările fruste şi dialogurile încântătoare,
stilul scriiturii încărcat cât trebuie cu imagini
plastice, redarea convingătoare a atmosferei
din anii copilăriei şi adolescenţei – toate
acestea, şi nu numai fac din cartea Gabrielei
Groza o lucrare deosebită care se parcurge
deopotrivă cu mintea şi cu inima.

*

Vasile LECHINŢAN
Prolificul istoric, arhivist şi om de cultură

ne prezintă o latură insolită a preocupărilor
sale: literatura pentru copii. „Comoara lui
Mitruţ”, volum apărut la Casa Cărţii de Ştiinţă,
Cluj-Napoca, 2011, foloseşte ca pretext
copilăria celor trei adolescenţi (Mitruţ, Dan şi
Ian) pentru a ne prezenta cu mult farmec
oameni, fapte, întâmplări şi locuri istorice din
Clujul secolului al 17-lea. Sunt 30 de texte cu
valenţe literare şi istorice deosebite, ca nişte
teste de cultură generală, pline de învăţăminte
pentru cititorii de toate vârstele. Aventura,
descoperirile insolite, liantul prieteniei,
savoarea dialogurilor şi redarea atmosferei de
epocă sunt doar câteva virtuţi ale acestei cărţi
care se citeşte pe nerăsuflate.

BEDROS Horasangian

LUMEA LUI HOREA PORUMB

Horea Porumb este un ardelean şcolit.
Tenace şi răbduriu, ca toţi ardelenii care
ştiu că viaţa e lungă, primejdiile şi
necazurile nu ne ocolesc. E bine să luăm
lucrurile aşa cum sunt, facă-se voia Celui
de Sus. Doamne, ajută! Restul vine de la
sine. Pe acest principiu sănătos de viaţă,
Horea Porumb se pune la drum. Şi se
dovedeşte un călător asiduu. Aşa i-a fost
dat lui. Dar şi profită din plin de şansa
asta. Adică a ieşit din perimetrul Braşov
– Deva – Arad – Satu Mare – Baia Mare
– Pasul Prislop şi s-a dus şi s-a stabilit la
Paris. Scurt pe doi. Carieră universitară,
dăscăleală, titluri, cursuri, studenţi,
obligaţii profesionale, balamuc, ce mai.
Viaţa e cum e, nu cum am vrea noi să fie.
Literatura e în altă parte. Dacă ardelenii
se duceau mai lesne la Budapesta, Viena
şi Berlin şi apoi veneau înapoi ca să
povestească ce frumos e la Baden-
Baden, Viena sau Marienbad, Porumb îşi
face din Paris o bază de operaţiuni.
Pleacă şi vine, se duce şi se întoarce din
te miri ce colţ al lumii. Şi mai scrie cîte
ceva. Româneşte. (...)

Într-o literatură – cea română –
năpădită de comentatori care scriu despre
orice fără să simtă şi înţeleagă mai nimic
de ce se întîmplă în jur, Porumb are toate
simţurile în alertă. Vede şi simte că ceva
se consumă sub ochii noştri. Poate mai şi
scoate cîte ceva din burtă – aşa au
procedat toţi marii povestitori – dar
efectul este de autenticitate şi firesc. Nu
în ordinea realului, ci a realităţii ficţionale
artistice. Nu avem o proză amintirist-
memorialistică, ci una extrem de
elaborată. Limba română vine la ea acasă
cu astfel de pagini citite după ce am
închis televizorul. Cîte un tîlc anume iese
din fiecare suceală prin lume. Fără să fie
moralist, ardeleanul, care e prudent din
fire, ne mai oferă cîte o morală. Uneori
detaliile au rostul şi hazul lor, o fină ironie
se strecoară printre aceste pagini serioase
altfel, alteori ai senzaţia că oamenii sunt
cam la fel oriunde te-ai afla pe acest

pămînt. Toate povestirile au cîte un
chichirez, nu mă apuc să dau exemple,
pentru că acest volum merită să fie citit
pe îndelete, savurînd fiecare pagină. 

O proză bine articulată de un prozator
care merită mai mult decît simple
interogaţii de genul „Cine mai e şi ăsta?”
Îl putem alătura pe Horea Porumb unor
alţi autori-călători-scriitori români, de la,
să zicem, Dinicu Golescu, Codru
Drăguşanu şi Calistrat Hogaş – ce pagini
minunate găsim pe aici... – pînă la
Romulus Rusan şi Adrian Marino. Dar şi
să-l asociem unor prozatori de mare
fineţe, chiar dacă puţin frecventaţi, dacă
nu uitaţi cu desăvîrşire, precum Radu
Albala sau Paul Emil Miclescu. Proze
elaborate, cu mult parfum şi rafinament
alcătuite, şi în cazul lui HP, cu multe
decupaje aparent exotice care dau
savoare şi culoare locală acestor proze. 

Aş vrea să cred că acest volum de
povestiri, aparent cuminţi şi aşezate, ale
lui Horea Porumb, va atrage cititori care
chiar să deguste pagini rafinate de
literatură. Să se bucure de călătorii şi să
cunoască oameni buni de prin toată
lumea asta unde ostenim cu toţii. Nu ştiu
care e miza literaturii, nu ştiu care ar
putea fi rostul şi rolul ei în lume, dar ştiu
bine că cititul este una din marile noastre
bucurii. Horea Porumb ne oferă o şansă
în plus să nu renunţăm la citit. E mult, e
puţin, nu ştiu. Putem decide fiecare.
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Ion CĂRĂŞEL

Aripi de îngeri

Aripi de îngeri mă-nconjoară
Şi fulgere se varsă-n oase
La stână turmele coboară
Muşcând din pajişte făloase.

Ciobani veniţi din curcubeu
Adulmecă, sorbind lumina
I-aşteaptă-acasă Dumnezeu
Să urce turmele-n Găina.

Iancu vine lângă ei
Cu chipu-i falnic de oştean
El şi căpitanii săi
În armură de Titan.

În ciubăr se scurge zara
Din hurdoiul nou de brad
Focu-şi limpezeşte para
Verbele în vatră ard.

Aburi calzi suind din stână
Eu îs doar un pelerin
Purtat de vise prin grădină
Adorm sub stele clandestin.

Mai smulg atunci instantaneu
Lăsându-mi turmele să pască
Ne-aşteaptă-n stână Dumnezeu
Iubirea să ne-o ocrotească.

Doamne ce-anotimpuri crude
Ceru-i cu oglinzi pe frunte
Fulgere se varsă calde
Sorbind istoria din munte.

Dumnezeu ne-aşteaptă acasă
Turmele se-ntorc la stână
Doar ciobanii au la masă
Verbele-n costum de zână.

Un strigăt altoit pe-un crin

Pare-un imn de rugăciune

Ne prinde-atunci lumina-n

mâini

Ca o divină-nţelepciune.

Eminescu

Eminescu e lumină,

Eminescu e izvor;

Eminescu-i Panteonul

către care-ntruna zbor.

Eminescu e grădina

tânără şi veşnic vie,

unde scrie primăvara

nesfârşita poezie.

Eminescu e izvorul

pe sub care zboară-ntruna

porumbeii libertăţii

când îşi caută lumina.

Eminescu-i libertatea

unde îngerii se roagă

Domnului să verse soare

pe grădina lui cea dragă.

Poeme de MESTER József Tamás
−traducere de Regéczy Szabina Perle−

Bunica
am fost cu ea întotdeauna
cuvântul cald a fost porunca ei
voinţa mea voinţa ei
şi noaptea picota zâmbind
nu-mi era teamă nicicând
bunica a fost lângă mine
şi în vis vorbea cu mine
a zâmbit paşnic
cu zânele nopţii
licuriciul scânteia în
întunericul nopţii de primăvară
serenada greierilor se contopeşte
cu glasul baritonal al puilor de baltă
cu râsul fluturilor dansatoare
stelele strălucesc din plin pe cer
cu zâmbetul intim al lunii
palide
între frunzişurile dudului cel mare
se uită paşnic pe fereastra mea
în locul mamei bunica-mi păzeşte visul
noaptea înstelată cu gelozie palidă
îmi pluteşte răsuflarea să răcorească
îmi păzeşte visele numai ea mă înţelege
bunica.

Gândurile perimate
gânduri perimate
pierde-vară a timpurilor
din nou şi din nou
gândurile perimate
ca războiul ciclonilor suri
te răpesc
hoinăreşti visând
privirea ta iscoditoare
se pierde în depărtări
vântul de toamnă îţi bate
greoi în faţă
mergi agale fără rost
muţenie neînsemnată
neghiobie neînsemnată
din nou şi din nou
gândurile perimate
frunze ruginite cu priviri triste
tăcute înţelegătoare.

Vânt de primăvară
te iubesc vânt de primăvară
te iubesc fiindcă mă mângâi
îmi dai dragoste adevărată
iubesc zilele de mai
iubesc frunzişele-nverzite
câmpia înflorită
iubeşte-mă şi tu aşa
cum nu m-ai iubit până acum
întânzând mâna mea tremurătoare
buzele mele te cheamă cu dor
pe braţul molatic al primăverii
adânc absorb în mine
aburul buzelor tale fierbinţi
balsamul lăcrămioarelor
sărutând dulce ochii
tăi strălucitori albaştri
mantia moale a răsuflării tale fragede
asta nu este doar vis
după atâtia ani muriţi
te iubesc vânt de primăvară
te iubesc fiindcă mă mângâi
te iubesc fiindcă
îmi dai dragoste adevărată.
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S-au scurs 12 ani de la trecerea în lumea umbrelor eterne a marelui
poet al Transilvaniei, IOAN ALEXANDRU, senator de Arad (1992 –
1996) – care la 13 iunie 1994  a suferit  în sala mare a Casei de Cultură
a Sindicatelor din Arad un atac cerebral. S-a întâmplat în finalul
expozeului pe care l-a rostit în faţa a peste o mie de arădeni. Ultimele
cuvinte pe care poetul le-a rostit în faţa numeroasei asistenţe, care l-a
ascultat cu multă fascinaţie, au fost: „Bunul Dumnezeu să
Binecuvânteze România!” - după care s-a prăbuşit, căzând pe spate,
spre înmărmurirea întregii săli. Participa la o întâlnire a arădenilor cu
astronautul american Charles M. Duke Jr. - membru al echipajului
„Apolo 16” - unul dintre puţinii pământeni care au pus piciorul pe
Lună. În prezidiul adunării, alături de astronaut şi soţia acestuia, sosiţi
din Statele Unite, se afla primarul de atunci al Aradului, prof. Cristian
Moisescu.

Acest ultim mare poet al Transilvaniei, născut pe meleaguri
clujene, la Ţopa-Mică, devenise în 1992 senator de Arad pe listele
PNŢCD, trecea tocmai printr-o perioadă în care şi-a „abandonat”
poezia pentru politică! Poetul, ajuns în Senatul României, a crezut că
va putea îmblânzi pasiunile dezlănţuite ale românilor, ieşindu-le cu
Crucea în faţă. Vocea lui însă n-a fost destul de puternică, încât să
acopere hărmălaia naţională. A căzut victimă, încă tânăr, la 52 de ani,
într-un moment când aveam mare nevoie de cântarea sa. După
remarcabilele sale volume de versuri: „Cum să vă spun” (1964, cu o

prefaţă de Mihai Beniuc), „Viaţa deocamdată” (1965), „Infernul
discutabil” (1967), „Vămile pustiei” (1969), au venit „Imnele
Bucuriei” (1973), continuate, între 1976 şi 1988, cu „Imnele
Transilvaniei”, „Imnele Moldovei”, „Imnele Ţării Româneşti”,
„Imnele iubirii”, „Imnele Putnei” şi „Imnele Maramureşului” - având
la bază un eticism şi istorism românesc, naţional!

Întrucât revista „AGORA LITERARĂ” a Ligii Scriitorilor din
România îşi are în programul său cultural valorificarea valorilor perene
ale spiritualităţii româneşti -  transilvănene şi naţionale – ca un
document de mare însemnătate pentru istoria noastră literară (având
în vedere că este vorba de ultimul mare poet al Transilvaniei)
prezentăm, în continuare, cuvântul poetului Ioan Alexandru, derulat
după o casetă video înregistrată la întâlnirea de la Arad.

„Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îţi mulţumim că eşti aici în
seara aceasta în România, îţi mulţumim pentru un Om care vine de
foarte departe până la Arad, poate că e drumul cel mai lung pe care
l-a făcut vreodată un Om de pe Pământ până la Arad în toată istoria
acestui oraş, astronomul Charles M. Duke Jr. care vine de pe Lună, să
fie astăzi, în jurul nostru, la această întâlnire de la Arad! (Aplauze)

Când am fost anul trecut în America împreună cu prietenul meu şi
fratele de Parlament, pastorul Petre Dugulescu şi am fost primiţi de
preşedintele Bill Clinton – după care am avut o discuţie de şapte ore
cu oamenii care au organizat în 1993 Săptămâna de Rugăciuni a
Statelor Unite – ne-am exprimat dorinţa ca din America să vină în
ţările comuniste, deci şi în România, oamenii de ştiinţă care cred că
Isus Hristos a înviat din morţi! I-am spus preşedintelui Clinton că este
foarte important să vină oameni de ştiinţă într-o lume unde ştiinţa a
fost prefăcută în idol, iar comunismul s-a întemeiat pe o ştiinţă atee,
fără Isus Hristos. Este vital pentru noi, unde avem în şcoli încă
învăţătura că omul se trage din maimuţă, că avem această ideologie
atee care a sprijinit marxism-leninismul, este foarte important să vină
în această lume oameni de ştiinţă de cea mai înaltă valoare, inclusiv
astronauţi care au străbătut drumurile acestea lungi de la Pământ la
Lună, care sunt mari specialişti, mari fizicieni, mari matematicieni
cum sunt astăzi cei de faţă la Casa din Arad, să vină la noi, în
România, ca să putem schimba felul de-a vedea lumea şi să putem
introduce în şcolile noastre din nou creştinismul ştiinţific şi Biblia!
Pentru că este zadarnic să credem că dacă avem în şcoli pe săptămână
o oră de Biblie, dacă se cercetează Scriptura în şcolile noastre o oră
pe săptămână, iar după o oră de Biblie urmează profesorul de biologie
şi profesorul de ştiinţe naturale şi spune că Omul se trage din maimuţă,

că vom putea apropia tinerii de Biblie! Avem nevoie de oameni de
ştiinţă care să-l mărturisească pe Isus Hristos. Astăzi, aici, la Arad,
avem acest răspuns din partea Statelor Unite.

Aduc slavă lui Dumnezeu că acest popor a ajuns pe Lună şi acum
a venit la noi, în România, la Arad, cu Cuvântul lui Dumnezeu! Aveţi
în faţa dumneavoastră un om care va putea schimba în seara aceasta
viaţa multora dintre dumneavoastră, dacă nu v-au schimbat-o până
acum alţii, cu alte cuvinte spuse de Scriptură! Îmi pare rău că nu sunt
soldaţi în sală, că nu sunt ofiţeri, poliţişti îndeajunşi, ori poate că sunt,
dar poate că nu sunt suficienţi să vadă cum un general american care
a avut toată gloria în ţara lui şi care are toată gloria şi acum, care are
bani suficienţi, care după ce a zburat pe Lună era un VIP în toată
America, era însă un om nefericit pentru că nu avea legătură intimă,
personală, cu Isus Hristos! O să-l ascultaţi pe Dânsul ca să vă
mărturisească acest lucru! O să vă spună Dânsul cum mergea de
sărbători la Biserică - era creştin, dar nu-l avea pe Isus Hristos în
inima lui! Atunci a ajuns la concluzia, împreună cu soţia lui, că viaţa
fără Isus Hristos nu are nici un sens! Putem să fim savanţi, putem să
fim milionari, putem să fim star-uri, să fim VIP-uri, putem să fim
parlamentari, putem să fim oameni politici, dar dacă nu-l avem pe Isus
Hristos în viaţa noastră, nu are nici un rost pelerinajul nostru pe
Pământ!

Mă bucur că aceşti oameni au venit la noi să ne dea o pildă cum
poţi să fii un star, cum poţi să fii un om bogat, cum poţi să fii un om
vestit, cum poţi să fii un om de ştiinţă avându-l pe Isus Hristos în
viaţa ta! 

România are nevoie în toate funcţiile centrale de asemenea
oameni, de oameni care-l cunosc pe Isus Hristos!

Vin aici, acum, la Arad cu salutul Senatului României - forul în
care m-aţi ales dumneavoastră, stimaţi arădeni, ca să vă reprezint. Vă
aduc veşti dumneavoastră, cât şi acestor oaspeţi ai României şi ai
Aradului, în numele Senatului, un salut Sfânt pe care-l Binecuvântează
şi Grupul de Rugăciune al Senatului la această întâlnire.

Anul acesta am fost din nou în America, împreună cu senatorul
Petru Dugulescu, cu pastorul de faţă, căruia îi  mulţumesc că şi-a
extins relaţiile, întrucât iniţial voia să-i aducă pe aceşti oaspeţi numai
până la Timişoara. Am reuşit, prin Grupul de Rugăciune, să ne
reîntâlnim cu preşedintele Bill Clinton, căruia i-am spus că în fostul
cabinet în care stătea Elena Ceauşescu, în prezent se află Grupul de
Rugăciune al Senatului, care în fiecare zi de miercuri se roagă şi
studiază Sfânta Scriptură! (Aplauze).

Îmi aduc aminte că atunci preşedintele Bill Clinton şi-a chemat
soţia şi i-a spus: „Dragă, în cabinetul lui Ceauşescu se face rugăciune
şi studiul Bibliei! Se schimbă ceva în lume! Se schimbă ceva în
România!”

Vreau să vă spun acum, să dea Dumnezeu ca această Oră de
Rugăciune, care se ţine în fiecare miercuri în Senatul României, să se
ţină şi în toată ţara! Pentru că o să vedeţi că unde nu se ţine studiul
Bibliei şi unde oameni mulţi nu se întâlnesc cu Isus Hristos, oamenii
nu au nici o şansă să-şi schimbe viaţa! Să dea Dumnezeu ca România
să se schimbe de astăzi înainte mai mult şi să avem martori să
mărturisim pe Isus Hristos fiecare acolo unde suntem! Dumnezeu să
Binecuvânteze America, care ne trimite asemenea oameni aici!
(Aplauze).

Bunul Dumnezeu să Binecuvânteze România, care are credincioşi
ca dumneavoastră şi care ştie să primească pe aceşti trimişi de a lui
Dumnezeu de către fraţii noştri din America!”

*
Acestea au fost ultimele cuvinte, rostite în public, în faţa

microfonului la Casa de Cultură a Sindicatelor din Arad, înainte de-a
se prăbuşi pe scenă, după care a fost transportat de urgenţă la Spitalul
judeţean din Arad, iar de acolo la Aeroportul Arad, de unde a fost
transportat cu elicopterul la Spitalul Universitar din Szeged-Ungaria.

Îşi va petrece ultimii ani ai vieţii, aproape paralizat, într-un
cărucior, departe de ţară, la Bonn, îngrijit de buna sa soţie Ulvine.
Tulburat adânc, senatorul de Arad, ultimul mare poet al Transilvaniei,
se va stinge din viaţă pe neaşteptate la 16 septembrie 2000, dispărând
cu discreţie, într-o mult prea mare tăcere, ca şi uitat, după nefericitul
accident cerebral de la Arad.

Astăzi, singurele mărturisiri rămase de la poet de pe „podiumul“
activităţii sale politice, sunt cele două cărţi de interviuri pe care le-am
realizat cu acesta, publicate în 1993 (Editura Fundaţiei „Ioan Slavici”
Arad) şi 2001 (Editura DACIA, Cluj-Napoca, ediţie postumă),
continuând astfel mitul întreţinut, neştirbit de admiratori, care sunt
mulţi, pretutindeni în Ardeal şi pretutindeni în întreaga Românie!

Emil SIMĂNDAN

MITUL LUI IOAN
ALEXANDRU
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În peisajul literaturii noastre din ultimii 3-4 ani s-a simţit tot
mai activă prezenţa unui nume, Georgeta Minodora Resteman.
Creaţia ei este o mare revărsare de poezii cu un parfum
îmbătător în care vibrează aspiraţia spre o lume ideală. Dar în
acest an poeta debutează şi în proză, scrierile sale fiind, de fapt,
o succesiune de imagini din perspectiva unui spirit apt de a
cuprinde şi de a desluşi sensuri mult mai adânci. Noua sa carte,
„Cipru - corolă de lumină vie” - Note de călătorie, istorie şi
peisaj, apărută la Editura ANAMAROL, Bucureşti, 2012 este o
arcadă elevată între Cipru şi România, ţări care au în comun
aceeaşi „proaspătă” eternitate. 

La început, autoarea face trecerea de la lumea tumultului de
azi – în care tehnologia îşi spune cuvântul în ritm uimitor
producând mirare doar atunci când nu şi-a făcut simţită
prezenţa, precum dureros observa chiar autoarea în aeroportul
Băneasa înainte de plecare în Cipru –, la liniştea de vis, ca un
cântec de leagăn în care recreează lumea ca la începuturile ei.
În felul acesta, Georgeta Resteman se prezinta cu acest volum

ca un mesager al Ciprului, marcând frumosul de-a lungul
istoriei, cu izvoare în timpuri demult apuse şi aduse până în
zilele noastre, vorbindu-ne despre geografia, economia, religia,
mitologia, legendele, oamenii acestei ţări, în limpezimi ale
cuvintelor care amintesc de cântecele sirenelor. Plină de
încântare, Georgeta Resteman împleteşte tot ceea ce vede şi
simte cu riguroasa muncă de documentare şi apoi aşterne pe
hârtie cuvintele parcă ieşite la lumină din fondul adânc al
sufletului ei, plămădit în frumuseţile Apusenilor noştri. Aceasta
este cea mai frumoasă monografie pe care am citit-o vreodată,
încât Cipru se poate mândri cu o astfel de realizare, iar România
poate înregistra un succes de carte care ilustrează un petec de
pământ pe care au ajuns unii dintre românii răspândiţi în lumea
întreagă, sfinţindu-l cu prezenţa şi realizările lor.

Ochii de culoare pădurilor din munţii Apuseni ai Georgetei
Resteman, nu pot privi frumuseţile din Cipru fără să facă
trimitere la frumuseţile ţării ei de suflet: „Soarele amiezii de
februarie în Cipru poate fi asemuit cu blândul astru al zilelor
de mai în România noastră, aşa că, în decorul absolut superb
al munţilor care se desfăşurau ca o nesfârşită împletitură din
stânci ornate cu ochiuri de verde crud, primăvăratic, rulam
vesele pe şoseaua dăltuită în munte spre un loc în care, îmi
spusese Mădălina, urma să mă bucur din toată inima, şi aşa a
fost!”

Cartea parcă se structurează de la sine, lăsând să curgă ca-
ntr-un moment de visare, imagini şi elemente ale lumii pe care
o descrie: cerul şi apa – „am păşit în momentul în care cerul

dădea un ultim sărut mării, unindu-se apoi cu ea în
îmbrăţişarea unui amurg al speranţelor şi-al viselor
frumoase...”;drumul „într-o armonizare perfectă a sufletelor
de-abia încărcate de binele şi frumuseţea trăirilor” sale, cu
natura „râzând de-atâta verde”, şoseaua „ce şerpuia a
nesfârşire”, munţi cu înălţimi „impresionante” sau
„variabile”, valea „unde bătrânii cedri tronau ca nişte împăraţi
printre pini şi alţi arbori”, câmpia „ce se deschidea în faţa
noastră ca un evantai verde, picurat din plin cu lacrimi galbene,
culturi de rapiţă înflorite în cel mai superb galben ce-l poţi
vedea primăvara, pomii încărcaţi de floare – parcă în acelaşi
timp în care s-a produs limpezirea sufletelor noastre, livezi de
portocali, lămâi şi pomelos plini de fructe coapte şi flori în
acelaşi timp, umplând atmosfera din jur de miresme sublime,
ne-au întâmpinat regeşte la coborârea din munţi. Sate cu o
arhitectură aparte, cu străduţe înguste şi case placate cu piatră
într-un mod cu totul”. Toată cartea abundă în asemenea imagini
şi în felurite bogăţii spirituale, care sub pana autoarei parcă
respiră, prind viaţă şi ne trezim învăluiţi de aceleaşi trăiri
transmise prin lucrătura meşteşugită a cuvintelor, cu un subtil iz
ardelenesc. 

Întreaga lucrare pare un poem în proză, în care autoarea
cântă frumuseţea lumii, ţesută în lumini şi umbre, din vechime
şi până în zilele noastre. Cuvintele se înşiruie parcă în ritm de
poezie, au acea muzică interioară care le face să curgă într-o
plăcută simplitate, conferind textului limpezime de cristal.
Niciun cuvânt nu este silit să stea într-un loc prea strâmt pentru
el. Limpezimea aceasta a stilului ei îi dă forţa intrinsecă de a
crea iluzia inefabilă a unui spaţiu destinat eternităţii, asemenea
unui abur prin care poţi zări veşnicia, iar zeii, parcă îţi surâd în
jocul umbrelor diafane, ţesute de timp. Ca o copie fidelă a
întruchipării sinelui său, Mădălina, fiica autoarei, a însoţit-o în
excursii cu scopul de a cunoaşte Ciprul, oferindu-i
„oportunitatea de a vizita împreună locuri minunate şi
încărcate de istorie, frumuseţe şi mister”, şi mai apoi şi tipărirea
cărţii, prin efortul financiar depus, aşa cum desprindem chiar
din dedicaţie. Citind cartea Georgetei Resteman avem ocazia
să desluşim un tablou aparte al relaţiei mamă-fiică, iar noi să
fim beneficiarii oportunităţii de a întrezări, parcă, imagini din
icoanele coborâte direct din lumea sfinţeniei.

În aceste plimbări ale lor, călătorind cu maşina dintr-un
capăt al insulei în celălalt, te vezi şi pe tine alături de mamă şi
fiică, şi auzi şi vezi cu ochii tăi tot ce văd cele două românce,
împărtăşind aceleaşi trăiri cu ele. Şi în final, nu-ţi mai vine să
cobori din maşina lor şi nici să te rupi de vrajă. Rămâi acolo
ancorat, pierdut în gânduri şi dezmierdând-o pe căţeluşa Ţuca,
„zburdalnica jucărie vie”, nelipsită din călătorii, dezmierdări
care traduc în graiul lor emoţii unice. Şi astfel, graţie imaginilor
date de lectură, te trezeşti în insula frumoasei Afrodita şi a lui
Zeus. Pentru o perioadă rămâi adâncit în acel timp al strălucirii
vremurilor apuse – „ţesătură fină de frumuseţi pline de mistere”
– şi, de-abia într-un târziu poţi să te ridici şi să te cocoţi în
templul timpului de azi...

Elena BUICĂ

COROLA DE 
LUMINĂ VIE
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Poeme de 
Eleonora KOHN

Candela
Aştept cu candela aprinsă
Sfârşitul trist al unei clipe
Mă spală acum o ploaie ninsă,
Nădejdile să le-nfiripe.

Iar ploaia ce din stele vine 
Şi candela o luminează
Îmi curmă liniştea din mine
Şi crunt viaţa o sfidează.

Şi printre lacrimi picurate
Cerşesc o clipă de iubire
Dar inima în van se zbate – 
Renaştem doar în nemurire.

Jar peste jar
Te aştept, iubite, să mai vii
Te-aştept şi azi şi mâine
Să ne jucăm ca doi copii,
Să împărţim o pâine.

Şi să rămâi când te iveşti,
Să fim mereu totuna,
Să fie vraja ca-n poveşti,
Acum şi-ntotdeauna.

Să stăm pierduţi de dor şi har,
Doar noi, eterni ca timpul,
Şi jar să punem peste jar,
Să fim uşori ca vântul.

Şi să ne stingem în cărbuni
Destinul şi căinţa,
De-s anii răi, de-s anii buni
Să ne-mplinim dorinţa.

Vapor pribeag
Adio-ţi spun, iubite,
Eu am plecat în larg
Pe unde liniştite
Şi-un vas fără catarg.

Eu am învins furtuna
Şi necredinţa-n zei,
Salvarea e-n cununa
Durerii fără chei.

Şi iau în dar cu mine
Privirea ta duioasă,
În timpul ce-ţi rămâne
Tu nu mai ai mireasă.

Credulă şi naivă
Mă pierd în patru zări,
Vaporul în derivă
Mă duce-n depărtări...

Poeme de 
Magda SIMIONESCU

Când vei citi...

Când vei citi
De-aicea dintre flori
Cuvântul meu durut
Şi-mpovărat,
Eu voi pluti
Deasupra printre nori
Şi-aş vrea să ştii
Că tot nu te-am uitat!

Călătorind
Cu sufletul în pumni
Pe drumul stelelor
Ce m-au trădat,
Am să plivesc
Din cale-ţi mărăcini
Ca să-nţelegi:
Că tot nu te-am uitat.

Am poposit

Am poposit
O clipă-n viaţa ta
Ca frunza tremurândă – 
A unui pom
Care-şi dorea o clipă
De lumină
Pe ramura râvnită,
Fără somn.

Am poposit
O clipă-n viaţa ta
Ca un drumeţ
Prin dune de nisip
Mânat-avid
De setea ce-l rodea
Şi de temutul lui;
Hainul timp.

Am poposit
O clipă-n viaţa ta
Ca frunza tremurândă – 

A unui pom
Care-a sfârşit
Sub bruma rece, grea
C-a îndrăznit
În clipa-i de sublim
Să fie Om.

Zorii

Mă priveşte cu sfială
Luna, dintr-un nor rebel,
Cântă mierlele a fală
Şi mi-i dorul singurel.

Murmură a somn izvorul
Şi e miezul nopţii-abia,
Leagănă-se dulce codrul,
Sus pe cer se stinge-o stea,

Zorii însă întârzie
Şi oricum de geaba vin,
Mă îmbăt cu poezie
Şi-mi sorb cupa cu venin.

Vestea ce-o aştept, o duce
Vântul dinspre miază-zi!
Cucule cu doruri multe
Singurel, cum poţi trăi?

Inimă naivă

Şi iar se curmă ziua
Şi noaptea-şi pune
Pânza de-ntuneric
Pe cerul meu senin,

Dar pacea tot nu vrea 
Să-mi fie tulburată
De-un semn ce mi-ar aduce
Şi miere şi venin.

Îmi pare uneori
C-o mână ca un flutur
Se sprijină pe clanţă
Şi-aţtept neliniţtită;

Iar inima-mi naivă
Încearcă iar să spere
Şi-i aud, -nebuna!
Bătaia ei pripită.
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Eugen BURGHELEA

Porumbel păşind – 

Zborul a devenit lux

Inaccesibil.

*

Seminţe în zbor – 

Pădurile de mâine

Ispitesc păsări.

*

Cireşe de mai – 

Ochii copilăriei

Ascunşi în frunze.

*

Cruce în iarbă – 

Soldatul jertfit ţării

Uitat de lume.

*

Poarta scârţâie – 

În curtea părintească

A intrat vântul.

*

Lacrimi de ceară – 

Plâng lumânările azi

Peste morminte.

*

Un ceas s-a oprit – 

Timpul se odihneşte

În pene de cuc.

*

Iarnă geroasă – 

A îngheţat soarele

De-atâta viscol.

*

Gutui galbene – 

Lumânările toamnei

Aprinse pe ram.

*

O coală albă

Aşteptând pe o masă – 

Muza plecată.

*

Urme pe omăt – 

Joc de-a v-aţi-ascunselea

Cu vânătorii.

Constantin STROE

Troiţa din deal – 
în hora îngerilor
curcubeul.

*
Civilizaţie – 
vrabie făcând baie
într-un vas de lut.

*
Un nou început – 
pe ruina unei case
doi porumbei.

*
Seară de toamnă – 
în beci cu felinarul
după vin roşu.

*
Regina nopţii
din nou încoronată – 
lună plină.

*
Cârd de pelicani – 
în fiecare iarnă
delta pustie.

*
Cer înstelat – 
în apa limpede
se scaldă luna.

*
Casa săracă – 
neaua a împodobit
bradul din curte.

*
Toamnă târzie – 
pe-o bancă două frunze
bunii alături.

*
În faţa casei
om de zăpadă topit – 
ce-i viaţa asta!

*
Lumină din lumină – 
un tânăr citind
din cartea de poeme.

*
Noapte întunecată – 
luminând aleea
doar licuricii.

*
Frunze căzute – 
poeme risipite
de vântul toamnei.

*
Încărcat de flori
rugul de lângă drum – 
roi de albine.

George Nicolae
PODIŞOR

Zăpor pe gârlă
Pe-o bucată de gheaţă
Câine încolţit

*
În vârful Crucii
Soarele tremură pe
Fruntea lui Iisus

*
Tufe de măceş
Prin grinduri şi zăvoaie
Miroase raiul…

*
Vinul din pahar
Pe masă pisica îşi 
Linge ghearele

*
La sânul mamei
Gângur de prunc alăptând
Calea lactee…

*
Şcolar silitor
Murdar de cerneală şi
Cârpind litere

*
Văzduh peticit
Din aripe de paseri
Cad stelele

*
Stare confuză
În lunca liniştită
Greier posedat

*
Culcată-n fânar
Luna e-o poamă de măr
Cu coaja albă

*
Fulgii de nea
Prăvăliţi peste sate
Fărâme de-azur

*
Pustiu în dulap
Parfum de levănţică
Cămaşa mamei

*
Fără cal şi plug
Cerul n-ar fi albastru
Nici ţarna de lut

Gr
af

ică
 d

e L
az

ăr
 M

or
ca

n



19

martie 2013EVENIMENT

traduse în limba engleză şi limba română acolo
unde a fost cazul, la care au participat 30 de poeţi
din 6 ţări: Austria, Bulgaria, Croaţia, Germania,
România, Serbia, volum lansat în 8-12 iulie 2012
la Ulm în Germania. Din membrii Filialei
Timişoara Banat au scris versuri 15 poeţi, pe care
îi apreciem.

5. Apariţia volumului: „Banatul, cuvânt şi
pământ românesc” autor Prof. Ionel Cionchin,
Editura Eurobit Timişoara 2012, apărut sub egida
„Ligii Scriitorilor” Filiala Timişoara Banat şi
cofinanţat de Consiliul Judeţean Timiş.

6. Apariţia volumului: „Eminescu Zeul
tutelar al neamului românesc” coordonatori
Armand si Constantin Sperlea, Editura Eubeea
Timisoara 2012, apărut sub egida „Ligii
Scriitorilor” Filiala Timişoara Banat şi cofinanţat
de Consiliul Judeţean Timiş.

7. „Liga Scriitorilor” Filiala Timişoara Banat
are 61 de titluri de carte de unic autor în perioada
2009-2011, dintre care 3 monografii:
„Monografia localităţii Dudeştii Vechi, jud.
Timiş”, autor Matei Castiov; „Monografia
localităţii Cornea, jud Caraş-Severin”, autor
Maria Martinescu-Sadovan şi „Povestiri din
istoria Banatului” de Ţopa Mihai.

8. Informări şi cronici literare apărute pe site-
ul Ligii Scriitorilor Români.

9. Prezenţe la Congrese şi Simpozioane
Internaţionale:

a) Simpozionul Internaţional: „Educaţia o
provocare în context European” – 10.05.2009 –
organizat de Casa Corpului Didactic şi
Inspectoratul Timiş.

b) Simpozionul Internaţional: „Identitatea
Culturală a Tuturor Românilor” 3-5 12.2010 şi
octombrie 2011, unde „Liga Scriitorilor” Filiala
Timişoara Banat este partener,

c) Congresul al X-lea Internaţional de
Dacologie 28-29 mai 2010 Alba- Iulia,

d) Simpozionul Internaţional Eminescu-
Petofi la Dumbraviţa 13 iunie 2010, 2011

e) Simpozionul naţional: „Repere ale
spiritualităţii rurale” – Bistriţa 2010,

f) Participare membrilor „Ligii Scriitorilor”
Filiala Timişoara Banat la un proiect despre
Poveştile Dunării în Austria 23-26 noiembrie
2011,

g) Participarea unor membri ai „Ligii
Scriitorilor” Filiala Timişoara Banat în Germania,
la Conferinţa de la Ulm 8-12 iulie 2012,

h) Participarea unor membrii ai „Ligii
Scriitorilor” Filiala Timişoara Banat în Croaţia,
la Conferinţa de la Vukovar, octombrie 2012, în
cadrul Proiectului Asociaţiei Culturale Constantin
Brâncuşi „Danube Stories”.

10. Asociaţia noastră a câştigat, ca partener,
proiectul European cu titlul: „Personal Town
Tours”, coordonat de doamna academician
Carmen Stadelhofer, din Ulm, Germania. În
cadrul acestui proiect, în 25-28 aprilie 2013 vor
veni parteneri din Germania, Franţa, Italia şi
Slovenia în Timişoara. Sub deviza: „Eu vă voi
arăta oraşul meu” vrem să arătăm aspectul
european al oraşului Timişoara, pentru a deveni
capitală culturala europeană. Acest proiect se
derulează între 01.08.2012 - 31.07.2014.

Doina DRĂGAN

silueta lui care a început să umble prin Europa.
Almanahul nr. 3, în condiţia fenomenului
globalizării şi intrării noastre în Europa, când
o parte din tradiţiile poporului român, a
operelor lui, se estompează ,sau dispar cu totul,
devine „lada de zestre” a spiritualităţii
româneşti, prin care urmaşii, şi mapamondul
ne vor cunoaşte. 

ARGUMENT
Lansarea Anuarului Asociaţiei „Ligii

Scriitorilor” Filiala Timişoara Banat Nr.3,
intitulat „De la scriitorii bănăţeni către toţi
românii”, a avut loc în decembrie 2012, pentru
că aşa era consemnată, în Agenda Culturală a
Consiliului Judeţean Timiş, de unde pentru
tipărirea acestui document de 128 pagini am
primit o cofinanţare de 1.000 lei.

Pentru a finaliza Anuarul Nr.3 cu succes,
coordonatoarele Doina Drăgan şi Andreia-Elena
Anucuţa, am parcurs materialele primite pe
parcursul lor, care s-au dovedit a fi marcate în
acest an de multe schimbări inovatoare, dovedind
rigurozitate şi un mediu profesionist.

Realizarea acestui proiect ambiţios, a fost
posibil datorită scriitorilor prezenţi în Anuar, care
au conştientizat importanţa calităţii articolelor
dumnealor din acest cuprins, precum şi a cărţilor
personale tipărite.

Dintre cele mai importante activităţi lunare
amintim lansările de carte ce au loc în prima
sâmbătă a fiecărei luni, precum: 

1. Editarea: „ANUARUL Ligii Scriitorilor
din România Filiala Timişoara Banat Nr.1/”
Timişoara 2011 – coordonatori:prof. Doina
Drăgan şi prep. univ. Andreia-Elena Anucuţa,
care a primit premiul pe ţara al Liga Scriitorilor
Români.

2. Editarea: ”ANUARUL Ligii Scriitorilor
din România Filiala Timişoara Banat Nr.2/”
Timişoara 2012.coordonatori prof. Doina Drăgan
şi prep. univ. Andreia –Elena Anucuţa.

3. Editarea Antologiei „Ligii Scriitorilor”
Filiala Timişoara Banat: „Floare de colţ” (15
autori) – coordonată de Doina Dragan şi Mariana
Sperlea –Editura Ando-Tours, Timişoara 2010.

4. Doina Drăgan şi Mariana Strungă, membri
„Ligii Scriitorilor” Filiala Timişoara Banat sunt
coordonatorii volumului: „Dunărea în poezii”.
Antologie internaţională a poeţilor danubieni;
„Danube în poems” Internaţional Antology of
Danube Poets, Editura Eurobit Timişoara 2012,
fiind prima antologie internaţională totalizând 87
de poezii, compuse în limba maternă, apoi

LAUDATIO
După un an bogat în activităţi culturale,

iată, Filiala Banat Timişoara a Ligii Scriitorilor
Români publică Anuarul nr.3, motiv de bilanţ
şi de jalonare a unui areal cultural ce trebuie
să devină mărturisitor peste timp şi vremuiri.
Nu ar fi fost posibil acest demers dacă în
fruntea Filialei nu s-ar fi aflat un om dăruit
promovării culturii noastre cum este
profesoara Doina Drăgan, având alături pe mai
tânăra colegă Andreia-Elena Anucuţa. Reuşita
nu ar fi fost deplină dacă nu s-ar fi încojurat de
personalităţi bănăţene, asemeni apostolilor,
care i-au fost alături în mai toate demersurilor
sale.

Cuvintele mele, vorba lui Horaţiu în Ars
Poetica, 311, atunci când ai lucrurile în faţa
ochilor, vin fără să le chemi, doresc să fie un
florilegiu de gâduri despre activitatea
membrilor Ligii Scriitorilor, Filiala Banat, cu
încărcătura de sentimente care vibrează pentru
fiecare membru al acestei organizaţii.

Am urmărit îndeaproape tot ce au
întreprins colegii de pe malul domol al râului
Bega, o parte din activităţile culturale de acolo
le-am publicat în cele 18 reviste ale Ligii
Scriitorilor şi pe siteul organizaţiei noastre.
Scriitori ca Ana Zlibuţ-coordonator de proiect,
Ionel Cionchin, Armand şi Constantin Sperlea,
conf. univ. dr. Tiberiu Ciobanu, conf. univ. dr.
Constantin Strungă, prof. Mariana Strungă,
mai noii veniţi Brie-Bonchiş Florin-Gheorghe,
Băietu Viorel, Bruţiu-Bacicu Florica,
Crânganu Adriana, Gheorgheosu Ion, Indricău
Ioan, Nicolae Nicolae, Rădulescu Mihai,
Zlibuţ Diana şi managerul de proiecte
Alexandru Strungă şi mai toţi membrii Filialei,
au pus suflet şi talent în promovarea literaturii
române. 

Au apărut cărţi deosebite sub egida Ligii
Scriitorilor-Filiala Banat-Timişoara.Au fost
editate monografiile localităţilor Dudeştii
Vechi şi Cornea, membrii filialei au participat
şi chiar au organizat simpozioane şi Congrese
Internaţionale. Bine primită de presa culturală
este şi Antologia Internaţională a Poeţilor
Danubieni – „Dunărea în poezii”.

Citind acest Anuar, pot spune, că el se
constituie într-un bilanţ al unei ample
activităţi, dar şi într-un eseu ce evidenţiază
sensibilitatea unui grup de scriitori bănăţeni ce
schimbă vechea paradigmă culturală şi
spirituală patronată de vechile structuri. E o
nouă categorie scriitoricească care s-a născut
după decembrie 1989, fiind un model
operaţional, cum crede Umberto Eco, un eon
care renaşte odată cu apariţia altei epoci.Sunt
scriitori pe care îi cataloghez în noul curent 4
proglobmodernist. În aceste condiţii înţelegem
în ce constă „distrucţia ontologiei”, cum o
numeşte Vattimo, amintită de Heidegger şi,
înaintea lui, de Nietzsche. A recupera, iată
cuvântul de ordine al proglobmodernului,

ANUARUL FILIALEI BANAT – TIMIŞOARA A LIGII SCRIITORILOR

Al. Florin ŢENE
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La târgul de carte „Gaudeamus”, 25 noiembrie 2012,
Horia Roman Petrovici vorbeşte liber despre volumul
„Lumea secretă a nomenclaturii” semnată de Vladimir
Tismăneanu, autor pe care îl prezintă celor de faţă drept
poate cel mai important produs universitar, al universităţii
bucureştene, unde a terminat Sociologia şi fiind fiul lu’tata,
nomenclaturist comunist, i-a călcat pe urme. Toţi fac la fel,
considerându-se cei mai importanţi produşi universitari.
Horia Roman Petrovici a vorbit aproape 25 de minute dintre
care câteva minute despre Vladimir Tismăneanu şi tot atâtea
despre carte, iar restul, minute şi minute în şir, cu aplomb de
neo-politruc despre recrudescenţa antisemitismului în
societatea românească, de tot auditoriul a lăsat capul în jos
simţindu-se vizat şi vinovat. Şi-a susţinut intoxicarea cu
exemple puerile. Unul vechi, pe care-l tot spune ca o
flaşnetă: ieri în târg am fost izbit de un om care mă considera
insuficient de român şi ce caut eu aici, printre oamenii de
cultură români. Ce să comentezi, că Bucureştiul e un târg
fără alte produse intelectuale importante, unde se târguieşte

identitatea şi demnitatea naţională, ca omul era liber să-l
întrebe ce caută în cultura românească, după ce Horia Roman
Petrovici a scris şi semnat: Româna este o limbă în care
trebuie să încetăm să mai vorbim sau… să o folosim numai
pentru înjurături, sau că România are o cultură tip second
hand şi Cu o educaţie pur românească nu poţi face NIMIC (e
destul cât face Vladimir Tismăneanu, cel mai important
produs universitar).

Apoi, Horia Roman Petrovici s-a întors la el însuşi,
pozând în victima antisemitismului, de m-au trecut toate
lacrimile când a repetat, a nu ştiu câta oară retragerea sa de
la „Evenimentul Zilei” pentru că acolo era unul, care în
fiecare miercuri noaptea îl urmarea cu: mori jidane şi mă chiş
în freza lui. Mulţi marţieni pe lumea asta şi necuviincioşi!
Dar nu acesta e de luat în seamă ci ceea ce debita şi susţinea
el în acele articole era, de multe ori, para-raţional, nu
folosesc termenul consacrat. Era atât de ridicol încât crea
momente de ilaritate, de clovn la curtea regelui băsescu,
pentru toţi ce îl citeau, mulţi fiind incitaţi să-l critice cu
argumente pertinente, să-l zeflemisească, câteodată usturător,
şi unii chiar lipindu-i epitete! Deh, gura lumii slobodă, scrie
şi în Declaraţia Universala a Drepturilor Omului semnată la
ONU şi de România şi de Israel. În paranteză, din 1998, când
am început să-l critic decent si cu argumente pe Horia
Roman Petrovici, multe etichete şi injurii s-au abătut asupra
mea de la zisele elite bucureştene – A. Pleşu, C. Stanescu,
Alex Ştefănescu – ce îl idolatrizau grotesc pe Horia Roman
Petrovici mai ales după ce acesta a ajuns preşedinte pe
bugetul culturii româneşti de tip second hand! Acum, în
sfârşit, adepţii şi idolatrii lui şi-au dat seama de adevărata
personalitate a lui Horia Roman Petrovici şi el face ultima
sforţare să se menţină strigând în gura mare ca este victima
antisemitismului. Cât despre manipularea lui cu recru -
descenţa antisemitismului mă amuză cât dă în gropi şi-mi

aduce aminte de Moses Rozen, care numai după 1990 a pus
în faţa Templului Coral o placa pe care scria că românii sunt
responsabil de un holocaust a 400.000 de evrei. Până atunci
nici o acuzare atât de directă şi gravă, şi slavă, armatei roşii
eliberatoare, care ne-a adus pe Ana Pauker, Nikolski,
Brucan, Walter Roman, Leonid Tismeniski, Dionisie
Patapievicişi mulţi alţii de acelaşi sânge, dar nici unul dintre
ei sau, de ce nu, toţi în cor nu au acuzat România de
holocaust până în 1990!! După cincizeci de ani, din 1990,
Moses Rozen, Jean Ancel şi Elie  Wiesel au început să scrie
scenariul şi să regizeze  holocaustu din România cu puţine şi
şterse personaje reale dar mulţi figuranţi plătiţi. Şi aşa au
ajuns contribuabilii români după 50 de ani să fie acţionari
obligatorii  la Holocaust Industy, cum l-a numit profesorul
universitar Norman G. Finkelstein, evreu american, în cartea
sa. În paranteză, în 2001 l-am rugat, în scris, pe Gabriel
Liiceanu să publice la „Editura Humanitas” cartea
profesorului american, să afle şi românii cât sunt de
manipulaţi cu holocaustu din România. Altum silentium!!
Aşa ca astăzi ştafeta holocaustului din România este preluată
de la Rozen, Wiesel şi Ancel de către fiii nomenclaturiştilor
evrei Tismăneanu, Oişteanu, Patapievici . Succes băieţi, aveţi
cale deschisă!!  Intelectualitatea bucureşteană şi provincială,
cu excepţia câtorva, tremură ca nu cumva Horia Roman
Petrovici să-i arate cu degetul său, detector de antisemiţi!!

Dar şi mai penibile sunt elitele bucureştene şi provinciale
de astăzi, jurnaliştii şi scriitori, ce nu au nici o reacţie vocala
sau scrisă la elucubraţiile lui HRP, motivându-şi laşitatea cu
aşa zisa ignoranţa de om mult superior. Aiurea, sunt poltroni
în toată regula. Dar, unii dintre aceştia coboară şi mai jos pe
scara demnităţii, mimând ascultarea cu interes, cu gura
căscată, dând din cap aprobativ şi aplaudându-l la sfârşit.
Unul dintre aceştia, Mircea Cărtărescu, a fost de faţa, şi el
prezentând cartea lui Vladimir Tismăneanu. A început
patetic, cum cel mai important produs universitar
bucureştean îi este mai mult decât prieten, îi este un frate
mai mare şi cu o scurtă evocare din 1990. Atunci, a fost
paraşutat (?!) direct în miezul marelui măr, Big Apple şi
fratele cel mare l-a întâmpinat la telefon cu: Ce faci, bă! Am
ascultat de trei ori înregistrarea pentru că vroiam să fiu sigur
de mai multe lucruri. Întâi, scriitorul de pe lista suedeză a
nobililor a spus: în sensul acestei prime fraze de-o
familiaritate şi căldură extraordinară s-a desfăşurat în
continuare perioada cât am stat… Pentru mine nu este nici o
frază, ci o propoziţie simplă de mahala, care demonstrează
cât de important produs universitar bucureştean este
Vladimir Tismăneanu sau Volo cum îi spune Mircea
Cărtărescu, căruia îi trage un periaj de mic lacheu, ca să nu
folosesc expresia obişnuită în asemenea situaţii. Încă odată
m-am mai lămurit de anvergura personalităţii cărtăresciene
care în scrierile sale foloseşte Românica în loc de România
şi cât de nesuferită i-a devenit această ţară, dar nu o
părăseşte, cum nu o părăsesc nici cei ce urăsc românii, limba
română şi statul lor unitar de aproape o sută de ani…

Mi-am comandat cartea lui Vladimir Tismăneanu, dar
până ce o voi primi am să mă adresez universităţii
bucureştene cu propunerea să înlocuiască una din statuile din
faţa ei cu statuia celui mai important produs universitar pe
care l-a dat, iar la picioarele lui să pună două statui mai mici,
de-o şchioapă, ale lui Horia Roman Patapievici şi Mircea
Cărtărescu.

Corneliu FLOREA

ŞORICELUL UNIVERSITĂŢII
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Poeme de 
Titina NICA ŢENE

Când vine primăvara

Acum, mai spre bătrâneţe,
mi-am propus de ceva timp
să iubesc şi să observ
fiecare anotimp.

Să fug de căldura VERII
în pădurea cu răcoare
şi trecând peste câmpii
să mă minunez de floare.

TOAMNA să nu mă-ntristez 
nici când cerul e de smoală,
să mă bucur că aud
glasuri de copii la şcoală.

Despre IARNA ce să spun!?
Sunt atâtea sărbători
că precis îmi va părea
că ninge din cer cu flori.

Deşi toate-s ale Tale
existente pe pământ,
fie iarnă, fie vară,
fie ploaie, fie vânt…

Dar când vine PRIMĂVARA
Şi totul învie divin-
să nu o iubesc mai mult
nu pot, Doamne, să m-abţin!

De Paşte

De Paşte soarele e altfel,
are o altfel de lumină,
mama cu tata parcă-s tineri
şi parcă nu mai sunt bătrână.

Mă văd copil pe Dealul Mare
dintr-un sătuc îndepărtat,
purtând rochiţă înflorată,
din sat de parcă n-am plecat.

Mă joc cu fraţii mei pe Beica,
râul ce curge-volburat,
ne salutăm cu voie bună
zicând „Hristos a Înviat”!

Ce fericită eram, Doamne,
şi ce departe sunt acum!
Am mers aşa de mult prin viaţă
Ajunsa-m capătul de drum?

Privesc la pomul înflorit
pe care cântă o păsărică,
nepoata vine lângă mine
„Hristos a Înviat”, Bunică!

Cel mai recent volum al Titinei Nica
Ţene, Un strop de veşnicie (Editura Ecou,
Cluj-Napoca, 2012), o surprinde pe poetă
în ipostaza de supus răzvrătit al zeului
Cronos. Tema timpului este tratată în
multe dintre creaţiile cuprinse în volum:
Cheia bătrânei, Îndoială, Direct în cer,
Speranţă, Urc pe scara vieţii mele, Trece
vremea... ,Toamnă, toamnă ai venit!Iar, Pe
aproape e Crăciunul etc.

Titina Nica Ţene se vede într-o
oglindă uşor înceţoşată de curgerea
vremii: „ mi s-a făcut târziu”, fiindcă
„trece, Doamne, vremea peste noi...”,
„Timpul trece, merge spre pustiu”. Însă
sentimentul aproprierii iminentei morţi nu
este resimţit cu durere, ci cu nostalgie şi o
doză semnificativă de seninătate. Îşi
acceptă cu înţelepciune condiţia de fiinţă
trecătoare, chiar dacă, pe alocuri dă glas
revoltei că a îmbătrânit, fiind, în sufletul
său, încredinţată de faptul că, în pofida
aparenţelor, are parte de imunitate
absolută sub cupola timpului.

Suferinţa la gândul aproprierii morţii
(se găseşte la vârsta când „tinereţea/ ( ...
) nu se-ntoarce niciodată”) este atenuată
până aproape de disipare de către credinţa
în Dumnezeu. Din credinţă („Mă rog de
Tine, Doamne”, „Doamne Te caut
mereu”, „Doamne, Te iubesc nespus”,
„vin către Tine, Doamne”) vine
certitudinea că, atunci când va fi să se
întâmple Plecarea, aceasta va însemna nu
sfârşitul, ci regăsirea alături de cei dragi
în cer. Din acelaşi motiv, părinţii demult
duşi, sunt evocaţi nu cu tristeţe, ci
melancolie împletită cu bucuria
rememorării. A plecat măicuţa ... – ne
spune poeta –, totuşi „iese-n prag, face cu
mâna”, „parcă (o) văd pe-a mea măicuţă/
stând la masa cea rotundă”, iar în Părinţii
ne face cunoscut că ei „mi s-au dus/ Până
dincolo de stele”.

Împăcată cu sine, împăcată cu
Dumnezeu, care a condamnat-o la
vremelnicie „Sunt atât de tristă,
Doamne”, poeta vorbeşte de Pretinsa
moarte, negându-i acesteia autenticitatea,
din moment ce destinul omului
echivalează cu căutarea divinităţii şi
găsirea ei, în clipa hotărâtă.

Fiindcă „Viaţa asta ( ... ), totuşi,
trecătoare” „e un tren cu lungi vagoane”,
care „te duce către staţia finală”, Titina

Nica Ţene ne îndeamnă să găsim în noi
puterea de a primi Bucuria lucrurilor
simple, de a lăsa fericirea să vină la noi,
odată cu o nouă primăvară, cu o nouă
toamnă 

Dragostea nu îmbătrâneşte niciodată,
ne asigură ea. Scânteile iubirii de
odinioară n-au adormit în cenuşă, chiar
dacă au trecut decenii de când cei doi,
prinţesa şi Făt-Frumos, stăteau pe bancă
în parc.

Chiar întoarsă în satul natal, pustiu
acum, unde nu mai găseşte pe nimeni
dintre cei dragi, „fata lui Costică”,
contemplându-se la vârsta deplinei
maturităţi, când „gândurile, stol, aleargă
spre cei dragi” şi-ar vrea să mai retrăiască
emoţiile copilăriei, sau când îndrăzneşte
să ceară „Dă-mi, Doamne, tinereţea
înapoi” într-o răsunătoare Rugăciune,
poeta găseşte în sine forţa de a vedea
esenţa vieţii: „natura, în juru-mi
renaşte”, „păsările-n codru ( ... ) le
ascult”, „toamna cerne galben peste vii”
– iar acestea îi alungă din minte gândurile
negre şi din suflet teama de Necunoscut. 

La mai bine de trei decenii de când îmi
amintesc că i-am citit prima poezie,
lecturând Un strop de veşnicie, Titina
Nica Ţene îmi dă senzaţia unei voci lirice
tinere, mereu proaspete, care şi-a câştigat,
în faţa trecerii timpului, din dragoste
pentru Cuvânt şi pentru Frumos, dreptul
la imunitate. Iar faptul că, în răstimpul de
care vorbesc, silueta i-a rămas
neschimbată, iar tâmplele de-abia i-au
prins o părere de brumă nu face decât să
ateste că tinereţea este o stare de spirit, iar
poezia izvorul hrănitor la care Doamna
Ţene se întoarce în fiecare zi.

Voichiţa PĂLĂCEAN-VEREŞ
STROPUL DE VEŞNICIE AL TITINEI
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Marius C. Nica este un poet cu o experienţă literară deosebită.
Poetul vine, prin versurile sale, cu candoarea, cu bonomia şi cu
exuberanţa ţăranului în faţa spectacolului extraordinar pe care îl
oferă câmpia, cu lanurile aurii şi cu cerul înstelat al Bărăganului, cu
doinele şi baladele pline de dor şi de jale, cu oameni gospodari cu
palmele asprite de munca ogorului, cu feţele arse de soarele arzător
şi brăzdate de crivăţul şfichiuitor. Un caval pare a trimite sunetele
inconfundabile spre cele patru zări.

Câmpia, şi mai ales satul natal, Florica, îi provoacă stări
entuziaste: de bucurie, de fericire, de beatitudine, da şi de tristeţe,
de nostalgie, atunci când se află pe meleaguri străine. Se simte
foarte bine în două locuri: Florica de Buzău sau Florida de USA.
Nici nu este de mirare pentru că între ele este o diferenţă minoră:
doar de o literă!

Poetul, ca cetăţean al Universului, hoinăreşte prin lume aşa cum
o face distinsul său înaintaş, strălucitul poet Ion Niculescu: „Eu
sunt Baudelaire şi baudelairesque prin lume”, ca alţi boemi celebri.

Marius C nica este un poet spectaculos şi tumultuos. Cu acest
nou volum sper, şi cred, că va încheia un ciclu. Cei care l-au auzit
recitindu-şi versurile, după lectura măcar a unui volum, îşi dau
seama că poetul le scrie după cum le recită şi le recită cum le simte,
după unritm şi o melodie numai de el ştiute, un ritm de metronom
prin care, pare, că îşi sacadează sentimentele şi trăirile, ca într-un
uşor pas de defilare duminical, încât ai senzaţia de creştere a
şuvoiului în torent.

Cele două părţi, „Stările delicate” şi „Paradigma iubirii”, se
competează reciproc şi dau unitate întregului volum. Aici, poetul
încearcă să se vindece de unele dintre angoasele sale prin terapie şi
prin el, noi. Şi cea mai la îndemână este terapia prin uimire.
Rămâne extaziat în faţa unora dintre cele mai tulburătoare şi
fascinante fenomene sau evenimente. Creează imagini idilice
demne de penelul celui mai expresionist şi cromatic pictor, dar şi
imagini, zguduitor de reale, din cotidianul funambulesc.

Mesajul pe care îl transmite este direct, simplu şi de aceea
ajunge la inimile şi sufletele cititorilor cu nivele culturale diferite.
În cele mai multe poeme se metamorfozează, pe rând, în justiţiar,
în trubadur al iubirii şi frumuseţilor naturale, în satirizator, cu
accente moralizatoare.

Dacă analizăm volumul numai din perspectiva acestor repere,
putem să fim mulţumiţi, că avem o nouă reuşită marca Marius C.
Nica. Prin el, versul şi verbul românesc al multor autori ajung în
multe comunităţi de români, şi nu numai, din Statele Unite, Italia
ş.a. şi pentru acest lucru trebuie să-i mulţumim!

Radu ŢUCULESCU

DARUL 
ALEXANDRINEI
Volumul de povestiri „Sub semnul apei şi al dragonului”,

semnat de Carmen Alexandrina, a primit premiul pentru debut al
editurii Dacia şi trebuia să fie publicat prin anul 1992. Dar
„frământările” editoriale din respectiva perioadă, cu desele
schimbări ale conducerii plus... indolenţa de rogoare au dus la
„uitarea” manuscrisului, premiat de un juriu competent, în câteva
dintre birourile editurii.

Autoarea, din jenă, din pudoare, nu a insistat mai mult decât a
crezut de cuviinţă, apoi a renunţat. Premierea, pentru a doua oară
(!) a aceluiaşi volum făcută, iată, după douăzeci de ani (!) este şi un
get recuperator pe care-l facem conştienţi de valoarea scrierii
autoarei. Un simţ al observaţiei de mare fineţe, o ştiinţă de a creona
personaje care îţi rămân în memorie, un amestec de poezie în care
domină anii copilăriei, cu dureroase secţiuni în imediata realitate,
o adevărată artă a dialogului, o capacitate de a descoperi adâncimile
psihologice ale sufletului adolescentin, dar şi al celui aflat în plină
maturitate, o bucurie de a se avânta în subtile descrieri ale naturii,
o discrtă ironie, iată câteva dintre coordonatele scrisului lui Carmen
Alexandrina. După ce s-a hotărât publicarea acestui volum, abia
aşteptam să-i fac autoarei o mare surpriză, chiar o mare bucurie pe
care o merita din plin. Însă o boală necruţătoare, apărută din senin,
a răpit-o brusc şi dureros, pe Carmen Alexandrina dintre noi. Nu a
mai apucat să-şi vadă volumul tipărit. Dar, sper, ca el să producă
bucurie fiului ei Alexandru şi să aibă ecoul meritat în sufletele
cititorilor.

Stan BREBENEL
TERAPIA UIMIRII

Radu VIDA
Felicitare de Paşti

De ce neapărat ouă roşii?
Până la urmă, zic, fructele
Adună în ele sevă tropicală

Drumul stejarilor la ore târzii
Luna – ceară topită pe umerii lor.
Apoi, dimineaţa, cu paiete risipite

Printre coarnele cerbilor foşnet
Frunze consolate la Valdemoro

Cu piepturile goale, în beţie
Inconştienţa priveşte spre cenuşiul
Fluturilor plecate din primăvară.
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1. Politica internaţională este preocupată în primul rând de
descurajarea neprieteniilor dintre state şi abia pe urmă de încurajarea
prieteniilor dintre ele.

2. Înţelegerea politică este bastardul rezultat în urma
concubinajului diplomatic dintre vrerea celui mai puternic şi respectuoasa
supunere a celui mai slab.

3. Când cineva începe să se laude cu faptele sale, înseamnă că nu
toate faptele sunt spre lauda lui.

4. Mulţi oameni se străduiesc să dea uitării faptele bune ale
semenilor, astfel eliberând spaţiul în vederea stocării şi neuitării
întâmplărilor neplăcute.

5. Faptele sunt oglinda omului, chiar şi atunci când acesta se
jenează să se privească în ea.

6. Drumul de la intenţii la fapte este atât de lung, încât nu-i de
mirare că atâţia oameni recurg la diverse tertipuri pentru a-l scurta.

7. Democraţia nu-i face pe oameni mai corecţi şi mai cinstiţi,
ci-i învaţă cum să scape cu faţa curată din năvodul salubrizării sociale.

8. Statul democratic este aidoma unui tren care circulă cu restricţii
de viteză. Călătorii grăbiţi protestează împotriva întârzierilor care se tot
acumulează, dar mai apoi râd şi se bucură că au ajuns cu bine la destinaţie.

9. Un stat este democratic până-n vârful unghiilor atunci când
şi-a însuşit fără cusur ştiinţa de-a promite tot mai mult şi de-a face tot
mai puţin.

10. A da ţine de conştiinţă şi educaţie, a lua ţine de instinct social
şi neomenia democraţiei.

11. Doamne, ce greu este să fii om şi ce uşor să fii ceea ce eşti!
12. Progresul reprezintă suita de eşecuri prin care omul ajunge să

creadă că-i cineva după ce nu mai crede în nimic.
13. Istoria umană este canalul scobit de om în timp, prin care

zoaiele viitorului se scurg spre groapa de gunoi fără fund a trecutului.
14. Dacă şi neomenia are un scop, atunci el nu poate să fie decât

acela de-a pune în evidenţă omenia.
15. Ocupate până peste cap cu feminitatea şi feminismul, femeile

moderne nu mai au timp de fleacuri precum cinstea şi omenia.
16. Căsnicia – o instituţie muribundă, care se menţine în viaţă doar

cu energiile eliberate prin destrămarea altor căsnicii.
17. Speranţele de salvare ale omului îşi trag seva din convingerea

că, deşi limitat în intenţii, binele este nelimitat în potenţialitate, pe când
răul este nelimitat în intenţii, dar cândva i s-au impus limite în
potenţialitate.

18. Binele îşi are propria sa povară, pe care nu oricine este pregătit
să o poarte cu cinste şi demnitate.

19. Căinţa individuală făcută la timp este cel mai bun leac
împotriva căinţei generale.

20. Sensul de deplasare al rugăciunii este întotdeauna pe verticală,
niciodată pe orizontală.

21. Verbul a ruga, împreună cu substantivul aferent rugăminte, au
o încărcătură telurică şi un sens descendent, pe când reflexivul a se ruga
şi substantivul rugăciune au o încărcătură celestă şi un sens ascendent.

22. Când ruga vine de la rugăciune, ea vizează nemărginitul şi
trebuie să fie neîntreruptă, iar când vine de la rugăminte, ea vizează
mărginitul şi e firesc să fie ocazională.

23. Vai de aceia care asaltaţi de rugăminţi, consideră că-i sub
demnitatea lor să se mai roage!

24. Rugăciunea este cordonul ombilical prin care efemerul se
nutreşte cu eternitate.

25. Întrucât rugăciunea are o singură rugăminte la cel care se roagă
– şi anume ca acesta să-şi deschidă inima pentru primirea lui Dumnezeu,
omul zilelor noastre consideră că i se cere un lucru atât de dificil, încât ori
nu se mai roagă defel, ori o face în pripă şi de formă, ori se agaţă cu
disperare de rugăciune doar în momentele când simte că-i pierdut.

Emanoil IUONAŞ
Flori de cais
Cu primăvara ce-a venit
Am orizontul mai deschis.
În jurul meu s-a răspândit
Parfumul florii de cais.

Mă-nalţ spre cerul azuriu
Precum o pasăre în zbor.
În mine simt pământul viu
Însămânţat cu veşnic dor.

În adierile de vânt
Simt calde razele de soare.
Iar din înalturi răzbătând
Un cântec de privighetoare.

Atâta armonie-n jur
Pe câmpul amplu, pastelat.
Caişii dau parfumul pur
Mă simt vrăjit şi răsfăţat.

Căldura vieţii-mi dă puteri
Pătruns de minunatul vis.
Pulsează-n mine primăveri
Stârnind parfumul de cais.

George ECHIM
Apus
Ne-om întâlni, iubito-n Cer,
Că pe pământ nu se mai poate,
Trecute sunt şi-apuse toate,
Iubirile şi ele pier.

Învălmăşite gânduri şi speranţe
Aleargă-acum spre alte locuri,
Pe unde sunt aprinse focuri,
Iar între noi se-aştern distanţe...

De dor să retrăiesc ce-a fost,
M-adăp din sprintene izvoare
Şi-alerg cu roua în picioare,
Sperând să fie cum a fost...

De dor, de dor, de dor nebun,
Dorind mereu să re-ntâlnesc
Iubirea ce n-o mai găsesc
Alerg, alerg pe-acelaşi drum...

George PETROVAI
PILULE FĂRĂ 
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Poezia Evei PRECUB

Al doilea volum al Evei Precub (Editura Ecou, Cluj-Napoca, 2012)
poate fi considerat un eveniment editorial. O exprimare poetică modernă,
deliberat liberă şi neîncorsetată în semne de punctuaţie, ca o invitaţie s-o
citim şi s-o înţelegem în orice cheie dorim, face din discursul liric un
demers plăcut şi de o reală prospeţime. 

Un ritm interior racordat uneori pe arpegii şocante, ce abundă de
metafore insolite, este în acelaşi timp ca o respiraţie naturală, în care
tristeţea, exuberanţa, regretul, nădejdea şi deznădejdea se întrepătrund şi
ne fac să trăim o stare de graţie. 

„Dacă ţi se face teamă de întuneric”, cititorule, există un remediu
simplu: citeşte poemele Evei Precub.

Iulian PATCA

Foto: Anca Mitroi

Catoptrophobia
în oglindă nu se uită nimeni la tine 
baţi cu unghiile baţi cu degetele baţi cu fruntea 
ei nu şi nu 
privesc mereu cu spatele spre tine
dans zvârcolit pe podea ce relaxare 
corpul lasă dâre murdare 
degetele mângâie golul
pe ele se aşază tot mai des insecte colorate

îmbătrânesc iubitul meu ca o balerină grotescă
îmbătrânesc şi nu am de gând să te aştept 
stau cu dinţii lipiţi de piele 
muşc tot mai tare dacă îmi vine să plâng nu o fac
aşa am certitudinea că sunt un om puternic
dinţii albi ajung la osul alb 
şi cât roşu între ei

încep să îmbătrânesc iubitul meu
în fiecare zi dublu decât alţii
casa mă simte renunţă şi ea
oglinda s-a spart deja oamenii din ea au plecat
uşile cad din chiuvetă urcă o gelatină putredă
miroase a sfârşitul lumii întregi

insomnia şi coma îşi dau mâinile cu mine
ele mă caută în orice cameră
oricât de mică încuiată şi întunecată din minte
caută uitarea şi mă găsesc
în mijlocul podelei nudă în sfârşit întreagă
rasă în cap fără genunchi fără dinţi
acoperită cu o pânză
de păianjen de culoarea cenuşii
tu taci ca un pântece în care copilul a fost ucis
îl cauţi în zadar cu atingerea nicio inimă nu bate

o linişte colosală ca înaintea unei furtuni de nisip

Păsări prinse în păr
căruciorul în care zac are roţi mari rotunde
mai mari şi mai rotunde decât ochii copiilor
care se trezesc în dimineaţa de solstiţiu din pământ 
cu păsări prinse în păr

mă întreabă văzându-mă nemişcat
tu ce număr porţi la aripi?
tresar şi în tresărire îmi scârţâie încheieturile 
ca într-o îmbrăţişare
stau de veghe

între dinţii mei încleştaţi aripile de fluture
continuă să se zbată stârnind tot praful prin 
bătaia lor

în colţul obscur păianjenii îşi scuipă 
împărăţiile dantelate
veghez nimicul unde umbrele poartă pelerine de ploaie. 
uscat ca o toamnă.

Differently divine
m-am obişnuit să te privesc dormind
încruntat apoi să ies dintre pereţi 
în zori calmul mă copleşeşte 
alunec pe iarbă îi vorbesc ştie toate secretele
ating în trecere crengi din ele curge viaţa în mine 
prin vene

groparii trec pe lângă iarbă fumând 
mă privesc un moment ca pe un lucru interzis şi oftează
o linişte cât toate zilele mă 
sărută pe buze apăsat

amorţesc de emoţie un soi de iubire 
mă leagă de glezne mă trage prin iarbă înapoi
mă prind cu unghiile de pământ se rup
cei de dedesubt râd zgomotos
bat cu unghiile puternice-n ceasurile de la mâini 
eu ţip ca prinsă 
într-o capcană de şoareci

gleznele subţiri m-au adus acasă mă bag în pat
îţi muşc clavicula tu mormăi 
ceva de neînţeles când te ating
cu degetele roşii
cine te pune să ai o iubită cu picioare îngheţate
mă joc în cârlionţii tăi în pereţi şuieră dimineaţa
m-ai putea privi dar zânele
devin invizibile în lumina puternică

Imn fluturelui
nu-ţi mai sunt de folos

mi-ai scris că gheaţa de sub tălpi 
mi se va frânge. că machiajul 
îmi va curge cu obscenitatea unei târfe. că păsările 
pe care le cresc în mine 
mă vor mânca de vie apoi 
îşi vor spăla ciocurile de sângele meu. că genunchii 
nu-mi vor mai rămâne intacţi la contactul cu 
paşii altora

sunt bucăţi din mine care încă îţi plâng bezna

păşesc din nou pe urmele vechi
să le vindec
te aşez într-o cutie
te desprind din mine ca pe o tumoare
voi tăia tot ce mi se agaţă
de memorie de interior ca pe buruiene
crescute sub pielea subţire perforând-o 
tremurând mă îngrijorează
dorinţa lor şi a ta de viaţă
de absolut asupra mea

ai căzut prin ceruri prin nori 
printre crengi felinare în mine
eram ca sala de aşteptare dinaintea întâmplărilor tale
care îşi căutau validarea
întunecarea treptată şi

e o zi ca orice altă zi
dar prima în care nu te cunosc deloc
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după sărut, că abia atunci intri ca printr-o
poartă în Adevărata Lume?” „Bineînţeles, cum
altfel?” se mirase el şi, aplecându-se, o
sărutase amuzat. Atunci simţise, iar mai târziu
ea înţelesese diferenţa dintre cele două
săruturi. Şi semnificaţia mirării lui amuzate
„Bineînţeles, cum altfel?”, adică „Natural,
firesc, se înţelege de la sine”. Dar o revelaţie
nu e ceva „firesc”, „de la sine”. Nu, Codrin nu
avusese revelaţia „altei lumi”. Şi ar fi trebuit
atunci (dar parcă totdeauna şi poţi ceea ce
trebuie?) să înţeleagă că îl trăda şi felul în care
Codrin continuase. După sărutul acela scurt,
amuzant, o privise în ochi, cu o scânteie de
superioritate. „Şi, ia spune, tu, mare tâlcuitoare
de sensuri brâncuşiene: după Poarta Sărutului,
când o să ne mai plictisim unul de altul, până
terminăm facultatea, ce urmează: Masa
Tăcerii?” Ea se revoltase, respingând cu
indignare: „Cum adică să ne plictisim?” În loc
să respecte sfatul bunicii: „Nu te aprinde, mai
întâi caută să pricepi, să înţelegi ce şi cum, să
prinzi sensurile, pulsurile lucrurilor şi pe urmă
abia...” Ea nu se revoltase, se indignase, în loc
să priceapă...

Acum toate acestea ţineau de trecut, deci
de ireversibil. Păstra totuşi schiţa în cărbune.
Exorcism? Memento necesar? Ori simţea
nevoia să-şi reprime o presupusă naivitate?
Poate. De ce nu? Totuşi alta era componenta
principală a explicaţiei şi o întrezărise la
câtăva vreme după ce se terminase povestea cu
Codrin. Bietul desen în cărbune fusese, de
fapt, un martor al „iluziilor sale prosteşti”.

sărut!), numai eu am avut impresia...
Impresia... Nu, convingerea! că dincolo de
sărut, dincolo de cotul aleii, mi se dezvăluie
brusc faţa magică, până atunci ascunsă, a
lumii. Mai trecuse pe aleea aceasta la începutul
primului an de facultate, atunci brusc totul se
schimbase, umbrele se deschideau spre un
tărâm fără seamăn, copleşitor şi dureros prin
inexplicabila lui frumuseţe. „Va să zică aceasta
e VIAŢA!” îşi spusese ea atunci cu uluirea şi
bucuria răscolitoare a Marii Revelaţii. „Ştii
iubitule – îl întrebase ea mai târziu pe Codrin,
mult mai târziu, când îndrăznise să i se
destăinuie într-una din clipele atât de necesare
realimentării sentimentului, când cauţi în
celălalt geamănul clipei tale de revelaţie –, ştii,
iubitule, de ce Brâncuşi a conceput o Poartă a
Sărutului şi nu altceva?” „Altceva, ce anume?”
se mirase el! „Ştiu eu? Visul Sărutului, de
pildă, sau Înariparea Sărutului, sau Clipa
Minunii – deşi şi asta este. De ce însă Poarta?”
„Ştiu eu?! Ai făcut cumva tu o descoperire care
să revoluţioneze istoria artei plastice?”
glumise el. Ea nu sesizase atunci uşoara
discordanţă dintre stările lor sufleteşti. Îi
strânsese fericită mâna, spunându-i: „Pentru că
sărutul, adevăratul sărut, este ca o poartă prin
care intri pentru prima oară în altă lume, cea
adevărată, de basm, cum nu mi-aş fi închipuit
de frumoasă, şi totuşi mai adevărată decât
oricare alta, şi subsumând totul, de parcă tot
ce-a făcut până atunci se dovedea necesar
numai pentru a se ridica la înălţimea priceperii,
trăirii ei”. Învăţătura, lecturile, muzica, toate
parcă au fost destinate să o pregătească pentru
clipa aceea, a revelaţiei. „Ţie nu ţi s-a părut,

Ştefania KORY
CALOMFIRESCU

SCHIŢA 
ÎN CĂRBUNE

Doctoriţa Cristina, ajunsă la dispensarul
din comuna Albeşti, se hotărî să despacheteze.
Nu-i veni a crede cât de puţin dură totul. În nici
o jumătate de oră, fiecare lucru din mica valiză
şi din sacoşă îşi găsise locul – hainele în dulap,
obiectele de toaletă pe poliţa lavoarului, cele
câteva cărţi de medicină şi vreo patru caiete cu
notiţe pe un colţ de masă, lângă ceas şi
stetoscop. Zăbovi ceva mai mult doar cu
alegerea locului pentru schiţa în cărbune,
înfăţişând un crâmpei de alee din Parcul
Babeş, renumitul parc sportiv din Alma Mater
Napocensis, construit pe vremuri de marele
magistru profesor în medicină Iuliu Haţieganu.
Mai bine zis era un colţ umbros de alee, prins
parcă într-o lumină crepusculară, lungind şi
mai mult umbrele. Leit cotul aleii pe care eu,
într-o seară... Cum adică eu, într-o seară şi nu
noi? se autocenzură înciudată. Dar era o
înciudare „răcită”, mai mult o pseudo -
interogaţie retorică, spre a se obliga să-şi mai
formuleze o dată, deşi cu alte cuvinte, un
răspuns de altfel binecunoscut. Eu, pentru că
de fapt numai eu am avut atunci în seara aceea
(cât de revelator a putut fi primul adevărat

Ion CROITORU

PORNIREA PE
DINAM

Motorul începu să toarcă în ralanti.
Ceferistului dădu seama că are în faţă un
organism producător de energie, naiba ştie
de care.

- Vezi? Se lauda Toderaş către Dyana,
pregătindu-se să o învioreze cu energie şi
pe ea.

Dar fata îi respinse din nou mâna,
promiţându-i:

- Dacă ajungem la mine, faci o baie şi
o să ai atunci ocazii de energizare.Pe
cuvânt, îl convinse ea, întinzându-i
mânuţa şi el i-o sărută plin de speranţă.

După aproape două ore, intrau în
oraşul ei şi fata îl conduse acasă. Toderaş
făcu un duş, dar când ieşi plutind pe hol,
îl întâmpina o babă mai sluta că o
vrăjitoare din, Faust,.

- Mata eşti ăla care vrei să-mi faci
frecţii de întinerire?

- Dar unde-i Dyana? Se răsti la ea
Toderaş.

- E în baia ailaltă, cu bărbat-su, adăugă
hoaşca.

Toderaş nu îşi mai aminteşte cum a
coborât, nici pe unde a umblat. S-a
dezmeticit abia când citi pe un indicator
că se apropie de casă:, Adjud – 45 km’’.

- Poţi să ţii volanul câtva timp, cât o
pornesc pe dinam?

Pauză. Fata nu schiţă nici un gest.
Şoferul pufni înfundat şi se uită în jur
după ajutoare. Lan

Ga un podeţ, câţiva copii vindeau
pungi cu peştişori proaspeţi.La semnul lui
Toderaş, aceştia îl înconjurară gălăgioşi,
fiecare vrând să-i vândă pungă. Când
auziră că trebuie să împingă, un cremonas
îi făcu oferta:

- Nenea, uite asta Burtea, are o baterie
în stomac. Zice că ţi-o porneşte el, dacă îi
cumperi marfă

- Cum adică vine asta, mai
năpârstocilor? Se miră Toderas, plătind
pungă şi punând-o pe portbagaj.

Burtea lua banii şi ceru şoferului să
scoată din viteză şi să ridice capota.Se
vedea că are ceva experienţă. Apoi întrebă
care este alternatorul, puse mâna pe el, iar
cealaltă o flutură deasupra bateriei.

Când pleca la drumuri lungi cu vechea
lui, Skoda ‘’, ceferistul Toderaş nu lua ca
pasageri de ocazie decât femei frumoase.
Frâna lângă călătoarea la, ia-mă, nene,
deschidea portiera şi făcea o invitaţie
scornită de el:

- Poftiţi, doamna doctor...
Apoi conversaţia se derula după un

scenariu tot de el inventat: că dumneaei
seamănă cu o fostă prietenă, doctoriţa etc.
Dacă persoana se preta la joc, mâna lui
Toderaş mai lunecă de pe schimbătorul de
viteze pe relieful magnetic al respectivei.

- Acum, fetişcana urcată îi răspunse
urzicoasa:

Nu sunt doctoriţă, domnule, ci
asistentă, mă cheamă Dyana (se citeşte,
ai’’, completă tot ea) şi dacă ştii ce
înseamnă, afla că sunt frigida, nu mă
interesează nici un fel de avans.

Şi făcând botişor, îşi cuprinse capul în
palme, chircindu-se că pentru rugăciune.

La marginea unei localităţi, Toderaş
opri pe dreapta să cumpere fructe de la
ţărani, pe marginea drumului. Îi oferi şi
Dyanei două piersici, dar ea clătinării cap,
privind absenţa înainte.

Când să plece, Toderaş auzi electro -
motorul bâzâind în gol şi înţelese că l-a
lăsat bateria.
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Poeme de 
Ana CERTERA

Interviu
- De unde vii tu, fulg de nea
În leneşul tău zbor?

- Spre ce abis te-ndrepţi acum
Tu, fulg rătăcitor?

- În care punct te-ai întrupat
Şi la ce înălţimi?

- În scurta viaţă – ce-ai aflat,
Căderea ţi-o amâni?

- Vin de niciunde; din înalt,
Din lumea ireală.

M-am întrupat din necuprins.
Spre nicăieri mă-ndrept,
Oricum, căderea mi-e fatală.

Plutesc ca-n vis; în joc mă prind
Cu lumea mea de fulgi,
Mă-nalţ uşor, şi-apoi cobor,
Şi pier de mă atingi!

Involuţie
De ni-se-ntunecă privirea
Şi-n noi lumina încet se frânge,
Nu! Norii grei n-au nici o vină;

Din zi în zi mărim distanţa
Ce între noi se-nstăpâneşte.

Insidios ne-ncinge gheaţa...
Curând – de-acum nu-i nici o frână,
Sufletul ni se împietreşte

Şi-n noi iubirea-ncet se stinge.

Recunoştinţă
Pământule, prin lutul tău
Mi-ai dat din viaţa ta viaţă;
M-ai înfiat – cu flori şi cânt;

Prin tine – acum, legată sunt
De Creator.

Văzduhule, mi-ai dat aripi şi
Mi-ai deschis înaltă poartă;
Prin care gându-n zbor mă poartă,
În Spaţiul – Timp plin de mister.

Tu Soare, Lună
Şi voi aştri,
Ce împânziţi un necuprins,
Aţi despărţit Ziua de Vis!

Zilei i-aţi dat flacăra vieţii
Iar nopţilor licăr de veghe.

Cu voi sufletul meu e în mers.

Îţi mulţumesc smerită, Doamne,
Că ne-ai zidit în Ziua a Şasea
Şi ne-ai plasat în Univers!

George 
Nicolae
STROIA

Sufletul
Sufletul,
un puiet de brad
ce tinde spre lumină.
Când lumina dispare,
este atras de întuneric,
vestejindu-se din ce în ce mai mult.
Trebuie udat cu lacrimi,
îndreptat spre lumină
şi curăţat
de buruienile
care îl împiedică să crească.
Şi, ca orice puiet,
îşi va înfige rădăcinile
adânc în pământ,
dornic să absoarbă
gânduri şi lucruri frumoase.
Cum, uneori,
solul e otrăvit de răutăţi,
rădăcinile-i firave
se usucă şi se scurtează,
obligat fiind să şi le înmulţească
din nou,
şi din nou,
până când otrava
nu-l va mai afecta.

*
Trebuie să ne îngrijim sufletul,
ca acesta să crească
mare şi mândru,
nemaiputând fi smuls
de nicio furtună.

Copilăria
Copilăria,
rază de lumină a vieţii,
luminând întunecata existenţă.
Se spune că,
atunci când un copil se naşte
îngerii zburdă,
atraşi de plânsetul noului-născut.
Pe măsură ce creşti
aripile lor îţi luminează calea,
chiar dacă nu o vezi
şi apuci pe cea greşită;
pe măsură ce creşti,
îţi doreşti să o faci mai repede,
dar ai să regreţi mai târziu;
pe măsură ce creşti
nimic nu ţi se mai pare ca altădată:
totul este mai puţin colorat,
înţeles altfel,
de multe ori şi sumbru.
Abia atunci realizezi
cât de mult îţi lipseşte copilăria.

*
Poate nu este prea târziu
să înţelegi că
(pe)trecerea prin  viaţă
este un ciclu încă neînţeles:
de la copil, la adult
şi nu invers.

Mama
Mama,
parte din noi,
simte când o singură lacrimă
lunecă arzătoare pe obrazul pruncului ei;
doar mama îl înţelege,
doar mama îl cunoaşte,
oricât am vrea să ne ascundem de ea,
ne ghiceşte întotdeauna, privind în suflet
văzând minciunile, răutăţile, 
curăţându-le apoi cu un sărut.
Doar mama,
soarele dimineţii,
alintă şi ajută,
mustrând când o faptă rea a fost săvârşită.
Dacă mama ar dispărea,
nu ar mai fi nici Soare,
nici Lună,
nici Stele,
întregul Univers s-ar stinge,
lăsând aprinsă doar o mică licărire:
SPERANŢA.

Zborul
Este greu să zbori ca să devii cineva.
Uneori aripile te dor,
fiind obligat să te opreşti din drum,
dar trebuie să te încăpăţânezi,
să ignori durerea şi să continui.
În calea ta traversezi orizonturi întregi,
uneori întunecate,
alteori senine pe care trebuie să le

depăşeşti,
amintindu-ţi de scopul tău;
în calea ta întâlneşti piedici,
pe care trebuie să le ocoleşti;
în calea ta  întâlneşti şi lucruri mai bune

decât banii:
bucuria de a-ţi umple sufletul cu fericire 
şi cunoştinţele pe care mai apoi le vei

putea împărtăşi.
Alteori, trebuie să te laşi pur şi simplu

purtat de vânt,
uitând de greutăţi.

*
Indiferent de obstacole,
trebuie să vrei să zbori ca să poţi ajunge 
Cineva.
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Numai că această făptură feminină care suferă
acţiunea va fi şi implicată în acţiune, indiferent din
ce parte s-ar privi desfăşurarea viselor (p.10), adică
Julia May cunoaşte tranzitivitatea în diatezele
percepţiei, odată cu muzele şi se naşte sub semnul
acestora: De departe oglinda cu vise/ chema pe Julia
May/ Din întuneric se luptă/ să se nască Julia May/
în brazde străine şi ferecate/ în preziceri zăpăcite şi
coapte…(p.15). Calliope (voce frumoasă), muza
filosofiei şi a poeziei epice, cea mai înţeleaptă între
muze, strânge în braţe-o Tăbliţă, hotărând destine,
Clio face ordine în istoria domestică, Erato
acompaniază la liră poezia iubirii prin umbre
sonore şi se dichiseşte-n oglindă. Euterpe îşi
hrăneşte surorile cu muzică lunară şi tot aşa, pe
rând, Mepomene îşi aşază masca ei tragică,
Polyhymnia se pierde în imnuri retorice, Terpsichore
face piruete cu lira, Thalia şi Urania racordează
Globul Ceresc la un email publicitar,
prorocire@reuniune fără cusur (p.16). Timpul
îmbătrâneşte după legi atemporale: bătrânul
devenea mai bătrân/ tânjind după vânătoarea cu
zimbrii/ furtuni în sufletul iernii…(p.57),
impersonal, oamenii stăteau în jurul mesei
dreptunghiulare/ tot mai străini în tăcerea din casă/
urmărind cum timpul se făcea mai bătrân…(p.48).
Intersectarea planurilor, a ontologiilor în cele din
urmă, pune într-o ordine sui generis tranzitivitatea
lumilor: În ceruri se petreceau în rădvane/ se
strămutau prin nouri boiţi în curccubeu,/ în ceruri se
năruie himere… (p.49), jucătorul de golf conciliază
cu femeia-bărbat fără să vadă cum Stăpânul
Timpului clădea ascunzişuri, colb de sosiri, colb de
plecări…(p.50). Într-un banchet funest, de
dimensiuni cosmice, vânătorii de găini plantează/
foişoare de grâu/ voci şi semninţe/ şi crengi de
măslin/ enclavă de putori/ de o putreziciune fină, iar
disoluţia aşază în întuneric lipitori care iau cu asalt
în devălmăşie soclul statuii, podeaua (p.64).

Citind-o pe Mariana Zavati Gardner tot aşa cum
l-ai citi de pildă pe Andrés Sánchez Robayna, pe
Rosa Lentini, pe poetul obstetrician William Carlos
Williams, aşa cum ai citi tratatul La condition
postmoderne (1979) al lui Jean Françoi Lyotard ori
Postmodernismul românesc, al lui Mircea
Cărtărescu (Editura Humanitas, Bucureşti, 1999),
înţelegi idealul globalizării unei atitudini
nonconformiste, un subtil mod de saxonizare a
poeziei pe care Mariana Zavati Gardner îl presimte
şi îşi traduce (selectiv) poeziile în engleză unde
Oglinda de vise devine obsesiv Vis de absolut (In
her dream of absolute/ Her aunt had a vision/ To
touch the boundaries/ Of the Black Duck’ssoul/ Julia
May’s aunt had a piano...,p.80), cu o sonoritate
parcă mai naturală ca în franceză (Rêve no.1: Mi –
été Calme, est la chaleur huilée/ Qui sillonne la
surface de la mer/ Á Southwold, le point le plus Est
de l’Angleterre…,p.119) sau decât în germană
(Erinnern Sie sich an Julia May? Am Stramd von
Southwold. Stille ölige Hitze/ Glasur auf dem
Meeresspiegel/ Bel Southwold, dem östlichsten
Punkt von England...,p.128). Convingerile
postmoderniste ale Marianei Zavati Gardner
transcend cu uşurinţă genurile şi temele se reiau cu
aceeaşi abilitate în proză: Cu ochii-ncrucişati,
măicuţa-i spusese:/Azi ai examen, să nu fii cu capul
în nori (Oglinda cu vise, p.54); Examenul îi plana
în gânduri. Cu privirea crucişă, mama ei îi atrăsese
atenţia: – Ai examen, concentrează-te şi nu spune
hop până n-ai sărit cum trebuie! (Bacău-London,
înainte şi înapoi, Ed. Sitech, Craiova, 2012, p. 104).
Totul este posibil în spiritul curentului al cărui
inventar de elemente nu cunoaşte registre de
semnificare; decorativul în sine se banalizează,
cauzalitatea nu mai are finalitate şi contemplativul
refuză constatativul din dorinţa expresă a detaşării
cu care se refuză ab initio, laolaltă, toate tristeţile şi
bucurile fiinţei doar din cauza atributelor
vremelniciei. O naturaleţe adversativă, şi totuşi o
opţiune, dacă nu şi o alternativă.

Poeme de 
Mariana ZAVATI 
GARDNER

Întuneric
Picături de tăcere
Se preling în brazde
Contorsionând peştii la mal
Forme sub ape isterice
Picături de tăcere
Adunate în coş de nuiele
Sub copacul aspru al vieţii 
Colţuri de minţi viagere
Picături de tăcere.

Repetiţie
Zilele copie nopţile
În oglinda
Iatacului cu tapet
Şi anecdote răsuflate
Privesc laguna
Prin fereastra deschisă
De la pervazul meu cu pernuţă.
Prin casă se fac auzite 
Cuvinte arzânde
Ferecate-n întrebări ascuţite 
Simt tufişuri crescânde
Într-un joc inventat când surfez
Peste lanurile vecerniei
Adulmec sudoarea durerii
Cum se ridică ceaţă-arcuită
Bronzată în apa de mare
Gust ce-am pierdut
Despre visul din iatac
Pe fundal de limbi înroşite
Formele se copie una pe alta
În oglinda paralizată
De voci joase fără formă
Făr’ de-nceput...făr’ de sfârşit...

O zi de nimicuri
Platforma japoneză intactă
Plutise timp de peste un an
Până când atinsese plaja cu scoici
De cealaltă parte-a oceanului
Plutise un an să ajungă acolo
Pe plaja cu dune şi lemn plutitor
A fost parte din ŞTIRI pe Coasta Pacificului
O macara fusese adusă s-o mute de-acolo.
A doua zi – familii cu copii,
Oameni cu câini, oameni singuri
Sosiseră buluc să se zgâie 
La platforma japoneză intactă
Ce plutise din Japonia dupa tsunami
Macaraua înţepa nisipul şi scoicile
Mergeam de-a lungul cărării
Mărginite cu ierbi aromate
În ultima zi a platformei japoneze intacte
Sequoias cu scoarţa imună la insecte
Urmau sa fie doftoricite de fiul meu
Ucenic în ale medicinii, cel care-şi pierduse
Pijamaua undeva prin acele locuri bizare
Orele deveanu gravide-n minute
Şi pâcla înghiţea orizontul
El le îngrijea tinereţea fără bătrâneţe
Dintr-un hotel indiferent din Eureka.

Iulian CHIVU

Mirajul din 
„Oglinda cu vise”
Numai după lectura volumului de versuri

Oglinda cu vise, (Ed. Contrafort, Craiova, 2012)
înţeleg că Mariana Zavati a primit în chip cu totul
îndreptăţit câteva premii prestigioase: Premiul
münchenez Novalis, volumul de versuri Vise la
minut (2008), Nova Provincia Corvina (diplomă de
excelenţă pentru traduceri în limba engleză a unor
poeţi români-2009), apoi Premiul Ligii Scriitorilor
din România (2011) şi nu în ultimul rând Premiul I
al Concursului Internaţional de Poezie STARPRESS
(2012). Mariana Zavati Gardner este un nume care
se integrează cu originalitate în rândul post -
moderniştilor români de după 1990, cu deschidere
spre tot ceea ce curentul a globalizat în poezia
europeană încă din anii ’80.

În poezia ei, după cum o relevă şi acest din urmă
volum de versuri, tentaţiile postmoderniste vin din
direcţia polarizantă a intersectării codurilor (ca
modalitate de percepere), dinspre sfidarea
metaforizării (ca formulă), din obiectivarea
neutralismului emoţional şi dinspre stingerea
lirismului în ironia cotidianului (ca atitudine). Însă,
cu toată narativitatea mimată în traversarea
existenţei, poezia nu se dezminte; reverberează
totuşi în subsistentul ludicului. Presiunile faptului
diurn defulează spre oglinda cu vise a Juliei May,
acolo unde desolemnizarea postmodernistă a
discursului rămâne în concretul monoton, incolor ca
semn destinal sub care stă fiecare poezie,
imperturbabil de la începutul volumului până la
final: De departe oglinda cu vise/ chema pe Julia
May/ Nu mai voia să asculte/ aceleaşi poveşti cu
repetiţie/ De călătorii răsuflate/ Pe Amazon sau în
Ţara de Foc…/(p.27). Şi totuşi, spuneam, poezia
rămâne în reflexe pur decorative: Greierii se scăldau
pe boabe de ienupăr/ Îngânând melodii de
demult…(p26), sau vor depăna lângă ape/
Neghioabe reverii de adolsecenţă târzie…(p.47),
vibrând neutru doar la limita conotativului, fiindcă
emoţiile sunt reprimate în contemplativ, unde rămân
simple constatări ori denominaţii, detaşări de orice
reverberaţie banală prelungită: Vedea copiii de la
colţul de stradă/ casa de dincolo, cea cu cerdac/
urmând dricul fără podoabe cu cai/ Se trecuse
măicuţa; o petreceau/ Doi copii – /Cireşul bunicii
Elisa ploua cu petale…(p.40). Uniformizarea
elementelor, cele ale vieţii cu cele ale lumii, nu este
o invenţie a postmodernismului românesc, ci face
parte din doctrina cu care se resping doar, fără a
desfiinţa, experienţele lirismului exclusiv: în oraşul
cu omizi/ unde se stropesc chimicale/ (…) se
hârjoneau mototol, se adunau/ aruncate orfane de
la ferestre/(…) băsmuiau planeta cu sfaturi/ în cadru
după cadru la TV…(p.41). În prezentarea lui
Dumitru Velea, din deschiderea volumului, asupra
Juliei May se exercită acţiunea oglinzii, ea fiind
complementul direct al acesei stranii propoziţii („De
departe oglinda cu vise/ chema pe Julia May”, n.n.).
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Valeriu GHERMAN

Sorcova lui 2012
Vin cu sorcova la voi,
Să trăiţi, să tot trăiţi,
Să fiţi harnici şi vioi,
Niciodată să... muriţi.

Afacerile 
băieţilor deştepţi
Ei tot umblând printre contracte,
Găsit-au altă formă, nouă: 
Au pregătit mai multe „pacte”,
Să nu vedem, cu bani, când plouă !

După...vot
În cabină când ramâi,
Te întrebi: Ce-a fost întâi,
Hoţ  sau omul politruc?
Pun ştampila şi...mă duc !

Constatare
La noi sunt codrii verzi de brad,
Spunea candva poetul,
Acum vedem cum brazii cad;
Răsare falnic...petul.

Oportunişti şi golani
La kilometrul zero chiar,
S-au născut noi tipuri de „golani”,
Acum, acolo-n cenuşar,
Scormone noi chipuri de...tirani !

Oportuniştii la soroc
Se aleargă-n ritm de rock
Când de-alegeri dau găleţi,
Dar când vremea-i la soroc,
Parcă-i bine să fim... beţi !

De criză
”Scoate-acuma tot din priză,
Vine, doar, o nouă criză !”
Spune-un guvernant, din pix,
Şi mai face-n plan...un x !

În parlament
Atunci când vor, a lor să fie,
Al nostru cheag, să nu închege,
Dau ordin la...ciubucărie,
Să se prevadă tot...în lege !

Oportunismul folosirii
„tunurilor”

-Nu ştiu, poate-i oportun,
Nu zic, dar vreau să spun,
Eu, primar, chiar vă propun :
Chiar de azi, renunţ  la... „tun” !

Nicuşor 
CONSTANTINESCU

UN EPIGRAMIST
DE CURSĂ LUNGĂ

Epigramistul inginer sau inginerul
epigramist Ion Moraru socoate că unii
oameni au un simţ în plus, pe acela al
umorului, care, în viziunea sa, ar fi al
şaselea.

Sincer ca să fiu, nu prea ştiu cum
funcţionează la Ion Moraru primele
cinci simţuri, dar pot să afirm, fără
teama de a greşi, că cel de-al şaselea,
adică simţul umorului, a cunoscut şi
cunoaşte o evoluţie ascendentă, se
dezvoltă şi se perfecţionează mereu şi,
în ciuda trecerii timpului, se
caracterizează prin fineţe,
sensibilitate, acurateţe, eleganţă şi
măestrie.

Numai aşa poate fi explicată
prodigioasa şi valoroasa activitate pe
care Ion Moraru o defăşoară, de mai
bine de două decenii, pe tărâmul
epigramei. Ion moraru este membru al
Uniunii Epigramiştilor din România,
al Societăţii Scriitorilor „Costache
Negri” din Galaţi şi preşedinte al
Clubului Scriitorilor Umorişti
„Verva” din oraşul de pe Dunăre.

După cele 3 volume de autor,
publicate în anii 1993, 1998 şi 2000,
Ion Moraru ne supune atenţiei o nouă
carte intitulată „Capra vecinului”
apărută de curând la editura „Sinteze”
din Galaţi.

În „Capra vecinului” autorul şi-a
înmănunchiat, în ordine conologică,
cele 418 epigrame cu care a participat,
de-a lungul anilor, la toate
festivalurile şi concursurile organizate
în ţară şi în Republica Moldova şi de
unde nu s-a întors, mai niciodată cu
mâna goală. În afara acestui capitol,
care este şi cel mai vast, cartea mai
cuprinde trei secţiuni: „Replici
amicale”, „Epigrame diverse” şi
„Referinţe critice”.

Deşi toate concursurile la care Ion
Moraru a participat, au avut o
tematică prestabilită şi uneori reguli
prozodice impuse, aceste rigori nu i-
au încorsetat fantezia, nu i-au limitat
modul de exprimare, nu l-au împins

spre şablon şi stereotipie. Din contră,
Ion Moraru a găsit, de fiecare dată,
modalităţi variate de exprimare,
metafore semnificative, stil adecvat şi
poante izbutite, pentru a răspunde, cât
mai profesionist tematicii şi exi -
genţelor impuse de organizatori şi
membrii jurilor.

La capitolul „Epigrame diverse”
îşi află loc creaţii de o certă valoare
artistică cu rezonanţe de ordin social,
politic, moral, civic şi compor -
tamental: „Nu vreau pe unii să-i
instig,/ Că lumea de-asta e sătulă,/
Dar poate-acum, când este frig,/ Se
simt cu masca pe căciulă.” Sau
epigrama „La benzinăria Shell”:
„Mergând la Peco cu maşina,/ presimt
cu groază, într-un fel,/ Că s-a scumpit,
din nou benzina/ Ţi tare-aş vrea să mă
în...Shell!”.

Ion Moraru face parte din elita
apigramiştilor români şi prin întreaga
sa activitate şi creaţie, îşi pune în
valoare talentul, dorinţa de afirmare şi
autodepăşire. Cine va reuşi să ia
contact cu „Capra vecinului” şi să-l
cunoască mai îndeaproape, ca om şi
scriitor, îşi va bucura mintea şi inima
cu ceea ce Ion Moraru ne oferă cu
atâta generozitate şi dibăcie şi, mai
mult decât atât, va avea prilejul şi
plăcerea să constate că acesta, de la un
an la altul, de la un concurs la altul,
îşi diversifică paleta tematică, îşi
perfecţionează modalităţile de
exprimare, îşi personalizează stilul, dă
poantelor savoare şi îşi perfecţionează
măestria artistică. Şi este mai mult ca
sigur că Ion Moraru mai are încă
multe de spus în domeniu creaţiei
epigramatice, şi nu numai, că dispune
de multiple resurse şi energii, care îi
vor îngădui să continuie urcuşul pe
treptele anevoioase ale afirmării şi
perfecţiunii.
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aceluiaşi personaj: „Privindu-l, mă
cuprinde teama/ Să nu dau iarăşi de
belea:/ Când îmi zâmbeşte, îmi dau
seama/ Câţi dinţi mai are contra mea.”.

Capitolul „Educaţie” înglobează 33 de
epigrame care visează probleme privind
educaţia şi instrucţia în familie, şcoală şi
societate. Catrenul „Abnegaţie” sugerează
starea şcolii româneşti: „În ţară construim
tot mai puţin,/ Dar un ministru iese să se
bată/ Şi-o demonstrează tuturor, din plin,/
că şcoala românească-i... terminată!”.

Multe epigrame rafinate, sugestive, cu
adresă precisă, pe deplin realizate sub
aspect prozodic, pot fi întâlnite şi în
capitolul „Politice”. În catrenul „Tăria
vinului”, printr-o izbutită comparaţie, este
subliniată setea de putere: „Lăsat ne-a fost
ca dar divin./ De-i negru, roşu ori ca
mierea,/ Oricât de tare-ar fi un vine,/ Tot
nu îmbată ca puterea!”.

Din capitolul „Banii bată-i vina”, se
impun ca izbutite, pe deplin, epigramele:
Vechi obiceiuri, Bugetarul, Aparenţele
înşală şi altele.

În grupajul de epirame „Noi şi
Europa”, autoarea scoate în evidenţă
şisubliniază unele aspecte, mai mult sau
mai puţin benefice, legate de aderarea
noastră la bogăţia, cultura, valorile şi
civilizaţia bătrânului Continent: „Viitor de
aur”: „Curând tot chinul se sfârşeşte,/
Adio viaţă grea şi-amară,/ Căci Europa ne
doreşte.../ Doar bogăţiile din ţară.”.

Atentă la tot ceea ce o împresoară,
Florina Dinescu depistează şi
diagnostichează, cu destulă uşurinţă şi
corectitudine, viruşii şi maladiile din
sistemul sanitar, mai ales în cel de al
şaptelea capitol intitulat „Medicale” din
care voi cita epigrama „Generozitate de
tip nou”: „A cumpănit, s-a consultat/ Şi-a
înfruntat rutine/ La un rinichi „a
renunţat”,/ Spre a trăi... mai bine.”.

Într-un alt grupaj ce poartă ca titlu
„Definiţii”, autoarea surprinde metaforic,
în manieră proprie, esenţa unor noţiuni:
Armonie, Agronom, Basm, Bufniţă, Clop,
Covrig, Duşman, Erată, Şopârlă etc.

Şi în creaţiile epigramatice dedicate
celor de vârsta a treia, autoarea surprinde
avatarurile acestor ani lipsiţi de speranţe şi
perspectivă, apăsaţi de griji, boli, nevoi şi
văduviţi de înţelegerea şi afecţiunea celor
din jur.

Degustătorii de umor şi care vor avea
posibilitatea şi vor dori lă lectureze
această carte, se vor convinge că Florina
Dinescu ştie destul de bine că o epigramă
se face cu inteligenţă, spirit de observaţie,
cu o anumită aplecare şi chemare spre
umor, cu spontaneitate şi iscusinţă, cu
multă meticulozitate şi pricepere în
şlefuirea şi orânduirea cuvintelor.

Horea GANA
Lângă cepul de butoi
Suflă gura de trăgace:
- Ced că de când sunte noi
Multă lume doarme-n pace!

*
Drept recunoştinţă vie
(Pe lângă câte i-a mai dat)
Pe crucea lui ar vrea să-i scrie
Pe doctorii... ce l-au tratat.

*
Se laudă că-n viaţa lui
Nu ar putea să taie-un pui
Dar când e vorba de nevastă,
Cât ai clipi ar pune-o... pastă!

*
- Măria Ta, e jale!
Şi hoţii-au sărăcit.
- Nu-i bine, generale!
Să meargă la cerşit!

*
Lumea poate să tot spună
„Soacră, soacră poamă acră”
Când eu ştiu că o să-i placă
Dacă-i spui că-i... poamă bună!

*
La o gură de tărie
Zise unul către-ai săi:
- Azi poţi face o beţie
Însă... nu pe banii tăi.

*
Se uită lumea după el
Cât de păun străbate satul...
Îl strigă lelea: măi, Ionel!
Sunt Jimmy... îi răspunde... beatul.

Viorica 
GĂINARIU-TAZLĂU
Concursu-a fost epigramat,
Catrenul e o strofă;
Eu ca „spinistă”-am încercat
Orice, dar nu sunt profă!

*
Pus debutul pe hârtie,
Cu umor, ca să se vadă,
Astăzi mi-l dedici doar mie...
Mâine, alteia-n ogradă!

*
Candidat, dar cu dosar,
Vrea alegere validă;
Să-şi privească de-are har
Conştiinţa – în oglindă!

*
Pomeni, degeaba o să faci,
Degeaba ai făcut şi şcoală,
Când ai în tine-atâţia draci,
Şi inima-i în pielea goală!

*
Când te-nsori totu-i fixat;
Nu-i tabu făcut de tine
Şi-ai plictis, des consumat...
Deci, dieta nu se ţine.

Nicuşor 
CONSTANTINESCU

TAIFASURI 
INCOMODE

Florina Dinescu scrie epigramă, încă
din prima tinereţe şi ar fi păcat dacă n-am
recunoaşte că o face cu tot mai multă
iscusinţă, vigoare creativă şi cu succese
demne de toată lauda.

În recenta sa carte de epigrame
intitulată „Cu muza la taifas” apărută în
anul 2012, la Editura ELPIS, din Ploieşti,
Florina Dinescu înmănunchiază 222 de
epigrame, printre care şi unee distihuri,
structurate îndouă capitole, cu un cuvânt
introductiv aparţinând autoarei şi o
prefaţă semnată de redutabilul epigramist
ieşean George Petrone.

Temele predilecte pe care Florina
Dinescu le abordează, mai în toate
capitolele cărţii, vizează situaţii, aspecte,
moravuri, inadvertenţe şi conflicte
caracteristice lumii în care trăim, trăsături
caracteriale şi morale specifice unor
profesii, categorii sociale ori persoane,
esenţializate prin transpunerea lor în
catrene meşteşugite, în care abundă
sarcasmul şi nu lipsesc poantele inspirate.

Din capitolul „Conjugale”, care este şi
primul, ne-a reţinut atenţia, printre altele:
rugăciunea lui Adam, Talent, Bărbaţii,
Recidivă şi Femeia: „Necultivată ori
savantă/ Nepreţuită e de-i castă./ E-un
„înger diafan”...amantă/ Şi „dracul gol”
când e nevastă!”.

În epigramele celui de-al doilea
capitol, Florina Dinescu abordează, cu
mult aplomb şi ironie, relaţia şef-
subordonat: Şeful meu „E un tip de şef
model,/ Altruismu-l macină;/ Nu opreşte
pentru el/ Nici măcar o sarcină!”, sau tot
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Tradiţională
Felinele de la oraş
Îşi iau şi azi, tot Tăuraş,
La ţară e un suflu nou
Toate îşi caută un...Bou!

Ieduţa
Mai tânără între Căpriţe
A fost până mai ieri, cuminte,
S-a dat l-un Ţap, fără corniţe
Că nu avea, măsea de minte.

Lupul  
A susţinut cu-nverşunare
Că e în topul de la fiare,
Dar el a lămurit o ţară
Că e o javră ordinară.

Ţapul
Şi-a lăsat Capra,cu trei Iezi
Pentru o slujbă la englezi,
Un Lup, vecin, cu el pe scară
Îi ia soţiei, din povară.

La stână
Măgaru-n fiecare seară
Se-ntreţinea cu o Mioară,
În cârdăşie cu un Câine
La care îi dădea o...pâine.

Calul şi măgarul
Două patrupede
Din aceeaşi rasă,
După cum se vede
Diferiţi de...clasă.

Măgarul
Un animal etichetat
Adeseori după un gest,
De şi e lucru confirmat 
Că e mereu la fel şi-n rest.

Scrisoare, de la o 
privighetoare
Regret că nu mai vin la mare
Să-ţi îndulcesc această vară,
Prefer să ,,cânt”, peste hotare
La voi, e gripă...aviară.

Ciocănitoarea
Tânără, fermecătoare,
,,Cântă” în apus pe...plată,
A fost prima zburătoare
Cel mai bine...integrată. 

Mioriţa
Sătulă de atâta munte,
Cuprinsă şi de disperare,
S-a dus cu un Berbec, de frunte,
Să-şi vândă lâna şi la mare.

Gavril MOISA

Lupul... de mare
De pe tronu-i relaxat
Luptă singur cu mafia
Şi trage sforile-n regat,
Să apere...pirateria!

Mioara
Bârfesc dulăii de la stână...
Că s-a-ncurcat cu un Măgar,
Însă ce uită să ne spună, 
Că el era...proprietar.

Pupăza
Este o pasăre cu creastă
Din ordinul celor mai fine,
De unii foarte căutată,
Că de, se vinde foarte bine!

Boul
S-a întors bogat în sat,
Am zis: Tradiţia învie!
Dar am rămas stupefiat;
A fost ales, la ...primărie!

Cocoşul

Furat şi de ciocoii noi,
Legal, fără nici un pretest,
Ca alţii, a plecat în vest
La cocoşit, pe euroi.

Musca
Este în prag de disperare
Şi are viaţa tot mai grea,
Că este mică sau e mare
Rezistă, numai dacă-i rea.

Greierele
După o viaţă de artist
Tânjeşte după dictatură,
Că a cântat-o ca folchist
Plătit pe bani, de la cultură.

Furnica
Patrioata geto-dacă
Ce lucra tot pe nimica,
A plecat în vest, săracă
Şi lucră cu...păsărica.

Capra cu trei iezi
Umblând cu diverşi nărozi
S-a trezit c-are trei plozi,
Dar Ieduţii-s fără tată;
Capra-i tot...nemăritată!

Boul şi  porcul
Figuri deja nemuritoare,
Sunt amândoi în funcţii mari
Şi râd de clasa muncitoare,
Cu ranguri, de parlamentari.

Dialog
Două Pupeze la geam
Admira un Corb, pe ram,
Dragă ăsta-i un ales
Are jos un...Mercedes.

Berbecuţul
Deşi este născt din flori...
Ce-a adunat îţi dă fiori,
Într-o pădure cu legi aspre
Suge şi astăzi, la trei Capre.
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idee adversarului. Finalul fiecarei „lupte”,

este unul de procedee variate, pentru un

sonet deosebit şi pune în lumină abilitatea,

ascuţişul şi strălucirea spadei (condeiului)

fiecăruia.

Este un Duel de o rară frumuseţe, care

te incită, te provoacă şi te ţine conectat la

tensiunea lui până la final, pus cu măestrie

în evidenţă de prefaţatoarea volumului, în

toată măreţia şi splendoarea sa. Este

meritul incontestabil a celor doi autori,

care prin acest Duel, diferit şi particular

faţă de altele, au completat într-o manieră

personală sonetul umoristic şi ironic

(satiric) actual şi i-au alăturat într-un mod

strălucit, o subspecie nouă, sonetul

epigramatic.

Urmărind şi citind duelul celor doi,

afirm fără nici o insinuare, că este

întradevăr o carte rară. Mostre din acest

Duel au fost publicate în Antologia

Sonetului Românesc, vol.III/ 2000, de

către poetul Radu Cârneci, apoi în anul

2001, în revista Haz de Necaz, editată la

Câmpina de către prof. Ion Miclescu, cât

şi pe site-ul citepedia.ro în anul 2010, de

către avocatul buzoian Gheorghe

Culicovschi, regăsindu-se în sfârşit în

acest volum de colecţie, după 42 de ani,

aducând un omagiu marelui epigramist

Mircea Trifu, la 90 de ani de la naşterea

sa. Frumoasă carte, cinste cui te-a scris!

România, primul până în anul 1994, iar

celălalt din anul 1995 şi până în prezent.

Un asemenea Duel, în cazul nostru,

este unul între doi epigramişti de marcă,

care în locul duelului cu catrene, practică

un duel elegant, spiritual de sonete. „E o
confruntare „de longue heleine”, cum ar
spune un francez – strădanie care cere
timp, muncă, talent” ( dr. Elis Râpeanu).

Meritul celor doi duelişti, care l-au avut

ca arbitru pe scriitorul Victor Eftimiu, iar

ca martori pe Tudor Muşatescu şi Mircea

Pavelescu, este cu atât mai mare cu cât

până astăzi nici în domeniul epigramei nu

a avut loc un duel de o asemenea

întindere: „100 de sonete care se
războiesc între ele cu arma ascuţită a
spiritului” (dr. Elis Râpeanu). 

Sonetul este o poezie cu formă fixă (ca

şi rondelul, glossa, pantumul etc). Acad.

Mihai Cimpoi scrie că: „Sonetul e un
model absolut de creativitate, care îmbină
trăirea deplină şi meşteşugul desăvârşit”,

o formă de poezie cu tradiţie în literatura

română şi universală. 

Cartea este precum o licoare

nemaivăzută, pe care la început o guşti cu

timiditate, iar apoi nu te mai saturi să o bei

şi evidenţiază fără echivoc, lupta a două

spirite scânteietoare, care nu se menajază

nicio clipă, luptându-se cu îndrăzneală,

bărbăţie, demnitate, întotdeauna numai cu

garda sus, respectând fără nicio

circumstanţă cerinţele jocului.

Cei doi protagonişti cunosc foarte bine

regulile jocului, le respectă şi se respectă,

fiind convinşi că orice idee naşte o altă

Gavril MOISA

DUELUL SUTEI 
DE CATRENE

În anul 2012, Editura  Univers

Ştiinţific Bucureşti, publică o carte  rară,

îngrijită şi prefaţată de un condei de

excepţie în epigrama românească,

cunoscut şi apreciat în plan naţional şi

nunumai, prin valoarea, concizia,

exigenţa şi calitatea expresiei sale

„Duelul sutei de sonete” (144 de pagini),

autori: Mircea Trifu & George Corbu.

„Este un volum de pomină, care era păcat

să nu apară. În felul său este unic în

literatura noastră, dar şi a lumii”, îmi scria

distinsa doamnă dr. Elis Râpeanu, o

cunoscătoare autoriztă a genului, în cartea

trimisă cu dedicaţie.

După o serie de asemenea

„controverse”, semnalate în literatura

franceză din secolul al XVII-lea, timide

încercări de început, „Duelul sutei de
sonete”, dintre Mircea Trifu şi George

Corbu, declanşat la începutul anilor 1970,

este un adevărat război, devenind cea mai

lungă bătălie literară, care se încheie

printr-un „armistiţiu”, în sonetul 101.

Autorii cărţii, doi spadasini, două

personalităţi de prestigiu ai epigramei şi

literaturii române, doi confraţi, Mircea

Trifu (n. la Iaşi, 24 febr. 1922, m. la Buc.,

20 iun. 1994) şi George Corbu (n.17 aug.

Buc.1940), fondatori şi preşedinţi

succesivi ai Uniunii Epigramiştilor din
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Poezii pentru copii
Gheorghe Vicol – „Fulgi de argint”

Mariana Sperlea – „Unde eşti copilărie?”

Memorii
Valentina Becart (coordonator) –

„Dincolo de cuvânt-confesiunea poetului,

prozatorului”

Aldona Rey Patraş – „Generaţii în dialog”

Antologie
Gh. A. Stroie – „Meridiane lirice –

antologie a poeziei româneşti contemporane –

124 poeţi contemporani”

Coordonatori Armand şi Constantin
Sperlea – „Eminescu Zeul tutelar al Neamului

Românesc”

Reviste
Cetatea lui Bucur – director Elisabeta Iosif

Agora Literară – redactor şef. Iulian Patca

Moldova Literară – director C. T. Dârţu

Sfera Eonică – director N. N. Negulescu

Regatul cuvântului – membrii fondatori N.

N. Negulescu şi Al. Florin Ţene

Constelaţii diamandine – director Doina

Drăguţ

Dobrogea Culturală – director Alexandru

Birou

Carpatica – director Vasile Ghilencea

Heliopolis – director Doina Drăgan

Floare de latinitate – redactor şef Vasile

Barbu

Memoria Slovelor – director Petre Petria.

Premiile se vor anunţa în luna mai a.c.

Autorii premiaţi vor putea să publice o nouă

carte gratuit, doar cu plata tipografiei, la Editura

SC NAPOCA NOVA SRL, director Voichiţa

Vereş, e-mail: editura@napocanova.ro, sau:

office@napocanova.ro

Aurelia Oancă – „Caruselul”

Lucia Ileana Floran – „Tăcerea

destinului”

Critică literară
Stan Brebenel – „Incursiuni în universul

peniţei”

Istorie literară
Doina Drăgan şi Andreia-Elena

Lampinen-Anucuţa – „Anuarul Asociaţiei Liga

Scriitorilor – Filiala Timişoara – Banat, nr. 3”

Monografie
Ioan Velica – „România s-a cutremurat”

Dumitru Gălăţan-Jieţ – „Petrecerile

jienilor momârlani”

Nuţu Roşca – „Mănăstirea Moisei”

Ionel Cionchin – „Banatul cuvânt şi

pământ românesc”

Ştefania Kory Calomfirescu – „ Şcoala de

neurologie în medicina clujană”

Eseu
Iustinian Gr.Zegreanu – „În numele tatălui„

Epigramă
Gavril Moisa – „Pişcături şi-n ţepături”

Selecţie Ion Bindea, Euigen Pop, Aurel
Buzgău, Eugen Albu, Silvia şi Marian Popescu
– „Caragiale în mileniul trei”

Confluenţa artelor
Floarea Cărbune – „Alchimia frumosului

în grafica şi picture lui Mihai Cătruna”

Dumitru Velea – „Petru Birău-arta ca

reînceput şi adăpost”

Lazăr Morcan şi Ion Cărăşel – „ Pe

urmele Iancului-Tradiţii şi artă”

Spiritualitate
Costel Neacşu – „Omul la înfricoşătoarea

judecată”

De câţiva ani Liga Scriitorilor Români

acordă anual premii autorilor, indiferent din ce

organizaţie profesională fac parte, pentru

cărţile publicate în anul respectiv.Subliniem

faptul că volumele apărute aparţin Literaturii

Române şi nu unei organizaţii oarecare

(U.S.R. sau L.S.R. ), de aceea Liga Scriitorilor

Români, fiind o organizaţie profesională

democratică, nu ţine cont de apartenenţa

autorilor faţă de cele două organizaţii şi nici

de simpatiile politice ale autorilor.

Nominalizările au fost propuse de o

comisie a Ligii Scriitorilor din care au făcut

parte scriitori cu experienţă din conducere şi

unii preşedinţi de filiale.

Poezie
Ion Cristofor – „Orchestra de jaz „.

Eugen Burghelea – „Edenul efemerului”.

Titina Nica Ţene – „Un strop de veşnicie”.

Petru Jipa (Germania) – „Cenuşă şi stele”.

Marian Barbu – „Poeme”.

Mircea Dorin Istrate – „Îndulcitele Iubiri”.

Maria Prahoveanu – „Freamăt de

lumină”.

Rodica Ulea – „Căutări în amurg”.

Mariana Cristescu – „Amor prohibit”.

Teodor Barbu – „Retorica balansoarului”.

D.G.Cătinescu – „Poezii din suflet”.

Puiu Răducanu – „Ispita cuvântului”.

Iosif Kovacs – „Trilogia strigătului scris”.

Miron Ţic – „Când ne ucide floarea de

crin”.

Menuţ Maximinian – „Noduri în haos”.

Diana Ana Maria Zlibut – „Poezii”.

Eva Precub – „Dacă ţi se face teamă de

întuneric”

Proză scurtă
Leon-Iosif Grapini – „Capăt de linie”

Carmen Alexandrina – „Sub semnul apei

şi al dragonului”

Toader T. Ungureanu – „ Strop de rouă”

Roman
Vasile Popa – „Ultima noapte la Tanais”

Mara Paraschiv – „Pecinginea”

Virgil Stan – „Zborul spre stele”

Mircea Roşa-Miro – „Mestecenii călători”
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