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Am primit cu emoţie două cărţi de la prietena noastră,
Mariana Cristescu, cunoscută scriitoare din Târgu-Mureş, care,
împreună cu Lazăr Lădariu au polarizat în jurul lor un nucleu
de iubitori de limbă română şi neam, având crez mobilizator
cuvintele lui Grigore Vieru: „Ca să fii român trebuie să poţi!”

„Timpul iubirilor” şi „Pământul care doare - Cealaltă
Românie” sunt cele două cărţi la care fac vorbire, apărute, în
2013, la Editura NICO, şi primite de la Mariana Cristescu
membră a Ligii Scriitorilor şi a Uniunii Ziariştilor Profesionişti.

În volumul „Timpul iubirilor” autoarea abordează cele mai
stringente probleme actuale care-i macină pe români şi
comunitatea locală. Cu talentul adevăratului scriitor al cărui
„barometru” vibrează până şi la frumuseţea înfloririi
magnoliilor, autoarea se bucură de supravieţuirea unei vrăbiuţe
salvată de câinele de vânătoare, sau se întristează de „penibilul
inepţiilor TV cu pretenţii jurnalistico-moralizatoare”, vădit
„aranjate”: „singurul motiv pentru care nu am schimbat postul
a fost plăcerea de a-l auzi în direct pe protopopul Nicolae
Gheorghe Şincan”, luat la rost de nişte „babe bârfitoare” pentru
că s-a abătut de la dogmă, coborând în mijlocul Cetăţii, între
enoriaşi. 

Roşia Montană este în atenţia Marianei Cristescu, aşa cum
îi stă bine unui jurnalist implicat în marile probleme ale Ţării,
propunând ca această comună, care stă „pe o comoară de aur”,
să fie inclusă în patrimoniul UNESCO.

Autoarea dezbate, în „Istoria ascunsă în beci”, problema
Columnei lui Traian, despre care, cu profesionalismul
istoricului, reaminteşte că, în ziua de 12 mai anul current, s-au
împlinit 1900 de ani de la inaugurarea, la Roma, a operei
celebrului architect Apollodor din Damasc, o copie a acesteia
aflându-se în muzeul Naţional de Istorie a României, în
Lapidarium-ul construit special pentru conservarea ei. Articolul
despre care facem vorbire menţionează şi faptul că, din ce în ce
mai des, cercetători istorici din întreaga lume recunosc, mulţi
chiar făţiş, că primele civilizaţii s-au născut în Transilvania,
mai exact în Ardeal, cum susţine un document din Biblioteca
de la Viena, despre trecutul fabulos al acestui teritoriu. 

„Timpul iubirilor” se încheie cu un impresionat articol
intiulat „De la Nichita la Marcel Naste şi înapoi”, unde autoarea
descoperă că „dincolo” de mesajul estetic şi de cel emoţional,
„transpare, chiar şi unui ochi neavizat, al iubitorului de artă,
glasul de dincolo de materie, din pământuri, încărcat cu noduri
şi semne din care îşi împleteşte scara către cer”, tânărul Marcel
Nastem, a cărui operă picturală se apropie de poezia lui Nichita,
fiindcă tot ce este atât de simplu „devine de neînţeles“, cum ar
spune Nichita Stănescu. Citind acest volumm, mi-am adus
aminte de ce spunea Emil Cioran, cuvinte pe care le regăsesc
şi la Mariana Cristescu, sub altă formă şi cu mai mult fior:

„Când valorile pentru care luptă un neam se cristalizează într-
o adevărată lume istorică, atunci acel neam s-a integrat în
devenirea culturală.”

Dacă în cele 34 de articole din acest volum autoarea
transmite cititorului mesajul iubirii, ca o chemare faţă de
personalităţi cărora le spune că este timpul „jertfei de sine şi al
iubirilor fundamentale”, în al doilea volum, Mariana Cristescu
promovează valorile neamului românesc, fiindcă, pentru dânsa,
„Patria înseamnă infinit mai mult decât scrie în toate
dicţionarele lumii (…) m-am străduit să o slujesc aşa cum
m-au învăţat oştenii din viaţa mea: tatăl meu, unchii, bunicii,
decoraţi pentru bravură pe fronturile celor două Războaie
Mondiale, unii căzuţi la datorie, puţinii prieteni de altitudine
morală ai zilelor noastre”.

În articolul „Vremea în care bufonii devin eroi”, autoarea
dezbate problema mormintelor lui Mircea cel Bătrân, de la
Cozia, a capului lui Mihai Viteazu şi a trupului, înmormântate
în locuri diferite, la Mănăstirea Dealu şi la Turda, dezvăluind
intenţia fostului ministru al Culturii, Kelemen Hunor, de a
profana mormintele, exhumând trupurile domnitorilor români
pentru a li se preleva mostre ADN. Fapt ce o revoltă pe autoare,
care strigă cu disperarea intelectualului: „La Rahova cu
profanatorii neamului românesc! “

În „Trădările intelectualilor duc la prăbuşirea noastră”,
dar şi în „Un Katyn românesc aproape uitat: FÂNTÂNA
ALBĂ”, Mariana Cristescu reaminteşte crimele sovieticilor
asupra patrioţilor români, unii din interiorul Bisericii Ortodoxe.
Interviul cu părintele Iustin Pârvu, pe care-l citeşte în „Jurnal
de Chişinău”, îi dă posibilitatea autoarei rememoreze
manifestări cultural-patriotice desfăşurate în Basarabia, dar şi
să readucă în atenţia publicului busturile din piatră şi bronz ale
poetului Grigore Vieru, din Piteşti, Bucureşti, Alba Iulia, Iaşi,
Râmnicu Sărat, Târgu Mureş, continuând, în „Manifest pentru
înveşnicirea Neamului şi-a Limbii” pledoaria pentru aducerea
acasă a pământurilor răpite. 

Cele două volume, alături de celelalte publicate de
scriitoarea Mariana Cristescu, adevărate mărturisiri de credinţă,
cu referiri competente la o largă panoplie de probleme ce
preocupă prezentul, prin abordarea istoriei neamului, ne arată
în autoare un cerebral care sfidează divagaţia parazitară, ţintind
mereu precizia şi rigoarea. Eseurile autoarei sunt bine
organizate, la toate nivelurile textului, din care răzbate o etică
şi o filozofie: curajul şi laşitatea în istorie, dar şi în prezent,
obsesia adevărului, criza ontologică a fiinţei şi lumina morală.

Al. Florin ŢENE

MĂRTURISIRI
DE CREDINŢĂ
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Dan CIACHIR 
O întrebare cu

Nichita

- Stimate Nichita Stănescu,
sunteţi, cum mi se pare firesc pentru o
personalitate literară contemporană,
foarte discutat de critică. Ar fi interesant
să auzim – medaliile au faţă şi revers –
şi opiniile dumneavoastră despre critică.
Care sunt?

-     Criticul Literar nu e necesar să
aibă numai gust ci şi talent literar.
Crohmălniceanu, bunăoară, atunci când
scrie critică are gust, dar nu are talent.

Când scrie proză fantastică este
chiar talentat şi mă mir că îşi pierde
timpul cu lungi, reci şi seci şi exacte
judecăţi estetice.

Eugen Simion e mai bun în jurnalul
său parizian decât în orice alt opus
critic, unde, subjugat de propria sa
importanţă de arbitru al naţionalei pune
atât de mult echilibru în sinea sa încât
fărâmă balanţa sub greutatea
echilibrului.

Manolescu în schimb e un fragil şi
un gingaş.

Are ifos feciorelnic şi principii de
cocoş de tablă de pe turla primăriei.

Nu poţi să-l iei prea în serios, dar
nici să nu-l iubeşti nu poţi.

I-ar trebui lavalieră şi cilindru şi
mustaţă-n furculiţă, baston cu măciulie
de argint şi caleaşcă.

- Bună ziua, domnule
Manolescu, ce mai faceţi?

- Bună ziua, domnule Stănescu,
sunt grăbit, mă duc la Versailles...

...Şi uite aşa, verzi şi uscate...

Poezia e un întreg în concentrarea ei şi
trebuie să pătrundă în tine ca un întreg.
Aceasta nu se poate realiza decât prin
lecturi repetate ale aceleiaşi poezii, astfel
ca să realizezi o imagine interioară
completă a tuturor dimensiunilor ei
artistice: sentiment, gândire, arhitectură
internă (formă internă), imagini, sonorităţi.
Bună receptare a poeziei presupune o
anumită educaţie estetică, pentru care nu e
suficientă numai o îndelungată frecventare
a versului, ci şi norocul de a avea o bună
călăuză în universul ei. Să ne amintim cât
a contribuit exegeza lui A. Thibaudet
pentru înţelegerea lui Mallarmé, iar, la noi,
pentru înţelegerea lui Ion Barbu, cărticica
lui Tudor Vianu despre acest poet. Poezia
îşi are şi ea faldurile ei, culorile ei,
gesturile ei – la fel cu limbajul la veşminte,
al culorilor şi gesturilor în artele plastice.

Cred că lectura poeziei nu se poate face
rodnic oricând şi oricum. Alegerea
poetului, scoaterea cărţii lui preferate din
rafturile bibliotecii, presupune o anumită
viaţă interioară – fie ea mai durabilă, fie ea
mai uşor trecătoare. Sunt cărţi de căpătâi –
cum e pentru atâţia dintre noi aceea a lui
Eminescu – şi sunt altele care răspund
numai unui anumit moment sufletesc. Cel
care ştie să citească poezia ştie în primul
rând ce să aleagă pentru a oficia
solemnităţile fecunde ale poeziei.

În al doilea rând, trebuie să ştie cum să
citească poezia. A o citi ca pe o
demonstraţie ştiinţifică – mulţumindu-te să
sesizezi „ideea” şi să pricepi meandrele ei
– sau ca pe o proză epică, curios să afli cât
mai curând la ce finalitate ajunge
desfaşurarea peripeţiilor ei interioare,
aceasta îţi poate da cel mult iluzia
pernicioasă că eşti un cărturar subtil.

Mircea MICU –
NICHITA

El era frumos
Şi nu ştia.

El avea suflet
Şi-l risipea.
El era înger
Şi nu vroia.
El avea aripi
Şi nu credea.

Ovidiu PAPADIMA
CUM RECEPTĂM POEZIA

Eugen BARBU - NICHITA
Încă un stejar al literaturii noastre s-a prăbuşit...
De la moartea lui Labiş nu am simţit atât nedreptatea morţii, arbitrariul ei ne-

milos.
Nichita Stănescu nu mai este! Acest izvor de poezie a încetat... Vom fi mai

săraci. Cuvintele nu mai au nici un rost. Totul la el a fost un Vers măreţ, un Imn al bu-
curiei celei mari. Trăise în soare, în fervoare; era un surâs, o bunătate! Ne iubea pe
toţi, nu a avut duşmani, deşi aceştia îi trebuiau unui poet mare, cum a fost el. I-a împă-
cat pe toţi...

Nichita a fost un cântec nesfârşit. A fost Poezia însăşi...
Nu-l va putea înlocui nimeni. El a făcut din limba română o limbă nouă, a

artei. Era un luceafăr din ramura Eminescului. El ne-a primenit graiul. A plâns şi a râs
în eresuri, ne bântuia.

A plecat discret dintre noi când credeam că ne va supravieţui. Secera ne-
miloasă a morţii în acest ’83, blestemată să fie, ni l-a smuls şi l-a trimis lângă alte stele
ale spiritului românesc...

Nichita s-a dus la întâlnirea cu nechemata Moarte, dar e nemuritor. Astfel de
fiinţe nu pot fi distruse, şi el o ştia. De fiecare dată o să-l auzim îmblânzind cuvin-
tele...

Era o zăpadă, un aerolit, era Cuvântul...
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Încheiem acest an sub zodia lacrimei poeziei
lui Nichita. Sunt 80 de ani de la naşterea sa (31 mar-
tie 1933) şi 30 de ani de la trecerea  în eternitate (13
decembrie 1983)

EMINESCU
Atâta să nu uitaţi:

că a fost un om viu, 
viu, 

pipăibil cu mâna.

Atâta să nu uitaţi
că el a băut cu gura lui, -

că avea piele
îmbrăcată în ştofă.

Atât să nu uitaţi, -
că ar fi putut să stea

la masă cu noi, 
la masa cinei celei de taină

Atât să uitaţi! Numai atât, -
că El a trăit, 

înaintea noastră...
Numai atât, 

în genunchi vă rog, să uitaţi!

SAD LOVE-SONG
Only my life will die for me, in truth, 

sometime.
Only the grass knows the taste of the earth.

In truth, only my blood misses
my heart when it leaves.

The air is tall, you are tall, 
my sadness is tall.

There comes a time when horses die.
There comes a time when machines grow old.

There comes a time when cold rains fall, 
and every woman wears your head-

and clothes.
There also comes a huge white bird

and lays the moon in the sky. 

LEOAICĂ TÂNĂRĂ IUBIREA
Leoaică tânără, iubirea

mi-ai sărit în faţă.
Mă pândise-n încordare

mai demult.
Colţii albi mi i-a înfipt în faţă,

m-a muşcat leoaica, azi, de faţă.

Şi deodată-n jurul meu, natura
se făcu un cerc, de-a-dura,

când mai larg, când mai aproape,
ca o strângere de ape.
Şi privirea-n sus ţâşni,
curcubeu tăiat în două,

şi auzul o-ntâlni
tocmai lângă ciocârlii.

Mi-am dus mâna la sprânceană,
la tâmplă şi la bărbie,

dar mâna nu le mai ştie.
Şi alunecă-n neştire

pe-un deşert în strălucire,
peste care trece-alene

o leoaică arămie
cu mişcările viclene, 

încă-o vreme,?
şi-ncă-o vreme...

TRIST CANTEC DE DRAGOSTE
Numai viaţa mea va muri pentru mine-ntr-adevăr,

cândva.
Numai iarba ştie gustul pământului.

Numai sângelui meu îi e dor, într-adevăr,
de inima mea, când o părăseşte.

Aerul e-nalt, tu eşti înaltă,
tristeţea mea e înaltă.

Vine o vreme când mor caii.
Vine o vreme când se-nvechesc maşinile.

Vine o vreme când plouă rece
şi toate femeile poartă capul tău

şi rochiile tale.
Vine şi o pasăre mare, albă,

care ouă pe cer luna.
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Pe platoul din curtea liceului, era un freamăt ca la o
absolvire. Împrăştiaţi în grupuri mai mici sau mai mari,
vorbeau toţi în acelaşi timp. Se strigau pe nume şi pe
poreclele din liceu, se îmbrăţişau, se înghionteau sau se
băteau pe umeri. Însă gesturile, vocile şi mişcările îi trădau şi
le arătau vârsta adevărată. Unii aveau părul nins, alţii nu-l
mai aveau deloc şi îşi mascau chelia, discret şi şiret, cu
ajutorul pălăriei sau a băştii.

Veniseră la întâlnirea de cincizeci de ani de la terminarea
liceului. Liceul militar. De aceea, în ciuda anilor care au trecut
peste ei, aproape toţi aveau o ţinută dreaptă, gravă şi solemnă.
Iar lângă ei, cuminţi şi zâmbitoare, soţiile lor ascultau.
Ascultau înţelegătoare şi îngăduitoare, încercând să -
ipriceapă şi să se bucure de veselia soţilor.

Deşi curtea liceului părea neîncăpătoare pentru
exuberanţa lor, veniţi din toate colţurile ţării, erau totuşi
puţini. Abia dacă atingeau suta. Cu tot cu neveste. Lipseau
mulţi. Chiar şi dintre cei care fuseseră prezenţi cu zece ani în
urmă. „Doamne, ce puţini am rămas!”, a exclamat cineva.
Erau aşa de puţini de parcă veneau dintr-un război.

Erau tineri, dramatic de tineri. Abia terminaseră anul al
doilea de şcoală militară. Bine pregătiţi, mâncau instrucţie pe
pâine. De aceea, au fost aleşi pentru defilarea din Capitală.

Când au intrat în piaţă, au ridicat asistenţa în picioare. Un
ropot de aplauze aproape că a acoperit fanfara. Aveau ceva
care-i deosebea de ceilalţi. Mişcări impecabile, aliniere
perfectă, un pas elegant fără să se forţeze. Chipurile lor
zâmbitoare degajau o tinereţe senină, care trezea încredere.

Şeful statului i-a făcut semn ministrului să se apropie.
„Cine sunt ăştia?” Ministrul simţea că nu mai are aer. „De la
Sibiu...elevii, abia sunt în anul doi...”. „Să-i opreşti în
Bucureşti. Ăştia vor apăra CC-ul, guvernul, ministerul”.
Ministrul şi-a ridicat umerii şi şi-a umflat pieptul: „Am
înţeles”. Mai târziu, cineva i-a amintit că elevii nu luaseră
vacanţă de la Anul Nou. Era prea târziu. Ordinul le-a fost
transmis chiar înainte de a pleca la gară...

După masa de prânz, cei patru colegi de clasă din liceul
militar s-au adunat la umbra unui copac. Deşi erau atât de
aproape, nu se priveau în ochi. Fiecare îşi căuta de lucru cu
ceva banal. Ei care în atâţia ani şi ,mai ales, în ultimele
săptămâni, răsuciseră lumea prin cuvinte, acum nu aveau ce
să-şi spună. Dan Dorneanu, care nu era de loc cel mai
vorbăreţ, a decretat scurt: „Gata, ce v-aţi pierdut ca nişte
recruţi? Vi s-a scurs eroismul în pantaloni? Cine trăieşte, să
scrie. Despre toţi.” L-au privit miraţi. Dan nu era cel mai
autoritar dintre ei. Acum îi surprinsese pe toţi. Florin a
încercat să-l tempereze. „Eşti nebun?”. „Nu, încerc să fiu

lucid. În regulamentele pe care le ştiţi pe de rost, nu scrie asta
, dar aşa trebuie să facem. Dacă vom muri , sunt sigur, ne
vom vinde pielea scump. Chiar şi numai pentru faptul că ne-
au stricat vacanţa, dacă nu pentru altceva. Dar părinţii, fraţii
şi prietenii trebuie să ştie ce am gândit când ne-am legat fierul
ăsta de gât.” Dan s-a oprit şi a privit lung metalul oval pe care
îl ţinea în mână. Ceilalţi au rămas pe gânduri. „Cavaleri ai
mesei rotunde, până diseară, scrieţi o scrisoare de adio”, a
rupt din nou tăcerea Dan. „Către cine?”, l-a întrebat Sabin.
„Către mama, nu, că-i scriu eu. N-ai şi tu pe cineva care să te
ţină minte…? Unde-i frumoasa Lorelei pentru care am minţit
de atâtea ori la apel şi te-am dat prezent?”. „E aici, în
Bucureşti.” „Perfect, tu aduni plicurile şi i le duci ei. Le
expediază când se termină războiul. Aveţi plicuri?” Toţi au
ridicat din umeri de parcă i-a întrebat dacă au muniţie. „N-
avem, nu ştii că de aici nu am avut voie să scriem”, i-a
răspuns nervos Cătălin . „Am eu, a intervenit Sabin. Dar sunt
de culoare roz.” „Nu face nimic, moartea nu vine numai cu
plicuri negre. Măcar de atât să se bucure. Că le-am scris în
nişte plicuri frumoase”, a continuat Dan pe un ton autoritar.
„Uite, băi, cum scoate războiul comandantul din noi...”, s-a
mirat Florin cu subînţeles, privind către Dan .

…În vălmăşagul din curtea liceului, se distingea o femeie
aparte. Stătea singură, mai mult în preajma soţiilor. Elegantă,
cochetă, încă frumoasă pentru vârsta ei, avea un aer misterios
. Dan o remarcase în treacăt, dar nu-şi aducea aminte s-o fi
văzut la întâlnirile anterioare. Curiozitatea i-a sporit atunci
când a observat că se alătură grupului din clasa lor .

Dirigintele, profesorul spirit cum îl botezaseră, s-a urcat
sprinten la catedră, în ciuda anilor care-i purta. A început să
strige catalogul. „Prezent!”, răspundeau, pe rând, cei de faţă.
Apoi, îşi treceau în revistă, scurt ca un ordin de luptă,
întâmplările vieţii de la ultima lor întâlnire.

„Pintea Sabin”, a rostit dirigintele, privind în clasă.
„Lipseşte”, au răspuns câţiva. „E plecat din ţară”, au adăugat
alţii. „Domnule profesor, Sabin nu va mai putea veni
niciodată, a vorbit, ridicându-se în picioare, femeia plină de
mister. „Eu sunt Lorelei Pintea, soţia lui. Ultima lui soţie,
dacă vreţi. Am venit pentru că am o datorie de împlinit.”
Toate privirile au îmbrăţişat-o pe Lorelei. Era fata aceea
frumoasă ca o artistă de cinema. Prietena lui Sabin, cel
frumos ca un actor parizian. „Am adus nişte plicuri. Mi le-a
încredinţat Sabin într-o seară când trebuia să înceapă un
război. Eu am plecat atunci din ţară şi le-am lăsat mătuşii
mele împreună cu toate scrisorile de la Sabin. Una este pentru
dumneavoastră, domnule profesor. A mea am reţinut-o, iar
celelalte două sunt scrise de Dan şi de Cătălin. Mă bucur,
domnule profesor, că am putut să-mi fac această datorie acum
şi nu atunci.”

Seara târziu, la un pahar de vorbă, dirigintele a citit-o
primul. Îi era scrisă de Florin. A urmat Dan, apoi Cătălin. Cei
doi scriseseră părinţilor. Erau mărturisirile lor de adio, ca o
profesiune de credinţă, scrise într-un moment de profundă şi
tragică sinceritate.

Eugen 
BURGHELEA

SCRISORILE 
DE ADIO
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Simona Corina

TRIFU

De bellico

Război tacit în pribegie

Şi contingentul sumbru, apăsător,.

Calvar nătâng. Dezastru în regie – 

E tot ce-a mai rămas nepieritor.

Ne lepădăm de moarte prin dorinţă,

Lăsăm urmaşilor idei din lut:

Nu Personalitate, doar fiinţă

Şi caracter avid, murdar şi slut.

Şi goana după luptă-i doar covoardă,

Ne-mpiedicam la fiecare pas,

Întreagă omenirea e năroadă

Şi se cufundă zilnic în impas.

Noapte pe lespezi

Corsar sălbatic – vântul jucăuş – 

În palmele mele nebune,

Ca scoicile negre făcute căuş – 

Zadarnic durerea s-adune.

Îl las. Nu mi-e milă. Îl cert. 

Târziu îl ameninţ cu firea.

Doar noaptea îi spun că îl iert,

S-amân înadins despărţirea.

Eu ţin un sclav în mine – chinul

Şi îl iubesc ca pe Hristos.

Din vânt, din vreme-i tot destinul

Pustiu, pribeag, întors pe dos.

De unde să-l mai iau acum,

Când vara-mi ninge-n aşternut,

Când îmi adun în palmă stropi de fum

Şi-n vânt îmi plouă cu sărut?

Aripi de ceară
Trecător obstacol magic

Peste crengi zălude, sure,
Un cocor şi-un ţipăt tragic – 

Prăvăliţi într-o pădure.

Mă despart hoinar de soartă,
Prăfuit mi-e sanctuarul,
Luna mai tresare moartă
Urmărind tacit calvarul.

„ – Nu pleca, Mărită Doamnă,
Este frig şi-mi plouă-n gând,
Părul îmi miroase-a toamnă,
Poate va fi fost plângând!”

Cu-o aripă despletită
Şi cu degete din beţe

Mă târăsc nespovedită
Id-ul meu să nu îngheţe.

Peste umerii de ceară
Mi se zbate-ncet destinul,
Pâlpâind veni să-mi ceară
Să-i descui târziu căminul.

Mă strecor, m-ascund în ceaţă,
Obosit mă cheamă-n SINE
Simulacrum meu de viaţă...
S-a cam plictisit de mine!

Cu mişcări necugetate
Rup destinul dinadins,
Buzele sorb însetate

Lacrima ce s-a prelins.

Dintre miile de stoluri
Ce inundă zilnic Firea,

Mă străbat multiple roluri
Răvăşindu-mi amintirea.

Sunt un strop de neputinţă
Într-o mare de zadar,

Voi rămâne doar căinţă
Rostuită-n sanctuar.

La crucea de piatră

Am fost de mult maestră de magie
Într-o tavernă la un colţ de drum;

N-aveam nici bani, nici frică de agie
Şi nu ştiam nici „unde” şi nici „cum”.

Mă năpădeau dorinţe necurate
Şi samavolnic apărea un „vreau!”
Dar mintea mea iertată de păcate

Spunea doar „Nu!”, „N-ai nevoie!”, „Nu
ţi-l dau!”

Visez să mă-mpreun cu interzisul
Ca într-o magmă neagră de mister,

Ca într-o legătură cu abisul...
EU SUNT NEBUNA CARE VREAU ŞI

SPER!

Am fost pe punctul de-a
mă naşte

Am alergat peste şarade
cu gândul searbăd şi încercănat

de ploi răvăşite.

Sub corola de vise povară
şi-ngemănat,

cu rostuirile mele în spate,
te aştept ca să trecem.

Voi îngâna timid rugăciuni,
voi culege deşert din deşert

şi-ntr-un final nefinit
mă voi RE-GĂSI pustie,

precum pustie de tine m-ai lăsat... llustraţii de Cătălin ZISU
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Nicolae COSTEA

TELEAJEN
–75–

OROLOGIUL TOAMNELOR

Se seamănă iar grâul, porumbul se adună
Şi merele în ramuri îşi sângeră priviri

În frunzărişul care fiind ars tot de brumă
Pare cuprins cu totul în mare de şoptiri;

Norii sunt grei de gheaţă şi lapoviţă tristă
Curge apă sticloasă pe nucul stânjenit
Sub ceţurile care cu albul de batistă
Îl frânge peste zare umil şi înnegrit

Iar carele greoaie sub zările senine
Trec aducându-şi plinul de boabe-n tronul greu

Şi seara zbor cocorii cu pas de balerine
Sub luna ce se pierde pe drumul ei de zeu!

Cad frunzele în dansuri sub povârnişuri sure
Pe vălul greu de vânturi şi valuri de răcori
Iar satul Malu Vânăt la margini de pădure

Adoarme în arcuşul a sute de viori

Pe când Gorganul şi el simbol de măreţie
Visează la o luptă prin care a trecut

Oastea lui Şerban Radu în plină vitejie:
Pe-ntreaga tătărime gonind cu greul scut!

Cirezile se-adapă la margine de râuri
Şi au în coarne scurta tot tremurul din stea

Cu-amurguri de cenuşă cutreierând de frâuri
De toamne înflorite în tufănica grea.

Iar ploaia se coboară cu prelungiri, în valuri
Prin care vin suie în struguri, noi lumini

În timp ce iarba arsă din văi şi până-n dealuri
Ascunde-n pasul serii velniţa de ruini;

În magazii se-adună clipiri de boabe coapte
Şi tot omul îşi şterge obrazul de arsuri

De e la muncă ziua sau în pustia noapte
Când patima colindă spre miile de guri;

Trecând peste Teleajen în chiota cântate
Flăcări cu fete-n braţe peste cărări – iubiri,

Călări pe caii serii alerg cu toţi spre sate
Pe drum plin de legende şi grele izbăviri.

Pe geamul frânt al toamnei ce moare pe coline
Prin tufărişuri aspre, prin văi şi văgăuni
Ducând cu ea în inimi acele zări senine

Cuprinse de o noapte cu ochii de tăciuni.

Şi chiar dacă spre cărarea dinspre ziuă
Tot moare toamna blândă pe drum însângerat

Iar vrabia ce-o plânge tot ciripind la piuă
Cu jalea ei anunţă un timp înfrigurat.

Prin azurilul serii când luna creşte-n sânge
Cărările din urmă pierdute peste plai,

O ultimă privire a toamnei se răsfrânge
În ierburile arse doinind ci viers de mai;

Toamna pleacă grăbită cu pas de jeluire
Pierind în depărtare cu glasul ei de cânt

Dar ea nu se îndreaptă decât spre nemurire
În inima de oameni găsind al ei mormânt!

Un orologiu bate tot ce este fire
Cu versuri cadenţate în ritmuri ca de foc:

E veşnicia toamnei care cu-a ei păşire
Mereu şi pretutindeni ea îşi găseşte loc!

Şi bate, iarăşi bate pe drumul înserării
Paşii fierbinţi ai nopţii de foc şi de răcori
Când patima din oameni în raiul desfătării

Sărută buza arsă a toamnei până-n zori!

Galben de toamnă

Frunzar de galben iar adie
În toamna asta ostenită

Şi negru-i strugurul în vie
Când ziua trece iar cernită.

E galben dealul şi porumbul,
E galben pomul care ţine

Tot galbenul din sori, hulubul
Ce cântă-n aburiri de pâine;

Sunt galbene holdele-n soare
Iar jocurile lor frământă

Urmele toamnei în dogoare
Cu ochi de zeu în ploaia afântă!

Pe unde ne-ndreptăm privirea
Vedem urcând toamna în toate
Şi-atunci noi ştim că fericirea
E mai presus decât se poate!
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Emil ŞIMĂNDAN

Un debut 
promiţător

Puţine debuturi literare din ultimii ani care au avut
loc în spaţiul cultural–artistic arădean au forţa celui semnat
de tânăra poetă şi eseistă de origine basarabeană, IRA BA-
TRÎNCEA, elevă, în momentul debutului, la un liceu textil
din vestul României, în Oraşul de pe Mureş, descoperită în
anul 2011 de Editura „Viaţa arădeană”, care i-a publicat vo-
lumul de versuri „O altă lume…” Volumul a fost retipărit în
anul 2012 cu un grupaj suplimentar de poeme dedicate mare-
lui nostru sculptor Constantin Brâncuşi. Tot în anul 2012,
aceeaşi Editură „Viaţa arădeană” i-a mai publicat un al doilea
volum, întitulat: „Timpul ne ia cu el”, care conţine însemnări
şi eseuri. 

Am citit cu mult interes cele două cărţi primite de la
Editura „Viaţa arădeană”, care, împreună, alcătuiesc un fru-
mos jurnal poetic şi existenţial, cu o reală încărcătură afec-
tivă, în care tensiunea lirică rezultă în întâlnirea conştiinţei
poetice cu misterele mari ale existenţei. În ansamblu, volu-
mul de versuri constituie o invitaţie spre lirica de reflecţie di-
vină şi, în acelaşi timp, sentimentală, poezii care, îngemănate,
formează un discurs poetic pe tema condiţiei umane. Iubirea,
singurătatea, rugăciunea, speranţa, verdele naturii (şi lumii)
identic cu „verdele ochilor” poetei, muzica, nucul de acasă,
Nistrul, părinţii, Divinitatea – reprezintă elementele şi moti-
vele în jurul cărora se aglutinează sentimentele de profundă
vibraţie interioară, ce se degajă din acest univers poetic. 

Explorându-şi astfel eul, notând strigătul interior care
se converteşte într-un act de confesiune, dar şi într-un apel de
comunicare cu întregul univers, Ira Batrîncea îşi pune între-
bări multiple, oferindu-ne cu interogaţiile sale o feminitate la
graniţa dintre adolescenţă şi maturitate, într-o năzuinţă de fi-
xare pe marile coloane axiale ale vieţii , ca viitoare femeie şi
mamă. Dublând incantaţiile în maniera tradiţionalismului ro-
mânesc interbelic (în vecinătatea poeziei religioase „gândi-
riste”), volumul cuprinde şi o serie de poeme ce se apropie
categorial în aceeaşi sferă cu viziuni blagiene (de „tip stihial”
precum în „Poemele luminii”), ori îngemănări psalmiste ar-
gheziene sau, mai aproape de noi, de „Psalmii” marelui poet
de obârşie arădeană Ştefan Aug. Doinaş. „…deasupra mea, /
e Universul acesta, / imens, cât Cuvântul / lui Dumnezeu; /
Unde sunt eu? / Cine sunt eu? / De ce eu / şi nu altul? / De ce
altul / şi nu eu? Lumea aceasta, / ca un furnicar… / de-aş găsi
o nişă, / măcar, / până mai culeg un strop de înţelepciune…”
(„Lumea aceasta…”, p.10) 

Discursul poetic este simplu şi transparent, iar reto-
rica versului – cu o fixă „sintaxă afectivă” – evită orice stri-
denţă. Unor asemenea poezii se alătură cele dedicate locurilor
natale, care, de asemenea, capătă o rezonanţă aparte: „Pietrele
acestea / ştiu de toţi paşii / strămoşilor mei; / câte sunt triste?
/ câte sunt vesele? / doar Cel de Sus / cunoaşte… / fiecare pia-
tră / are o inimă, / din veci, / spre veci, / căutându-ne / identi-
tatea” („Pietrele acestea”, pag. 50). 

Pământul în care prosperă poezia tinerei poete basa-
rabence (stabilită în prezent în perioada studiilor liceale şi uni-
versitare la Arad) este limba română vorbită pe ambele maluri
ale Prutului. Poeta este conştientă pe deplin că între limba ma-
ternă – română – şi sufletul naţional există o puternică inti-
mitate afectivă, precum „aderenţa între piele şi carnea
corpului” – ca să-l cităm pe providenţialul „gândirist” Nichi-
for Crainic. Pe această linie amintim poemele: „Fratele meu”,
„Bunicii”, „Părinţii mei”, „Mamă”, „Gândurile”, „Amintirile”
etc. 

În cea de-a doua ediţie a volumului de debut, care a
apărut în anul 2012, Ira Batrîncea adaugă încă un grupaj de
poeme distincte, întitulat: „Bunic al meu, Brâncuşi…”, dedi-
cat marelui titan al sculpturii universale moderne. Grupajul a
fost scris cu prilejul unei manifestări internaţionale de la Tg
Jiu, dedicate lui Constantin Brâncuşi, la care a participat ca in-
vitată. Ajungând în faţa „Coloanei infinitului” îşi imaginează
că Dumnezeu se sprijină cu o mână pe nemuritoarea creaţie
brâncuşiană, iar „Pământul / şi fiecare fir de iarbă, / din
preajmă-i / trăiesc în sărbătoare”… „Marele Brâncuşi / era
acolo, sobru şi drept / ca un Dac în faţa / Nemuririi” („Co-
loana infinitului” pp.57-58). Apoi, apropiindu-se de „Masa
tăcerii”, tânăra poetă simte „cum Liniştea Pământului” / urcă
prin corpul meu / ca o săgeată / a Demnităţii” („Masa tăcerii”,
p. 54). 

Trecând la volumul de însemnări şi eseuri, întitulat:
„Timpul ne ia cu el”, constatăm o anumită seducţie, cum ar fi
dacă citim un jurnal de scriitor. Volumul răspunde pe deplin
curiozităţii unui cititor care doreşte să cunoască gândurile şi
aspiraţiile unei tinere poete, „cu ochii verzi, ca leuşteanul tim-
puriu”, ieşită din adolescenţă. Însemnările şi mini-eseurile din
volum, în plan tematic, sunt adevărate poeme în proză, cu
multiple mesaje şi frământări sufleteşti interioare, asemenea
volumului de versuri la care ne-am referit. Iată câteva titluri
semnificative: „Prutul nostru”, „Soarele din suflet”, „Un gând
către colegii mei…”, „Scrisoare către satul meu”, „Timpul ne
ia cu el” şi altele. 

Conchidem că cel de al doilea volum publicat de
tânăra elevă (în prezent studentă), antologhează un frumos
mănunchi de însemnări şi scurte eseuri născute din amintiri
şi meditaţii asupra vieţii, într-o diagramă sensibilă a sufletu-
lui unei autentice poete ieşite din adolescenţă, căreia îi
dorim mult succes şi noroc pe tărâmul poeziei.
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Vine femeia...
Priveşte, clatină din cap

Şi zice:
„Iar s-a-mbătat Ion!”

*
Femeia ia ţăndările bărbatului

În mâini,
Mărul dăruit

De Eva,
Nuca înţelepciunii

Răsărită aşa
În neştire

Şi le aranjază
Laolaltă.

*
Şarpele dă să se

Amestece
În chip de consilier

De creaţie
Ca la-nceput;

Dar femeia-mamă
Care s-a fript o dată

Se răsteşte la el
Şi-l ocărăşte:

„Piei, constructor al Socialismului
C-ai făcut planul lui

Dumnezeu
De-andoaselea!”

*
Şarpele pleacă supărat

Pe calea şarpelui
Pe care o crede
Calea Laptelui

(Căci se ştie din
Vechime

Că şerpilor le
Place laptele...).

Femeia nici nu se
Uită la el

Că e o
Cantitate neglijabilă,

Toată înscrisă în negativ
Ca la trigonometrie.

Se concentrează la lucrul ei,
Că doară ea

Îl tot face pe om
De mii de ani.

Lipeşte ţăndările
Cu scuipat,

Mai modelează 
Pe o roată de olar

Părţile lipsă
Şi omu-i gata.

*
Însuşi Dumnezeu

Se apropie
Şi zice:

„Bun e lucrul tău,
Femeie!”

*
Femeia îşi pleacă genunchii

A rugăciune
Şi zice

Ca întotdeauna
Când naşte:

„Mulţumescu-ţi, Doamne!”

*
O prietenă din Belgia a avut ocazia

să vadă un film realizat acum câţiva ani
despre o mănăstire din Franţa, dacă nu
mă înşel. Impresionată, mi-a povestit
ceea ce văzuse, adică viaţa ce se ducea
între zidurile acelei mănăstiri, orele de
muncă, rugăciune, liturghie, mai tot
timpul scenele desfăşurându-se într-un
SILENTIUM admirabil.

Ideea unei tăceri aproape absolute
mă şochează, mă tulbură nespus... Oare
să fie cu putinţă aşa ceva? E ceva
aproape de neimaginat pentru unul ca
mine... Cu toate astea eu însumi îmi
înşir cuvintele într-o astfel de linişte,
aproape monahală şi nu interceptez
decât zgomotul produs de creionul meu
pe hârtie... scârţ...scârţ... scârţ... E
iritant, nu-i aşa?

Îmi înşir cuvintele pe axa profeţiei,
a admiraţiei neţărmurite pentru
asemenea performanţă umană, aproape
irealizabilă pentru cineva ca mine, care
şi-a făcut din practica comunicării
verbale cu semenii săi un mod de viaţă
permament.

POEM ANTERIOR 

Bărbatul nu ştie să
Gândească...

N-a fost creat pentru asta
Zic eu

Nemulţumit...
*

Se repede
Ca Omuleţul lui Gopo

(ştiţi voi... e vorba
De Ion Popescu )
La zidul din faţa

Lui,
Se loveşte şi cade

Desfăcându-se
În toate părţile lui

Componente.
*

Şi atunci,
Tăcută,

C-o broboadă de ţărancă
Pe cap

Octavian MOREA
(Belgia)

ELOGIUL TĂCERII 

N-ar fi de loc drept ca eu, un atât de
slab elev la limba latină, să îndrăznesc
să mă exprim într-o latină de baltă, de
bucătărie, de... dar dacă o fac este
pentru simplul motiv că am impresia că
acest elogiu atât de necesar existenţei
umane nu s-a făcut încă.

Am fost în luna august a anului
1980 pentru câteva zile în Anglia şi
vizitând Turnul Londrei am văzut locul
în care profesorul regelui Henric al
VIII-lea, Thomas Morus autorul
„Utopiei”, ajuns prin voinţă regală să-i
urmeze Cardinalului Wolsey la postul
de Lord Cancelar al ţării, căzut în
dizgraţie, şi-a pierdut capul la 6 iulie
1535.

O ocazie pierdută, zic eu, pentru
omenire, ocazie de a scrie într-o latină
impecabilă şi ghidat de o logică fără
cusur, acest opus.

Mai apoi am ajuns şi la Basel unde
am văzut cu o deosebită emoţie, la
catedrala oraşului, piatra funerară a
celuilalt geniu al aceluiaşi secol, a lui
Erasmus de Rotterdam autorul
binecunoscutului „Elogiu al Nebuniei”.

Casa lui a fost în întregime distrusă
de un bombardament german în timpul
celui de al doilea război mondial.
Oraşul fusese obligat să accepte să se
predea, aviaţia germană însă nu a putut
fi înştiinţată la timp şi BUM...

Oraşul natal al marelui umanist ne
mai existând, avem încă norocul de a
avea în ziua de azi la Bruxelles, în
cartierul Anderlecht, casa în care a
locuit Erasmus. Prieten cu Thomas
Morus, Eramus se afla în
corespondenţă şi cu Martin Luther, cel
care era pe cale de a realiza Reforma şi
care căuta să-l atragă de partea ideilor
sale... Erasmus îi critica în termeni
moderaţi traducerea în limba germană
a Bibliei, traducere ce conţinea multe
impreciziuni, Luther nefiind un
cunoscător suficient de bine instruit în
limbile clasice. Nici Erasmus, din
păcate, nu s-a preocupat de elogierea
tăcerii, astfel după părerea mea o a doua
ocazie de a avea o lucrare de mare
valoare, aşternută pe hârtie de marele
umanist, a fost piedută pentru omenire.

Nevrând şi bineînţeles neputând în
niciun chip să mă consider urmaşul
celor doi iluştri gânditori, îmi încerc
forţele în acest domeniu, eu, unul dintre
cei mai vorbăreţi dintre oameni. 

Iertată să-mi fie, dacă e posibil,
această încercare temerară!



9

decembrie 2013FOCUS

Poeme de 

Mihaela AIONESEI

*
...şi vine decembrie şchiopătând

atâta ger adunat în călcâie
atâta viscol în oasele mele

în iarna asta nu-i loc pentru lacrimi
înzăpezită lumina

stă cu tristeţea în mâini
muşc din ea ca dintr-un măr copt în vatra bunicii

mestec încet să nu-mi rămână în gât
niciun vierme uitat în memoria seminţei

prin suflet trece un drum bătătorit de coase
înghit ca şi cum aş înghiţi prima împărtăşanie

„ ce bine e acasă” îmi spun şi aprind steaua de Crăciun

*
anotimp sihastru

ieri aş vrut să-ţi spun
despre cum încolţesc inimile primăvara

despre grădini dezbrăcate de parfum 
despre dimineţile agăţate în floarea de salcâm

despre fluturi şi păsări care ţes duminici pentru timp-
olog pasager îmbrăcat cu mine

în haină tivită cu o viaţă 
care nu este nici a mea nici a lui

*
dar...

prea multe închisori stau între noi
şi n-avem timp nici astăzi să vorbim

rătăcim ca doi străini purtând eşafodul pe umeri
de teama călăului nevăzut mirosim a cenuşă

ne ascundem unul de altul lăstunii 
în schimbul sufletelor 

ciugulim albe trăiri
firimituri de tăcere înmulţesc zilele gri

noaptea micşorăm distanţe-
zbatere nebună de a împărţi la doi

un ultim anotimp sihastru

captivă speranţa înalţă aripi
cerul e crunt de albastru 

şi dincolo de noi

mâine caută un punct de sprijin

*
iarna cu ochiul de sticlă

stau în aceeaşi iarnă cu ochiul de sticlă
şi hornul inimii afumat de plâns lăuntric

aproape au ars toate duminicile umbrei
vinerea albă se-arată printre cruci

un vulture alb se închină turlei
la streaşina bisericii

ţurţurii aprind candele
apă vie e căinţa sub care sufletul-
paianjen obosit de propria pânză

înnoadă speranţe
atât de albă şi ea, atât de alb şi el
aproape că se vede urma de coasă

*

darurile sfinte merg cu steaua 
din casă în casă

la masa singuraticului
toţi beţivii se adapă

şi flămânzii vin
să se-nfrupte din preaplinul

dinainte şlefuit
de necazuri şi de cruci

nu mai simte
răsuflarea morţii 

trupul său-
sublimă stare

sub care sufletul
îşi şterge buzele de lapte

*
urme albe

ninge-
iertare pământului

de la păsări şi copaci

mieii zburdă fericiţi
pajişti albe se alină

ieslea-i pregătită
steaua sus

magii gata să ursească
maica sfântul duh aşteaptă

pruncul Issus
vrea să se nască

*

nu-i loc...

iubirea oftează
îngerii încep colinda

cerul binecuvântări dezleagă
lumina blând se furişează

în umbra omului primenit
urme de iepuri
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Cârcotaş din fire, mărturisesc din
capul locului că m-a frapat hotărârea ronde-
listului Mihai Valentin Gheorghiu de a aco-
peri nişte „freamăte” (de munte, de izvor, de
gând, de rondel, de primăvară etc.) cu o...
„cascadă de nori” (metaforă superbă).

Doar deschizând DEX-ul am des-
luşit că, de fapt, intenţia autorului a fost de
a armoniza stări contradictorii utilizând ast-
fel un oximoron. Pentru că, freamăt = 1.
zgomot surd produs de frunzele mişcate de
vânt, de valurile mării; 2. fior, înfiorare, în
vreme ce cascadă = cădere naturală de apă
pe cursul unui râu, provocată de o ruptură
de pantă în profilul longitudinal (zgomo-
toasă şi sacadată).

Paradoxal, din îmbinarea acestor
două nelinişti, „freamăt” şi „cascadă”, lec-
torul avizat receptează o imensă bucurie
într-o linişte interioară deplină. Cel puţin aşa
am simţit eu.

Onorat de a aşterne câteva gânduri
în prefaţa unor volume sau în cronici la res-
pectivele, mărturisesc că am savurat, cu
mare plăcere, la fiecare nouă apariţie, impe-
cabile creaţii (rondeluri).

Pentru a avea continuitate, am
revăzut câteva din aceste aprecieri, oprindu-
mă la următoarea: „Ceea ce impresionează
în rondelurile lui Mihai Gheorghiu sunt
truda, perseverenţa şi insistenţa sa în a da
conţinutului creaţiei consistenţă, prin ex-
primări concise, dar expresive, utilizând în
acelaşi timp surprinzătoare neologisme”
(Mihai Gheorghiu, Dulcea mea cafea
amară, rondeluri, 2005). Şi pot spune că
această constanţă caracterizează creaţia sa şi
după 2005.

“Cascade de nori”, Editura Amurg
sentimental, Bucureşti, 2013, cuprinde şai-

Gavril MOISA

Ultimul zbor...

Cartea comandorului (r) Alexan-
dru Popa, cetăţean de onoare a Comunei
Lazuri de Beiuş, Judeţul Bihor (sept.2013),
este cartea unui destin uman. O carte scrisă
cu multă emoţie, speranţă, încredere , dar şi
cu convingerea că ea va fi receptată cu mult
interes de cititorii de toate vârstele. Cartea
are un conţinut provocator şi interesant, care
te îndeamnă la lectură încă din primele ei
pagini.

Este monografia – biografică a
unui pilot – militar de performanţă, care prin
natura destinului, a ajuns să-şi pună servici-
ile în slujba familiei prezidenţiale, a soţilor
Elena şi Nicolae Ceauşescu. 
Cartea aduce în atenţia cititorului o serie de
informaţii şi date importante, unele din ele
în premieră absolută, despre cuplul prezi-
denţial şi despre familia Ceauşescu.
Deosebit de interesante sunt aspectele refer-
itoare la: misiunile executate de către autor,
cu preşedintele ţării; cele legate de Rev-
oluţia din decembrie 1989; de execuţia
soţilor Ceauşescu şi mai ales de ultimul zbor
al acestora şi a pilotului militar după exe-
cutarea lor la Târgovişte. Cartea este o ade-
vărată lecţie de istorie, trăită la maximă
intensitate şi pe viu.

Autorul aflat la debutul său scri-
itoricesc, prezintă într-un stil personal, cu
talent, dar şi cu o deosebită vibraţie su-
fletească, amintirile candide, dorurile sale
reale şi nealterate faţă de satul natal, drumul
său , nu uşor, efortul şi viaţa plină de situaţii
şi momente neprevăzute, pentru devenirea
sa ca pilot militar, confirmându-ne cu
această apariţie editorială şi talentul său de
bun narator.

Este o carte care se citeşte cu mult
interes, într-o realizare grafică deosebită,
bine structurată. Carte frumoasă, cinste cui
te-a scris.

sprezece „freamăte”, ce se întind în peste o
sută de pagini. „Pic cu pic”, 2printre mii de
luminiţe”, pe „hârtia cu notiţe”, ne apare un
„mozaic”.

Este evident că prin acest nou
volum de rondeluri, Mihai Valentin Gheor-
ghiu reuşeşte să îşi consolideze poziţia de
„lider al rondelului” în cenaclul Amurg sen-
timental.

Totodată este de necontestat faptul
că, datorită exerciţiului constant, la masa de
lucru sau în natură, cuprins de „exaltarea-i
de mimoză”, autorul înalţă construcţii lite-
rare de apreciat, îmbinări elegante de limbaj
- (tehnic) modern cu expresii poetice, meta-
forice, într-un stil concis.

„Cu un aer legendar,/ Din resursă
ancestrală,/ Frunze-alese de arţar,/ Sunt
pictate cu migală.” (pag.66) ; “La asfinţit e
cer de foc,/ Amurgul arde ca văpaia,/ Plu-
teşte în neant odaia/ Şi timpul zace sub
obroc.” (pag.50).

Personal, apreciez drept ax central
al volumului, atât ciclul „Freamăt de izvor”,
acolo unde poetul îşi reafirmă „crezul” într-
o poezie cu acelaşi titlu, cât şi „Freamăt
lăuntric”. Acestea conţin fundamentul filo-
zofico-poetic al autorului, sinteza vieţii şi
creaţiei sale, încercând şi acum să găsească
răspuns la întrebarea: „Cine sunt?” (pag.22).

Modest, autodidact, Mihai Valen-
tin Gheorghiu adoptă în creaţia sa un stil ro-
coco, jucăuş, dominat de o sensibilitate
aparte, de gingăşie încrustată cu numeroase
metafore şi diminutive. Pe alocuri întâlnim
definiţii, principii, aforisme.

„Rondelul nu mi-e expozeu,/ Mi-e
apă vie, altfel spus,/ Nu voi să par ceea ce
nu-s,/ Dar voi, în schimb, ce e al meu.”
(pag.23);

„Mi-e cugetul amic zglobiu/ Şi
călător în lumea mare,/ Ades pe stradă
merg… şi scriu,/ Nu voi să las gândul să
zboare.” (pag.25).

Şi tot referitor la stil, iată şi o
mostră de conciziune: „Pomii cad în
amorţeală,/ Frunzele din ei dispar.../ Pe-un
covor mocneşte jar,/ Într-o notă triumfală:/
Frunze-alese de arţar!” (pag.66).

Sigur, şi celelalte „freamăte” din
natură conţin imagini, momente unice, de
neuitat, din trăirile care îi întregesc creaţia.

„Cascade de nori” este un volum de ron-

deluri cultivate cu sârg de Mihai Valentin

Gheorghiu, pentru lector devenind şi ceva

de genul terapiei prin pulsiune de cuvânt.

Liviu ZANFIRESCU

POEZIA NATURII ÎN MIŞCARE
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Victor Constantin
MĂRUŢOIU

Precum o frunză
aş vrea să-mi mai culc umbra

în găoacea pasului tău
precum o frunză

în atingerea serafimilor

ţărmuri şi albatroşi
mai ascund şoapte
rugăciuni şi mirt

ca pe un carusel cu
inorogi

Ninsoare cu maci
ţi-am crestat un paradis

pe care să-l porţi ori de câte ori
va ninge cu maci

fieacare petală înroşită
o scrisoare

în memoria ta.

Nopţi printre oleandri
mi-e dor de cuvântul tău

precum un zbor deasupra deşertului
în care războinicul nomad

a însămânţat o icoană a sărutului
rămas ca o rană de stilet de Cordoba

inorogul alb păşeşte pe strada
unde noaptea şi-a crestat umbra

în statui necunoscute.

Aria îngerilor
privirea ta

e o ninsoare cu umbre
în labirintul din carne

precum clepsidra în care nisipuri târzii
mai adulmecă

zborul inorogului alb

în depărtarea atingerii tale
trupul meu şi-a clădit

o arcă din frunze şi speranţe
prin marea opacă a iubirii.

Ieşirea din spleen
coboară-ţi privirea

pe albia râului fără trup
muşcă din linia verde a orizontului

de dincolo
de cedri

iar seara mângâie coama
vântului sălbatiec de mâine.

Paşii ochilor de seară
mâna mea geme de prea mult sânge

scurs din potir
pianul nu mai are

aripi
să-l atingă pe Bach

pleoapa mea
mai grea decât o cupolă bizantină

aşteaptă

lacrima ta
noaptea sacră
atinge deşertul

pământul e tot mai singur.

Romulus MOLDOVAN
Convingeri

Fiinţă slăvită de îngeri
de care un cer te desparte,
suflet curat în convingeri
ştii ca nu-s prea departe.

O!... cât aş dori să mă plimb
cu tine prin Calea Lactee,

desculţi să păşim pe un nimb
nemărginit de curcubeie.

O ploaie de meteoriţi – 
joc cosmic de artificii,
dar pentru noi, rătăciţi

în zbor astral contra fricii.

Spre tine splendoare de lut,
şocaţi să privească şi sorii,
iar timpul să tacă mai mut,
uimit de chipul candorii.

Fiinţă slăvită de îngeri,
rîntorşi din nou pe Pământ,

vom avea aceleaşi convingeri
ce ne-duc spre cer şi mormânt.

Concert
Un greier strănută în mine

de-atâta muzică amară
ce curge din piept cu suspine
prin dense concerte de seară.

Cu viori iscusite soliştii
doinesc şi atrag milioane,

căci vibrează-n artă artiştii,
şi pot deturna avioane.

De-aceea şi greierii cântă
mai liberi, artişti de grădină,

o lume întreagă-i ascultă,
natura-i decor şi surdină.

Eleonora KOHN

Te caut
Te caut şi acum în gând

În liniştea uitării
Pe mal mă bate crunt un vânt

În lupta resemnării.

Dar vei veni pe-un drum ascuns
Spre sufletul din mine

Ce te aşteaptă şi în gând
Plutind pe valuri line.

Iubirea ne omoară

Aştept să mă acoperi,
Cu flori de iasomie
Petale să se rupă
Să fie o rapsodie.

Ne pierdem în vâltoarea
De sentimente crude,

Aruncă lin petala
Peste absenţe ude.

Va fi o zi de august
Când încă sunt petale
Iar în grădini uitată

Privim duioasa cale.

Sunt flori de iasomie
Săruturi sfâşiate,

Iubirea ne omoară 
În inimi săgetate.

Dar noi doar cu căinţa, 
Privind flori trecătoare,
Ne smulgem suferinţa

Ne pierdem în vâltoare !
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evenimentele din decembrie 1989 ajuns
academician), care nu a dorit să facă pactul cu
ciuma roşie, la propunerea lui Geo Bogza şi
Eugen Jebeleanu, prieteni din tinereţe. A făcut
puşcărie la Jilava, Gherla, etc. alături de Radu
Gyr, Noica, Pillat, şi alţii. În aceste condiţii i s-
a confiscat casa în care s-a instalat un securist
cu soţia KGB-istă. După evenimentele din
decembrie 1989, într-o audienţă la preşedintele
ţării pentru a i se retroceda casa confiscată de
comunişti, Ion Iliescu îi răspunde: „Propietatea
e un moft”. Soţia lui Roşianu, pe nume
Nicoletta, realizatoare la Radio Bucureşti este
trecută la munca de jos, femeie de serviciu, şi
apoi închisă. Aceasta, în închisoare naşte pe
unicul fiu al lor, botezat Doru, nume prin care
îşi exprima dorul de libertate şi soţ.

Talentul autorului de a creiona profilul
moral al unor cunoscuţi intelectuali, recreând
istoria, cum a făcut-o Sadoveanu, îl aşează pe
Al. Florin Ţene în galeria scriitorilor ce au
îndrăznit să demaşte complicitatea unor
intelectuali în detrimentul neamului românesc.
„Este un roman puternic, emoţionant, mărturie
şi document- fie şi sub drapaj literar- ale unor
vremuri dramatice trăite de oamenii acestui
pământ românesc.” (Mariana Cristescu ).

Prin capacitatea excepţională de a da
sensuri înalte unor accidente din istoria
României, pentru a scoate în evidenţă drame
şi întâmplări, şi, desigur, prin maturitatea şi
limpiditatea stilului, care e al unui autor
îndelung exersat, mă face să afirm că romanul,
„Un ocean de deşert” de Al. Florin Ţene,
reprezintă o culme a romanelor din literatura
română contemporană.

Autorul acestui roman este printre puţinii
scriitori din galeria prozatorilor contemporani
care, prin romanele lui, a oglindit tragedia prin
care a trecut societatea românească în secolul
XX”.

Mai evidenţiem şi cele scrise de
prefaţatorul romanului, cunoscuta scriitoare
târgumureşeană Mariana Cristescu care
subliniază că prezentul roman al lui Al. Florin
Ţene este o „remarcabilă saga a traiectoriei
intelectualităţii româneşti ( …) un secol al
experienţelor umane triste, dureroase şi
ucigaşe…” – după cumn însuşi autorul afirmă
în paginile noii apariţii editoriale.”

Acest roman având ca titlu un oximorom,
prin care se exprimă un adevăr sub forma
asocierii paradoxale a doi termeni
contradictorii, completează “galeria“ de
romane semnate de Al. Florin Ţene, cum ar fi:
„Chipul din oglindă”, „Insula viscolului”,
„Orbul din Muzeul satului”, „Geamănul din
oglindă”, „Inelul de iarbă”, toate constituindu-
se într-o amplă frescă a societăţii româneşti.

Autorul este printre puţinii cretori care n-
au dovedit a fi prizionierii unei singure
formule epice, asimilând, cu o complicitate
matură experienţa intertextualităţii, cât şi
minuţia cehoviană în descrierea ororilor
comunismului de tip sovietic şi a trăirilor
existenţiale. 

Descoperim în paginile acestei cărţi drama
scriitorului Georgică Roşianu, (după

Cunoscutul scriitor Al. Florin Ţene este
din nou în librării cu romanul „Un ocean de
deşert”, apărut la Editura NICO din Târgu
Mureş, 2013, care se deschide cu motto-ul de
Friedrich-Wilhelm Nieetzsche „În calea
eroului totul devine tragedie”, are un
Argument care informează cititorul că romanul
„Un ocean de deşert” de Al. Florin Ţene (autor
a şase romane şi a zeci de cărţi de poezie,
proză, critică şi eseuri) se constituie într-o
frescă a societăţii româneşti dintr-un secol
întunecat, este un roman al descrierii răului în
istorie, o pagină despre România, prin care
cititorul cunoaşte şi retrăieşte drama prin care
a trecut şi trece poporul nostru din cauza
ciumei roşii.

Romanul este o acuză vehementă la adresa
ocupantului sovietic, a colaboraţioniştilor şi a
intelectualilor români care au trădat, făcând
pactul cu diavolul, modificând, în substanţă,
spiritual şi mentalitatea unui popor. Aceştia
fiind vinovaţi de tot ce ni se întâmplă astăzi.

cu semănătoarea’’. Acesta era termometrul
despre care îi vorbise mai înainte fiului său.,ce
nu putea să-l înţeleagă.

Ca un reproş adus regimului comunist sunt
şi amintirile triste care n-au putut fi date uitării.
Din gura personajelor sale aflăm despre cozile
interminabile pentru alimente, obligativitatea
uniformei şcolare, cafeaua considerată un lux,
muncile patriotice şi multe altele, rămase cu
un gust amar pentru generaţiile mai în vârstă.

Al. Florin Ţene este un scriitor care îşi
înnobilează scrisul prin nijloace artistice care
dau culoare şi frumuseţe cuvântului. Întâlnim
în text o bogăţie de metafore şi expresii
inconfundabile prin valoare şi sens: ,,laptele
dimineţii îşi prelingea stropii pe ferestrele
vagonului’’, ,,trenul înfăşura distanţele pe
roţi’’, ,,soarele înghiţit de dealurile din
apropiere’’, ,,ghemul vremii’’, etc. Este un
maestru al frazei bine închegate, frumos
rânduite şi pusă în ritmul celei mai alese
sensibilităţi, lăsându-se uşor citită. Verbul său
are ceva deosebit, e când sprinten ca vorba
munteanului, când molcom ca cel al omului de
la câmpie şi, întotdeauna apropiat de sufletul
cititorului. 

trăieşte viaţa în realitatea concretă, dar se caută
şi în ,, oglinzile conştiinţei celor din jurul
său’’.Alături de el se află şi alte personaje,
unele chiar,, ciudate’’, cum este Ion, apoi cele
din lumea satului, Gheorghe şi Antonia şi nu
în ultimul rând Maria şi Vasilica, faţă de care
nutreşte aceleaşi sentimente, chiar dacă legile
scrise şi nescrise nu-i permit.

Un pilon important al construcţiei acestui
roman îl constituie iubirea, marea iubire prin
care,, autorul se raportează la alţii şi la sine’’.
Simbolul ei este reprezentat de ,, inelul de
iarbă’’pe care cei doi îndrăgostiţi şi l-au pus pe
degete, acum cincizeci de ani, jurându-şi unul
altuia iubire veşnică. Protagonistul se lasă însă
atras de jocul ,, bărbatului care iubeşte în
acelaşi timp două femei’’.Destinul n-a fost
unul îngăduitor faţă de el. De la marea glorie
pe tărâm literar şi de om fericit timp de
cincizeci de ani, a trecut la starea de ,,
degradare rizibilă’’. Divorţează de Maria şi
ajunge ,,om al străzii’’.

În cuprinsul romanului se găsesc câteva
simboluri care dau efect naraţiunii şi în acelaşi
timp au valoare mitică : geamănul, oglinda,
creatorul, duşmanul din umbră. Ele devin
uneori şi obsesii care aprind conflictul interior
al personajului central.

Scriitorul ne poartă pe meleagurile
maramureşene, atât de cunoscute lui din
perioada studenţiei la Baia Mare, valorificând
lexicul specific acestei zone, tradiţiile şi
obiceiurile vechi. Cu farmecul povestirii sale
ne introduce în lumea şi filozofia ţăranului din
Bărăgan, de unde îşi are şi el originea,
dezvăluindu-ne o experienţă mai puţin
cunoscută : ’’vremea semeănatului. Bătrânul
Gheorghe s-a aşezat ...,, cu fundul gol pe
brazde în mijlocul ogorului. A stat aşa câteva
clipe. - E bun de semănat Carol. Mâine venim

Autorul acestei cărţi este renumitul scriitor
clujean Al. Florin Ţene, preşedintele Ligii
Sriitorilor Români şi membru corespondent al
Academiei Americană Română, unul dintre
creatorii de literatură care abordează cu o
deosebită uşurinţă şi talent mai toate genurile
şi speciile acestui domeniu artistic.

Cartea ,,Inelul de iarbă’’, apărută în
Editura,, Napoca Nova’’, Cluj, 2013 , este un
roman în care se oglindeşte o experienţă de
viaţă, un mod de-a trăi sub cupola actului
creator. Este o proză memorabilă în care
spaţiile lirice şi simbolurile sunt ale unui
prozator cuprins de dorul scrisului.

Construit pe temelia unui edificiu artistic
în care mijloacele moderne de realizare îşi
găsesc cele mai potrivite forme de exprimare,
romanul are un subiect atractiv, plin de
curiozitate , chiar prin titlul pe care îl are, se
decantează în sufletul cititorului, pune
probleme existenţiale, poartă amprenta
realităţii, dar şi a ficţiunii care se completează
atât de bine în favoarea epicului. Folosind
tehnica jurnalului, dar nu numai, scriitorul
Al.Florin Ţene îşi pune în valoare arta sa
narativă, puterea de a crea personaje cu
psihologii complexe, oameni cu sensibilităţi
deosebite, indivizi din viaţa de zi cu zi, precum
şi din universul mistic. 

Cartea este structurată pe douăsprezece
capitole, fiecare începe cu câte un citat
aparţinând marilor gânditori şi reprezentanţi ai
culturii naţionale şi universale, toate sugerând
esenţa naraţiunii ce urmează a se derula..
Personajul principal este omul de cultură
Dorin Moisescu , scriitorul de vocaţie care îşi

Mircea DAROŞI
SIMBOLUL IUBIRII

Aurelia OANCĂ
IERBURI ÎN PÂRG
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Stejărel IONESCU
Mai bine tac

azi tac,
la gura sobei

am adunat cuvintele,
cu cenuşa de dimineaţă

am învelit razele de lună,
orice mă întrebi

n-am să-ţi răspund,
am ales să tac,

focul arde în umbre
încrucişate,

vâlvăteşte soba
iar tăciunii

apun odată cu
răsăritul nopţii,
am scris ceva

pe scoarţa unui lemn,
mi-e teamă să îl arunc

în sobă
fiindcă s-ar putea 

ca toate cuvintele să i-a foc,
mai bine să tac

şi să nu zic nimic,
noaptea se despică în două

şi se aşterne peste
vâlvătaia cuvintelor.

Umbra 

o umbră umblă pe un val
sub geamul meu cu uliţi ninse
sub geamul meu cel hibernal
sub geamul meu fără de vise,

şi bate iar la uşa mea
o umbră pe un val de mare

era îmbrăcată în catifea
şi-n mână avea o lumânare,

o umbră veşnic legendară
adusă în taină de un val

în toamna asta prea amară
pe paturi negre de spital.

Timp de plumb

urlă norul după dealuri
sus pe prispă mama tace
se rupe valul de maluri
ploaia-i rece şi rapace,

ceru-i cenuşiu şi negru
iarăşi stâncile-s pustii

marea, se rupe de-antregul
peste malurile pustii,

toarnă ploaia cu găleata
vânturile bat tăios

printre nori umblă săgeata
fulgerând de sus în jos,

croncăne păsări de noapte
prin poduri părăsite
cimitirele sunt toate

plumburii şi părăsite.

Constantin STROE

Baladă

Te sărut prea sfânt pământ
C-am crescut în dulce cânt

Şi-n jelit duios la morţi
Şi-n colinde pe la porţi.

Merg la vale, urc la deal
Sfânt pământ, iubit Ardeal

Dragostea de-acum mi-ajunge
Că port datinile-n sânge.

Te sărut prea sfânt pământ
C-am crescut în dulce cânt

Şi-n jelit duios la morţi
Şi-n colinde pe la porţi! 

Mi-aduc aminte 

Mi-aduc aminte sărutul 
De ieri, ce poate l-ai uitat

Când nesomnul nostru 
Părea un poem destrămat... 

Şi-apoi tăcere deodată,
După ploaie şi vis

Urcam pe un alb de cais
Sărutarea nevinovată... 

Îţi simt şi-acum bătăile inimii 
Şi-mi aduc aminte sărutul

Ca o floare perenă,
Ce-nsoţea jurământul!...

Dor de dor

În fiecare dimineaţă
Soarele coboară

Pe culmea dealului
Aducându-mi în suflet

Un ,,Dor de Dor”,
De mama

Şi de copilărie... 

Numai salcâmii şi cireşii
Se mărturisesc 

În faţa mea cu trecutul lor
În care mă cheamă

Şi pe mine...

Dincolo ne-au rămas apele

ne mai rătăcim
prin gânduri

să fabricăm vise,
hoinărim perturbaţi

de cascadele
întunericului

şi ascultăm cântecul
cucuvelei,

e moartea dincolo,
dincolo de noi

sunt dorinţele noastre,
pe celălalt mal
au rămas apele,
însă noi ne dăm 

mai departe, zilele
fără să ne supunem.

O umbră

drum de praf
sau drum de piatră

oişte de car neţăsălată,
se rup iar

hăţurile toate
încălţări de paie

neţărmurate,
se rupe iar în tindă
o rază de la lună

iar maica
de pe laiţă

e busuioc la grindă,
copita-i bate

în uşă,
un cal din herghelie,

o umbră, ce-i desculţă
şi umblă

prin cenuşă,
priveşte noaptea-i grie
dar cine să mă aştepte,

sunt gol
si umbra-i vie,

pustie
ca un vânt

migrează întunecime,
şi rupe din pământ, 

pământ
cu ochiu-i sfânt.
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Mi-e dat să-mi rostesc gândurile
să visez
în Limba Română,
fiecare cuvânt un fagure,
ca mierea luminii în degetarul macilor,
ca vârsta arborilor în cercuri,
în fiecare din ele trudeşte un străbun,
veghează o baladă.

Patria Limbii Române e Istoria
acestor plaiuri păscute de Mioriţa,
modelate de doine
şi fiecare cuvânt al ei a fost cioplit
cu grijă
la izvoarele dorului.
Ea nu poate fi mutată,
cum nu se poate înstrăina fântâna
de izvoare.

Am spart coaja de nucă
a cuvântului şi peste înţelesuri am dat
de bine , dulci ca mierea,de ducă
şi ură,
avea gust de zgură
dar şi de păcat,
simţeam eminesciană vibraţie,
înţelepciunea lui Pann din gură în gură
era în sămânţa gata de germinaţie.

Am spart coaja seminţei cuvântului
şi-am dat peste altă sămânţă,
un alt înţeles, o altă cărare,
o altă speranţă,
o clanţă
pentru o altă,
o altă...

până rămâne
măduva Limbii Române.

În fiecare cuvânt e un oier,
un ţăran
care face holda să cânte
imnurile acestui pământ
scrise cu plugul pe nepieritoarele
pergamente
ale brazdelor.

Rostiţi un cuvânt în limba noastră
şi veţi simţi
şi gustul mierii
şi vânturile veacurilor
şi mirosul câmpiilor.

Rostiţi un cuvânt în Limba Română
şi veţi auzi
mângâierile mamei
şi vorbele tatei grele ca piatra
din temelia casei.

Ascultaţi un ţăran vorbind ogorului
şi veţi vedea cum trec cuvintele
din hrisoave în versurile eminesciene
precum ploaia în rădăcini.
Aceasta este eternitatea ei,
gloria ei
de a fi mereu
ca frunzele pe o cetină seculară.

el, după retragerea dintre oameni într-o
peşteră din munţi, a putut să-i încredinţeze
pe semeni de iminenta coborâre pe Pământ
a Mântuitorului, iar pe poporul din care
făcea parte l-a binecuvântat cu nesecate
bogăţii materiale şi spirituale, de a devenit
la acea vreme înaintemergător între
popoarele lumii, admirat de unii, invidiat de
alţii, piatră de încercare pentru grosul
istoricilor din zilele noastre. 

...Iar noi, locuitorii de azi ai acestei guri
de rai, suntem nu numai beneficiarii unei
istorii mustind de inestimabile contribuţii la
edificarea culturii şi civilizaţiei universale
(ex. venerabilele Tăbliţe de la Tărtăria, cu
mult mai vechi decât toate scrierile
cunoscute până în clipa de faţă), ci şi a
limbii pe care o vorbim – cea mai măreaţă
catedrală spirituală a românilor din
totdeauna şi de pretutindeni, smulsă cu
forcepsul geniului colectiv din pântecele
veşniciei, în care au oficiat atâţia preoţi
curaţi ai acestui neam, unii (bunăoara aşa
ca Eminescu) până la sacrificiul suprem!

Căci limba fiecărui popor este deodată
leagănul şi hrana mereu vie a gândirii sale
(gândirea este cu putinţă în şi prin cuvinte),
precum şi regalul vehicul de comunicare cu
ceilalţi, altfel spus de interacţiune cu
divinitatea şi cu semenii.

Cu atât mai mult în cazul românilor,
care prin graiul lor străbun au fost întâii
cuceritori mesianici ai Romei antice
devenită imperială şi care în vremurile de
cumpănă ce au urmat pentru ei şi
provinciile locuite de ei, au făcut din limbă
maica acestor locuri bântuite de
nenumărate urgii şi suferinţe, dar şi de
curajul răbdării şi al speranţei de mai bine.

Iar ea, ca o adevărată mamă grijulie şi
iubitoare, i-a strâns şi continuă să-i strângă
în braţe pe toţi vorbitorii graiului românesc,
chiar şi pe aceia care o necinstesc prin
manelizare şi nevrednice împrumuturi din
alte limbi, pentru că braţele ei sunt mai
duioase ca tradiţiile, mai mătăsoase ca apele
îmbelşugate ale Dunării şi mai viguroase ca
piatra caldă a Carpaţilor.

Tocmai de-aceea, călăuziţi fără greş de
maica limbă pe drumurile întortocheate ale
destinului istoric, românii din trecut şi-au
croit tainice poteci peste munţi şi ape spre
inima şi simţirea fraţilor din celelalte
provincii, contribuind din plin în acest chip
la admirabila unitate a limbii lor, o limbă
care şi-a mărit farmecul prin dulceaţa
subdialectelor, şi punând în evidenţă ceea
ce constituie adevăratul miracol al acestui
popor, după cum ne înştiinţează distinsul
cărturar Neagu Djuvara în a sa O scurtă
istorie a românilor (pag. 116): Dacă mai
toate celelalte state europene s-au constituit
pe baza unei istorii comune, România este
„singura ţară mare din Europa a cărei
unitate e exclusiv întemeiată pe limbă (de
altfel, pe vremuri chiar cuvântul limbă era
sinonim cu neam sau popor)”!

Se spune că era odată în Sarmizegetusa
un om atât de înţelept, încât putea desluşi
mersul vremii din bătaia vântului, lucirea
stelelor şi hârjoneala norilor, că pricepea
şoaptele vieţii din ciripitul păsărelelor, din
parfumul florilor şi din dulcele freamăt al
apelor şi că fără greş îşi cunoştea semenii
din gândurile de-abia încolţite în cugetele
acestora.

Iar faima-i peste mări şi ţări nu era
întrecută decât de bunătatea inimii lui şi de
extrema simplitate a vieţii lui de zi cu zi.
Căci din bordeiul său doar cu un prici, o
masă şubredă şi un cuptor cam într-o rână,
nimeni nu pleca cu traista goală, ci ploaia
caldă a înţelepciunii sale fără odihnă şi fără
hotar cădea peste sărac şi peste bogat, peste
smerit şi peste îngâmfat, tot astfel cum
soarele se dăruieşte şi celor buni şi celor
răi...

Şi iată că într-o zi înţeleptul este vizitat
de un înger. Pesemne că faima lui ajunsese
până la ceruri, iar Dumnezeu era tare curios
să ştie în ce ape se scaldă acest fără pereche
muritor, care – iată – zi de zi şi ceas de ceas
ciupeşte din slava ce doar Lui I se cuvine.

Iar îngerul, după ce dădu o raită prin
această localitate la fel de proaspătă şi
curată ca izvoarele din jur, ajunse de îndată
la uşa larg deschisă ziua şi noaptea a
bordeiului, intră, privi simplitatea tulburător
îngreunată de aromele smocurilor de flori
proaspete şi uscate şi-l întrebă de-a dreptul
pe înţelept: „Este adevărat că poţi citi şi
înţelege toate acele semne care constituie o
taină de nepătruns pentru ceilalţi muritori?”
„Cu voia Domnului, aşa este”, răspunse el
cu umilinţă. „Dar poţi tu şti chiar negânditul
şi inexistentul?” l-a întrebat din nou îngerul.
şi înţeleptul i-a răspuns: „Aşa ceva este cu
putinţă doar la Atoatefăcător. Căci El este
dumnezeirea cu esenţialitatea ei in actu,
adică acea forţă fără egal animată de voinţă
şi iubire, prin care nefiinţa devine fiinţă,
plinul ia locul golului, armonia alungă
pentru totdeauna haosul şi negânditul
îmbracă veşmintele gânditului. şi tot cu
voia Marelui Arhitect, unii dintre muritori
cunosc harul îndumnezeirii, acea stare de
inspiraţie şi revelaţie care in potentia se
cheamă o perpetuă năzuinţă înspre
perfecţiunea divină şi a cărei dulceaţă poate
fi savurată doar de sufletele ce-şi toarnă
nectarul credinţei în cupele cuvintelor
smulse din inimi, pe care mai apoi fără
cusur le rânduiesc, precum scrierile de preţ
dintr-o bibliotecă, în rugăciuni şi planuri
cuminţi de viitor. Îndumnezeirea este
statornic ascendentă, iar dumnezeirea,
întrucât este însăşi desăvârşirea şi înaltul-
înalturilor, îşi arată bunăvoinţa faţă de
creaţiune, în mod deosebit faţă de om, prin
picăturile de eternitate care sunt aduse pe
Pământ de ploaia fără istov a efemerităţii...”

Mulţumit de cele aflate, Domnul a
lungit zilele înţeleptului atât de mult, încât

George PETROVAI
LIMBA CE-O VORBIM 

Al. Florin ŢENE
GLORIE LIMBII ROMÂNE
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Maria 

NICULESCU

Să nu mă uiţi

Să nu mă uiţi, de nu-mi mai vezi privirea
A ochilor sclipiri sau preauimirea
Să nu uiţi, gurii,-nfrăgezită fragă,
Dorină ne-ncetat de gura-ţi dragă

Şi nici bujorii ce-nfloresc de gluma
Cum că am fost frumoasă, că-s şi-acuma
Să nu-mi uiţi trupu’-n dulce mlădierea
Sub sărutarea-ţi dulce, precum mierea,

Iar de mă uiţi îţi voi aduce-aminte
De-nflăcărarea rugului fierbinte

Ce arde-n rubinie vâlvătaie
Stârnind fiori, respirul ce mi-l taie
Nici eu nu voi uita, nu, niciodată,

Iubirea că ţi-a fost adevărată,
Speranţa-mi e că nu-i pierdută, încă,

O voi găsi în liniştea adâncă
A sufletului, aşteptând, cuminte,

A retrăi clipa cea de dinainte.

La ceas târziu 

La ceas târziu, cînd îngerii se roagă,
Iar candele-şi aprind blândă lumină,
Când Luna-apare-n raza-i opalină,

Ăst suflet zbuciumat – o, nu-i de şagă! -

Binevoieşte, iată,-a face pace
Acum, când toate fug înspre Visare,
Rupându-se de-a Clipei întrebare,

Brodând fiori pe gânduri reci, tenace,
Unindu-se cu-alt suflet, a-ntâmplare!

Violetta 

PETRE

Să mă mai ningi

Când pleacă ziua să se culce, armonizând tăceri în doi

Aşteaptă visele răspunsuri, cu ochi deschişi, cu umeri goi.

Când noaptea-şi caută mirese, în umbra dorului din gene

Eu, frunză galbenă n-am toamnă, alerg nebună prin poiene.

Când vara-şi scutură lumina, agonizând în come dulci

Pândeşte cerul, plânge vina nedumerită la răscruci.

Când se trezesc din nou copacii, dezmoşteniţi de armonii

Îmbracă dezolant, ninsoarea, îngenunchind timid, stihii.

Când mi se face dor de tine, invoc o înflorire-albastră

Şi iar, mi-e teamă că mai naşte o iarnă-n primăvara noastră.

Când pleacă ziua să mai cânte, prin alte gânduri, dimineţi

Eu mă-nvelesc cu noaptea noastră, tu rătăceşti prin alte vieţi.

Când nu mai suntem anotimpuri şi dincolo visăm desculţi

Să mă mai ningi cu veri şi toamne şi-n primăveri să mă

asculţi.”

Poeme de Liviu FLORIAN JIANU

Rugă

Şi eu am tras un clopot de iertare,
Pentru întreaga lume, de-i voi –
Mi-am odihnit în inima Ta mare,

Ca un copil, bătaia inimii –

Cântau copaci şi ziduri, împreună,
Ecoul unui clopot nevăzut –

De mi-ai bătut cu inima Ta bună
La uşă – Ţi-am răspuns şi am bătut –

Şi dacă n-am ştiut să fac vreun bine,
Sau crucea Lui mi-a fost cumplit de grea,

Iartă-i pe toţi, mă iartă şi pe mine,
Pe mine, Iuda – după voia Ta!

Alter Iuda

Frumos se spală Dumnezeu pe mâini:
I-e trupul – pâine, sângele – e vin,

M-aş da şi eu la oameni, ca la câini,
Când carne nu-i deajuns, la fel devin –

Se spune să te-mparţi la toţi la fel ,
Şi să-i iubeşti pe toţi, la fel, mereu,

Precum dă tot, şi cruce ia, şi El -
Aşa nu dau, şi cruce iau, şi eu –

Aş tot păstra Pământul neatins,
Aşa cum El păstra pe Dumnezeu –

El l-a păstrat – eu, zilnic, sunt învins,
De oameni suficienţi, cum sunt şi eu –

Atunci, Învăţătorule, Te vând
Pe gratis, nu pe treizeci de arginţi,
Doar să revii pe lume mai curând,

Să faci dintr-un Pământ de Iude, Sfinţi…
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Marius C. NICA
Maree suavă

Trec valuri
în zări tremurate

spre ţărmul cântat
de propria-mi lavă;

frunţile pietrelor strigă
nisipul din spate – 

maree suavă...
brizele mării

trag cerul sub gene,
timpanele serii irump
în fântâni nebănuite;

şi eu urc visător
spre Calea Lactee
pe adâncimi de aer

pe ninse stalagmite.

Marea delicata
Passano le onde

nell’orizzonte tremante
verso la costa lodata

dalla propria lava
le fronti delle pietre.

Marea delicata...
La brezza del mare

Tira il cielo sotto le ciglia,
I timpani della sera irrompono

In fontane impensabili;
E io salgo sognatore
Verso la Via Lattea

Nelle profundità del cielo
Sopra intoccabili stalagmiti.

Nicolae BOGHIAN
Un înduioşat

Am urât fariseii, o jur
am slobozit injurii, blesteme,

dincolo de sufletu-mi pur
carnea mi-am îndemnat-o să-şi cheme.

Armonia înfăţişării calde,
fiorul atracţiei universale,

întomnarea care să-i scalde
clorofila atâtor petale.

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

şi-am rămas un înduioşat.

Un intenerito

Ho sempre odiato i farisei, lo giuro
Ho mandato le ingiurie e bestemmie

al di sopra del mio animo puro
ho spirito la mia carne di chiamare.

L′armonia dell′aspetto caldo,
il brivido dell′attrazione universale,

l′autunno che riscalderò
la clorofila di tanti petali.

Ho sempre odiato i farisei, lo giuro
Ho sputato nel palo, poi ho tagliato

la fortuna di essere: melanconico o duro
e poi sono rimasto intenerito.

Angela BUCIU
Timpul
Timpule,

Felină ce mă lingi
Cu tandreţe
Şi mă muşti
Fără milă,

Retrage-ţi ghearele
Ce-mi brăzdează
Fiinţa şi gândul.

Mă simt atât de frumoasă
În clipa aceasta

Încât n-o pot
Descrie-n cuvinte.
Timpule flămând,

Lasă-mi ochii,
Nu-mi lua
Lumina,

Dă-i răgaz
Să mă mântuie
Şi să mă facă

Izvor
Într-un munte

Fără apă.

Preghiera al tempo

Oh, tempo,
Felino, leccandomi

Gentilmente,
Mi mordi
Spietato,

Ritira gli artigli
Che mi solcano

L′essere ed il pensiero.
Mi sento tanto bella
In questo momento
Sicché non posso

Illustrare con le parole.
Oh, tempo, affamato,
Lasciami gli occhi,

Non rapirmi
La luce,

Lasciala un po′
Assolvermi

E farmi
Ruscello

In un monte
Privo di acqua.

Grigore BUCIU
Cântec sigilat

În adâncul meu,
Printre fresce rupestre,

Stă un cântec
Fără cuvinte

Ce îşi întinde aripile
Printre lilieci,

Exersând zborul.
Îţi aştept venirea

Cu speranţa tăcută
Că pasul tău

Agale trecând
Prin dimineţi fericite
Va înfiora pământul

Şi va deschide
Trecerile.

Atunci, cuvintele mele
Fixate în pictograme

Se va destrupa
Şi vor scăpa din palme

Înţelesurile din care
Se revarsă o muzică

Ce nu este a mea
Ci a celui ce mi-o şopteşte

Pentru tine.

Canto sigillato
Nella mia profondità,
Tra affreschi rupestri,

C’è un canto,
Senza parole,

Che spiega le ali
Fra pipistrelli,

Librandosi in volo.
Aspetto il tuo passo

Dolcemente passando
Per felici mattine
Sfiorirà la terrà

E aspirà
La via.

Allora, le mie parole
Immortalate in pittogrammi
Abbandoneranno il corpo
E perderanno dalle mani

I sensi, di cui
Irrompe una musica

Che non è mia
Ma di quello che me la so-

billa
Per te.

Versiune română-italiană: Ana Haş



17

decembrie 2013SEMTIMENT LATIN/SENTIMENTO LATINO

Ana CIUFO

Occhi digiuni,
se mai mi reclamaste,

sappiate che la vita
che mi attende

non è che crampo forte
ad ogni cura.

Se mi avete creduto
vostro cibo,

io sono amara, cruda:

non guardate!

Ochi flămâzi
Ochi flămânzi,

dacă m-aţi dori vreodată
să ştiţi că viaţa

care mă aşteaptă
nu e decât un cârcel dureros

ca-n orice vindecare.
Dacă m-aţi fi crezut

a voastră hrană,
amară sunt şi crudă:

nu mai priviţi!

Armando 
FUSARO

Portami
Si amore, vieni,

camminiamo iusieme,
ti porto con me,

dove di notte
scrutando le stelle

arriveremo dove nasce
la luce.

Ia-mă cu tine
Hai iubire, vino,

vom hălădui împreună,
te voi lua cu mine

unde noaptea,
scrutând stelele

vom ajunge la izvorul

luminii.

Liviu VIŞAN
Poem sexual

Poezia e o târfă care te scoală noaptea
din somn s-o iubeşti

când gura ei mică de vocală
îţi pupă lobul urechii

Mă ţin de mic copil cu amanta mea poezia
într-o cumplită depravare

pentru că ţine morţiş să fie de faţă
când mă culc cu vreo muză.

Poezia e ca sexul în grup.

Poema sessuale
La poesia è una troia che ti sveglia di notte

dal sonno per amarla
quando la sua boccuccia di vocale

ti bacia il lobo dell’orecchio.

Da picolo convivo con la mia amante, la poesia,
in una terribile lussuria

perechè vuole accanitamente essere presente
quando vado a letto con qualche musa.

La poesia è come far sesso di gruppo.

Tina PICCOLO
Scava

Scava... scava nell’ombra
Con la piccozza del tuo cuore,

Vedrai... troverai il sole.

Dove la terra è arida e deserta
scava piùforte ancora

e sorgerà d’incanto l’acqua.

Sgretola la roccia spora al monte,
vi son sepolti fiori

e con le ali recise ad un gabbiano
vola... oltre l’orizzonte.

Ti cheameranno folle,
udrai risate di scherno,

dall’arco dell’odio
partiranno frecce avvelenate,

ma tu... scava nell’odio
con le affannose unghie del perdono

e vedrai che troverai l’amore.

Amintire
Caută... scurmă în penumbră

cu securea sufletului tău
şi vei vedea... vei regăsi lumina.

Sapă şi mai adânc
în pământul uscat şi pustiit

şi va izvorî ca prin minune apa.

Zdrobeşte stâncile din înaltul muntelui
şi vei găsi îngropate flori

şi cu aripile tăiate ale pescăruşului
ia-ţi zborul... dincolo de orizont.

Voi crede că eşti nebun
Vei auzi râsete batjocoritoare,

O cunună de ură,
Vor azvârli săgeţi înveninate

Dar tu... scurmă în noianul de ură
Cu obositele unghii ale iertării

Şi vei găsi, ai să vezi, dragostea.

Claudio PENNINO

’O tiempo

A precipizzio chistu tiempo passa,
e nun capisco pecchè tene pressa.

Nu iuorno vene a n’ato già ll’appassa,
c’ ’a vita sana sfuma ampressa ampressa.

Si ’o vuo’ fermà, è inutile ogne sfuorzo,
e quarant’anne pareno nu muorzo.
Me so’fatto capace, urdemamente,

ca sto perdenno ’o tiempo sulamente.

Timpul

Aleargă timpul, nu ştim încotro
zoreşte tăinuit atât de tare.
Se-nşiră zile una după alta

sfârşind de tot în veacul veacului.

În van încerci să-l faci să se oprească,
şi patruzeci de ani o clipă-s doar.
Privindu-mă învăţ cu-amărăciune,
Cu toate-s numai pierdere de timp.

Versiune română-italiană: Ana Haş

Claudio PENNINO

’O tiempo

A precipizzio chistu tiempo passa,
e nun capisco pecchè tene pressa.

Nu iuorno vene a n’ato già ll’appassa,
c’ ’a vita sana sfuma ampressa ampressa.

Si ’o vuo’ fermà, è inutile ogne sfuorzo,
e quarant’anne pareno nu muorzo.
Me so’fatto capace, urdemamente,

ca sto perdenno ’o tiempo sulamente.

Timpul

Aleargă timpul, nu ştim încotro
zoreşte tăinuit atât de tare.
Se-nşiră zile una după alta

sfârşind de tot în veacul veacului.

În van încerci să-l faci să se oprească,
şi patruzeci de ani o clipă-s doar.
Privindu-mă învăţ cu-amărăciune,
Cu toate-s numai pierdere de timp.



18

decembrie 2013 BIBLIOTECA DE PROZĂ SCURTĂ

LECŢIA DE PIAN

- Uită-te la muzică, fato, gândeşte-te la clape şi numai după
aceea apasă pe clapa pianului, atunci când eşti absolut sigură!
Doamna Iliescu îşi suceşte degetele ca şi cum ar tricota, ca apoi
să le treacă imediat peste mânecele bluzei în broderie anglaise
precum am văzut că sar veveriţele în parcul municipal. De pe
clape se aude mai întâi o scâncitură timidă urmată mai apoi de
un scheunat adânc.

- Nu, nu şi nu, fato! Nu-i aşa de loc! E un cântec de leagăn.
Andante, fato! Nu Allegretto! Nu-i dans! Ochii Doamnei Iliescu
se întâlnesc cu plafonul pe când capul i se mşcă de la stânga la
dreapta sau să fie în cealaltă direcţie! Simt că-i gata să o apuce
turbarea. Îndrăznesc să o întrerup cu: Doamna Profesoară, pu-
teţi, vă rog, să-l interpretaţi mai întâi, ca exemplu? Vă rog!

Nu aşteaptă, se aşează direct la pian şi-şi lasă degetele să
facă restul. Muzica învie când degetele-i zboară pe clape. O ur-
măresc ca un uliu, deşi nu ascult muzica. Ca să-mi amintesc di-
gitaţia şi clapele cu precizie. Pentru mine, asta-i ca şi cum aş
bea un pahar cu apă. Bunica m-a sfătuit chiar azi dimineaţă:
Roagă pe profesoara ta să interpreteze mai întâi bucata muzicală
şi apoi memoria ta excelentă va înregistra şi reproduce totul.

Este rândul meu să interpretez bucata muzicală. O fac la per-
fecţie, deşi pretind să urmăresc notele de pe portativ. Fiecare
familie are fixaţiile ei!

Papa este mare amator de muzică, a studiat vioara ca elev la
liceul militar, la fel şi surorile lui, mătuşile mele pot toate in-
terpreta la pian piese clasice. Maman a luat lecţii de pian în ti-
nereţe, iar grandmaman cântă toată ziua prin casă arii din opere.
Adulţii din casa noastră merg la concertul săptămânal de la fi-

larmonica locală. Mă iau şi pe mine. În timpul concertului, ca
să treacă timpul mai repede, eu dau din picioare. Nu pot înţelege
de ce persoana din fotoliul din faţa mea se întoarce şi mă mă-
soară cu privirea de gheaţă. I-am lovit fotoliul numai o dată sau
poate de două ori!

Acum am un repertoriu extins la pian şi papa, care se ocupă
de educaţia mea pentru că este profesor, a fost invitat de
Doamna Iliescu să-mi măsoare progresul

- Promite, nu-i aşa? Afirmă papa cu mândrie.
Totul se desfăşoară conform planului, până când Doamna

Iliescu are proasta inspiraţie de a-mi cere să interpretez o bucată
muzicală nouă.

- Doamna Profesoară puteti să o interpretaţi mai întâi, vă
rog?

- Ei bine, cred că-i rândul tău acum. Degetele mele se agaţă
de clape, se încurcă pe ele. Îmi bate vântul prin minte şi văd
negru în faţă. Mă simt ca un gard viu proaspăt tăiat şi sunt ten-
tată să o iau la sănătoasa oriunde.

- Hai, te ascult. Poţi foarte bine. Papa mă încurajează. Ştiu
însă că lucrurile stau altfel. Pot să citesc orice partitură la prima
vedere. Ştiu clapele şi digitaţia perfect, dar nu toate deodată. 

Ca să salveze situaţia, Doamna Iliescu interpretează bucata.
. Ştie că-i trebuiesc banii pentru lecţia de pian. Ştiu asta pentru
că-mi cere banii imediat ce intru pe uşă. Ordinea lecţiei mele de
pian este diferită azi.

Interpretez bucata fără greşeală. Papa, care-i profesor de ani
de zile, înţelge imediat situaţia.

Acasă, maman şi papa mă intreabă dacă vreau să mai con-
tinui lecţiile de pian.

- Nu, nu, sigur că nu! Răspund fără ezitare şi simt că mi se
ia o piatră de pe inimă.

MOZART E DE VINĂ

Sau în cazul meu infatuarea mea cu versurile lui Mao.
Vreau să aud mai mult, draga mea! Amănunte, repede!
- Ei bine, ştii bine că am mers să predau engleza în China.

Am fost repartizată într-un oraş de provincie de unsprezece mi-
lioane de locuitori, o localitate dezolantă, continuu bătută de ni-
sipul dens care pluteşte grămadă din Deşertul Gobi.

- O! Sună exotic, draga mea!
- Poate de la distanţă! Dar nu dacă trebuie să-l inhalezi tot

timpul! Într-una din zile, după pauză, m-am dus la clasa unde
trebuia să predau. Am găsit uşa încuiată şi nici un elev pe cori-
dor! M-am înapoiat la cancelarie – unde elevii se perină ca pe
bulevard la pauză - şi am aşteptat zece minute din lecţia de pa-
truzeci de minute. Prin semne am aflat de la colegii chinezi care
erau în cancelarie că mi se relocase clasa la un alt etaj.

- Planificare proastă, draga mea. Se spune că ar conduce
lumea!

- Ei bine, poţi gândi aşa de la distanţă, dacă te uiţi la TV în
Apus! E numai un vis! E diferit acolo. Lucrurile nu sunt chiar
aşa cum sunt portretizate. Dau vina pe Mao şi pe infatuarea mea
cu versurile lui despre prunii în floare! M-au orbit! Când le ci-
tesc încep să visez!

- Ce-ai făcut atunci, draga mea? Inoportun, draga mea!
- Am mers spre clasa nou alocată, încercând să evit scuipa-

tul din coridor care nu ajunsese chiar în scuipătoarele plasate

de-a lungul pereţilor. Am aflat de la unul din cei cincizeci şi
cinci de elevi ai clasei - care sunt de altfel extrem de silitori - ,
că el era singurul care fusese informat de relocarea clasei. Apa-
rent informaţia se transmite verbal de la unul la altul, ca telefo-
nul fără fir. Am intrat în clasă şi de abia am dat subiectul
conversaţiei în puţinele minute rămase din lecţie, că un grup de
constructori deschid uşa, intră fără să spună nimic, se îndreaptă
spre ferestre şi le scot din cercevele.

- Sună suprarealist, draga mea! Pentru o naţiune care pro-
mite cel mai mult în lumea contemporană!

- Aparent, sunt în pragul falimentului la nivel local, deşi
sunt solvenţi la nivel guvernamental. Ei bine, constructorii şi-
au făcut de lucru, au scos ferestrele. M-au ignorat. La fel şi pe
elevi. M-am uitat la elevii mei, ei s-au uitat indiferenţi la mine.
Mi-au explicat apoi că asta era ceva obişnuit, că toate treburile
legate de localul şcolii trebuie terminate în timpul orelor de
curs. În final, lecţia s-a terminat şi tot ce-am apucat să dau ele-
vilor a fost titlul lecţiei.

- Cum au reacţionat elevii, draga mea?
- Au reacţionat ca şi cum totul era ceva normal. Aşa ceva se

poate întâmpla de mai multe ori pe an.
- Ce spun atunci părinţii, draga mea?
- Nimic! Pentru ei este ceva normal! Nu se implică şi aş-

teaptă ordine din capitală.
- Trebuie sa fie foarte enervant, draga mea!
- Te obişnuieşti repede. Totul a pronit de la Mao. În cazul

meu, de la infatuarea mea cu versurile lui despre prunii în floare.

Mariana ZAVATI GARDNER
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Poeme de Raluca VEŞTEM

De Crăciun

Sunt singură de Crăciun
Și plâng lângă bradul ce sumbru arată,

Plâng în seara de-Ajun,
Că-s singură încă o dată.

Sunt singură de Crăciun,
Și-afară nu ninge ca altădată...

Plâng în seara de-Ajun,
Iar focul moare în vatră.

Pe sub castanii ...

Căutându-ne amândoi pe sub iluzia firii,
Am aflat un lucru…

Că-n parcuri, străjerii aleilor pavate, castanii
Sunt și ei împietriți.

Căutându-ne singurătatea în iluzia naturii
Pe sub castani, am realizat

Că din natură a mai rămas o piatră
Și-un sunet sec, de lemn uscat.

Poeme de Sandu CĂTINEAN
Aş vrea…

Aş vrea să mă întorc măcar un pic
La umbra de salcâm din valea stinsă,
Să-mi port amurgul pe un braţ de fân

Cu ochii strălucind pe faţa plânsă.

Aş vrea să pot striga din nou pe văi
Desculţ, timid şi ronţăind o pâine,
Să nu mai simt că-s năpădit de ani,

Să nu mai ştiu că mai există mâine…

Şi tare-aş vrea să-mi întâlnesc bunicul,
Să-i mângâi ochii arşi de-un soare viu,

Să scot lumini din arşiţa apusă,
Şi tare-aş vrea nimic să nu mai ştiu…

De am să pier
De am să pier, iubito

Şi nu ne-om mai vedea,
De sub pământ pe seară
Veni-va umbra mea…

Te-a mângâia pe frunte
O boare de salcâm,
Te vei întoarce iute,

Dar nu voi fi în drum…

Un glas de mângâiere
Vei auzi şoptind:

„Să nu mă uiţi, iubito,

Să nu mă uiţi curând”…

Cornel UDREA

În oglinda sinelui

Întors spre uneltele poeziei, autorul se caută pe sine
prin versuri simple, fără labirinturi metaforice, poate şi
din dorinţa de a se convinge că tot ceea ce a trăit ca ex-
perienţă de viaţă merită să devină poesie şi, astfel, să fie
transmisă cititorului, în speranţa unor identităţi de fapte
şi întâmplări.

Poeziile sale se constituie într-un album de familie al
sentimentelor, urmând o cronologie a trăirii, a eşecurilor,
în măsura în care bucuria împlinirii se revarsă în cuvinte
de fiecare zi. Întrebările deloc retorice ale autorului ni le
punem cu toţii, dar poate că nu avem răbdarea necesară să
aşteptăm răspunsurile de care avem nevoie şi fară de care
nu ne putem defini ca fiinţe simţitoare, posesoare de iubire
în măsura în care aceasta poate deveni tristeţe mirată sau
ură nedefinită.

Întoarcerea spre casa părintească, spre locul de sor-
ginte, înseamnă, înainte de toate, un elogiu adus părinţi-
lor şi o pledoarie pentru copilăria imaculată, pentru
fericirea la purtător. Odată cu trecerea timpului, intrat în
bătălia existenţială, autorul va întâlni dezamăgiri, oameni
care nu înţeleg puritatea unui sentiment şi nu acceptă să
trăiască în numele iubirii de semeni, care înseamnă şi per-

fecţionarea simţirilor faţă de sine, faţă de entitatea nu
numai biologică.

Poezia lui Sandu Cătinean nu are pretenţii de elevaţie,
de labirint, sentimentele sunt la vedere, exprimarea lor
aşijderi şi, de aceea, poezia aceasta trebuie acceptată ca o
mărturisire versificată ce scoate în evidenţă importanţa iu-
birii.

O paradoxală nostalgie pentru viitor străbate această
carte de versuri, dar deasupra tuturora se află „colbul dru-
mului spre casă”, dorinţa de reîntoarcere în vatră, pentru
regăsire şi pentru reîncărcarea sufletească, atât de nece-
sare în lupta cu viaţa.

Poezia lui Sandu Cătinean se citeşte cu sufletul şi nu
trebuie să căutăm vârfuri de performanţă poetică, pentru
că autorul nici nu a intenţionat acest lucru. Citind, vă veţi
regăsi cu siguranţă.
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În anul 2002, la Editura Ariadna, Baia Mare, apărea
volumul de poezii... Ca tămâia înaintea Ta, un succes de mare
ecou, nu numai în plan literar, ci şi cultural, în general privind,
ştiut fiind faptul că, încă de pe atunci, preotul Radu Botiş era o
personalitate marcantă a spaţiului cultural (a transgresat de mult
graniţele băimărene, prin activa sa manifestare pe diverse şi atât
de numeroase paliere!). 

Acest mănunchi de poezii, de o sensibilitate aparte, a
fost premiat la secţiunea Volum de debut, în cadrul Festivalului
PRO UNIONE, Ediţia a II-a, Baia Mare, în decembrie, 2001,
obţinând premiul Editurii Ariadna, pentru poezie religioasă. De
asemenea, această apariţie tipografică marca atunci al patruze-
celea titlu publicat la această editură, număr cu o simbolistică
demnă de luat în considerare, în ideea în care, după cum se
afirmă adesea printre noi, nimic nu e întâmplător. Această afir-
maţie musteşte de adânci semnificaţii, autorul este pe deplin
conştient de profunzimile pe care le conţine un număr esenţial-
mente magic, sau sacru, mai bine spus. Creaţia (literar vorbind)
presupune jertfă, jertfă de sine, jerfă de ceilalţi 

„Unii acceptă totul, alţii într-o oarecare măsură. Dar:
ori totul, ori nimic, la Dumnezeu nu merge cu jumătate de mă-
sură. Iar totul înseamnă fericirea eternă. Iubirea faţă de Dum-
nezeu şi faţă de aproapele ar trebui să ne caracterizeze, ar
trebui să excelăm în aceste direcţii. Când vom ajunge să iubim
pe Dumnezeu cu tot ceea ce avem, iar pe aproapele ca pe noi
înşine, vom fi foarte, foarte aproape de desăvârşire” (Gândind,
mereu, mereu). „Anotimpurile se succed greoi, împletind în
jurul lor istorii uneori necunoscute, alteori de neînchipuit.
Punem speranţe, făurim idealuri şi totul depinde de acest licăr
de viaţă din noi. Dacă ne-am cunoaşte apusul zileleor, haosul
ar fi de nestăpânit” (El, Mântuitorul preamilostiv). „Ce-s fără
Tine, Bunule Domn?/ Pulberea zilei în vânt/ O adiere înspre pă-

mânt/ Gând fără noimă” (Lacrimi n-ajung să mă bucur de
Tine), „A rămas pentru omenire/ Gândul bun spre a nemuri/
Crezul sfânt în mântuire” (Lumea întreagă Te cinsteşte).

Traducerea în limba engleză, inspirat realizată de către
Liviu Ivan sporeşte profunzimile de gând, de sentiment, de
emoţie şi de trăire. Această nouă perspectivă aduce un plus de
lumină ideilor enunţate, fie în versuri, fie în rânduri de proză -
care posedă, înlăuntrul lor, eleganţa şi muzicalitatea specifică
versurilor, dovadă de netăgăduit că, şi în expuneri, în îndrumări
morale, părintele Botiş rămâne sub mantia sa de... poet. 

În încheiere, rămânem în acelaşi cadru al subtilităţii şi
al rafinamentului expresiv, notând câteva elemente definitorii,
menite să schiţeze un portret: acela al maestrului Radu Botiş,
teolog devotat chemării sale apostolice, talentat mânuitor al cu-
vintelor, şi, în aceeaşi măsură, poet înzestrat cu har, şlefuitor în
cuvinte, precum bijutierul în pietre preţioase. Astfel, unul din
aspectele ce se cer imperios amintite este acela al construcţiei,
al eşafodajului poetic: simplu şi discret în aparenţă, extrem de
elocvent şi d eplin de substanţă, în esenţă.

Imaginile artistice abundă în elemente ce ţin de o sen-
sibilitate cultivată, figurile de stil nu se pierd în volute ostenta-
tive, dar atrag atenţia prin nobleţea mesajului pe care îl compun.
Comparaţiile, epitetele, enumeraţiile, repetiţiile, inversiunile,
invocaţiile, interogaţiile şi exclamaţiile retorice se numără prin-
tre podoabele cele mai valorificate. Sintaxa frazei curge lin, fără
căderi sau opriri bruşte, printr-o graţie a scrisului care îl reco-
mandă pe părintele Radu Botiş ca pe un fin şi rafinat poet.

Ioan Gligor STOPIŢA
„ESENŢE DE ZBOR”

„Esenţe în zbor” – poezii străfulgerate de mirările
prinse în obiceiuri de lumină, de reînnoire a zorilor fragezi cu
străluciri cosmice. Poeta Katy Şerban, cu acest al doilea volum
de poezie, după volumul „Jurnalul unei metafore”, vine să bu-
năvestească eternităţi de iubire profană şi, mai ales, duhovni-
cească, cu sufletul surupat în incantaţii mistice. Ca să găsească
Iubirea, îl caută pe Dumnezeu filtrând zenituri în imponderabi-
litatea vastelor preerii ale cerului şi un câmp de trifoi cu patru
foi unde să adaste. Trece cu aripi de şindrilă prin focuri cosmo-
gonice sacre mistificând nostalgic pasiuni şi ucigând instinctele
lumeşti cu manifestări telurice. Ochiul minţii ei are iris de cer,
când verde, când albastru, cu lumini de cântec litanic limpezit
de plâns. Gura cu surâs de flaut are strigăt de pasăre ce-şi caută
o aripă pierdută. O arip ce nu poate fi decât un înger!... Sau din
duhul unui poet cu chip de condor.

Un melanj ale acestor stări de combustie interioară este
şi volumul de poezii „Esenţe de zbor”. Poezii cu esenţe tari din
înfrigurarea adâncă a firii, vise de salvare prin cuvântul scris,
căutări a locurilor cu nimb şi aură în teritoriile neîngrădite ale
iluziei nemuririi... substanţe din clipe faste de revelaţie, zbor
înalt peste genuni telurice şi înfiorări cu sclipiri de zbucium alb
în cuiburi albastre dintre frângeri de cer... O asumare exegetică

de recompense a raportului poetic dintre sacru şi profan repre-
zentând măsuri de resacralizare la nivel ontologic al realităţilor
şi situaţilor existenţiale.

La vârsta deplinei maturităţi, poeta Katy Şerban, în
deasă clipă de însingurare, bate mătănii de nedurută iubire din
căderile în mirare, îmbrăţişând tortura aşteptării spre ţărmurile
mărilor de iubire, ca o eliberare din blestemul patimilor ome-
neşti, de otrava cărnii şi opiul macilor ce însângerează teluricul
supus tuturor păcatelor şi vicisitudinilor. Traumele trupeşti şi
sufleteşti au dus la o proprie evaluare a cuvântului şi a frazi poe-
tice dezvăluind o estetică împinsă spre monumental, o obsesie
a nemuririi, un frison thanatic educolrat de iluziile reîncarnării
în locuri edenice.

Ea dăruieşte în preaplinul inimii ei, din talentul pe care
i l-a hărăzit Dumnezeu, cât mai mult, primind în schimb, foarte
puţin deocamdată. Lucrează la umbra paradisului în rugăciuni
cu esenţe tari, pentru că a cunoscut supliciul suspinului, dar în-
totdeauna suspendată dincolo de esenţialul ei perisabil. Are su-
fletul plin de incantaţii în căutări neobosite de purificare şi într-o
continuă umilire de sine. Cu sufletul arcuit peste cuvintele cres-
cute în ogorul fiinţării sale poetice, Katy Şerban, ne-a dăruit
multe poeme cu sclipiri singulare de cântec rupt din cosmosul
zbuciumat şi umplut cu infinit, dar şi cu zboruri în fascinate cu-
tremurări, descifrând veşnicia, delirând transcedental şi fru-
mos... Cântecul vieţii sale pare o partitură pe strunele scriptice
ale luminii, a iubirii în vibraţii cosmice şi a iluziei unui univers,
înduhovnicit, scrijelit pe suflet.

Mihaela ROTARU
RUGĂCIUNEA ÎN VERSURI
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Radu VIDA

GHERGHIR

Aseară, suferind de neodihnă
Te-am zămislit cu răbdare,
Din fum de ţigară, pe tavan.
La început ţi-am făcut
Sânii, mâinile şi umerii.
La urmă de tot, tăcut,
Am vrut să-ţi spun şi rotocolul
Sufletului tău bun
Necesar oricărei statui de fum.
De-odată uşa s-a deschis
Şi curentul a risipit
Făptura-ţi prin odaie.
A mai rămas din tine în unghere
Mirosul acru de ţigară.
acu’, dacă ai stricat totul
deschide, te rog, fereastra!
Mă-năbuş.

TOPICUL

Ajută-mă, să uit,
Să uit toamnele noastre.
Ajută-mă, să uit,
Să uit câmpiile
Toate câmpiile cu maci,
Ajută-mă, să uit
Să uit înserările,
Toate înserările umede.
Să uit stelele,
Stelele împărţite frăţeşte.
Şi toate izvoarele
De unde ne potoleam setea.
Să uit...
Drumurile vane
Prăfuite de care,
Să uit seara
Fânului prea uscat.
Ajută-mă, să uit zăpezile,
Toate zăpezile imaculate şi timide.
Ajută-mă, să uit
Nucul plin de umbră
Sau ajută-mă
Să nu uit nimic!

SPRE URSE

A fost întâi un ceas aprins
Şi gânduri însorit de rare
Adevărul umbrei dintre noi
Stropi de rouă şi răcoare
Şi-au risipit mireasma
În cald şi tainic suspin
Sigiliul încărunţit
De veghea şoaptelor
Răscrucea drumurilor spre
Marea întrebare. Rămâne
Desăvârşirea zilelor călătoare,
Pâclă cuminte a noii dimineţi
Ghiftuite de basme
Ce îngăduie pinului să deseneze
Pe cer un imens soare

Vasile MOLDOVAN

POEME
TANKA

*
Floare rătăcită
printre focuri de artificii,
anul ce s-a dus...
aer pur în casa veche
mireasma cetinii de brad

A flower lost
among the frieworks,
the yesteryear...
fresh air in the old house
fragrance of fir branches

*
Singur singurel
în noaptea Anului Nou
cu lumina stinsă
privesc cum focul sobei
iscă umbre pe pereţi

Quite alone
in the New Year night...
not a lamp
only the fireside light
moving shadows on the walls

*
În zorii Anului Nou
lumină-n fiecare casă,
doar în suflete
i-acelaşi întuneric
ca şi în anul trecut

At New Year dawn
light in every house
only in souls
in the same dark
just like last year

*
Vechiul orologiu
bate tot mai stins...
Se va opri oare
Sau va merge mai departe
ora pământului?

Old horologe
it sounds less and less...
Maybe it will stop
or the Earth’hour
will go on?

*
Nici un doctor
la capătul pacientului...
Oamenii vegheaţi,
ora pământului

va reveni-n curând

no doctor
at the patient’s head...
Zou people watch,
the earth hour will come
anew sooner or later

*
Ieşind maestuos
de sub vălul de ceaţă
omul din Bucegi...
Ce-o fi citit în stele
De tace-atât de adânc?

Coming out gloriously
from the vell of mist
Sphinx in Carpathians...
What he can read in the stars
because his silent is so deeply?

*
Dacă aş auzi
privighetoarea din nou
aş rămâne treaz
să mă pot spăla pe ochi
în revărsatul de zori

If I hear again
the nightingale again
I will stay awake
to can wash my eyes
at dawn of the day

*
Zorii de ziuă – 
al treilea cântat
al cocoşilor
tocmai redeschide
porţile cerului

At dawn
the third song
of the rooster
just opens again
the gates of the heaven

*
Expresul de noapte!
Cântecul cocoşului
şi-a schimbat ora,
numai steaua polară-i
cu aceleaşi tabieturi

Night express train!
The rooster’s song is confronted
with a hour changed,
yet only the North Star is
with the same habitudes.
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Volumul de povestiri „Unde se adapă fluturii”, sem-
nat de cunoscuta prozatoare Voichiţa Pălăcean-Vereş, apărut la
Editura Napoca Nova, 2013, reuneşte 15 povestiri ce se înscriu
pe palierul confesiunilor, ca mărturisire a unor fapte trăite în
mod nemijlocit, în contextual unghiului retoricii, luată ca artă de
a convinge cititorul adus de autoare în faţa unor amintiri, ca im-
agine păstrată în memorie.

Practic, volumul poate fi considerat un roman, un cor-
pus de puzzle ce articulează viaţa familiei Vaida, care îşi cum-
pără o casă şi un teren în arealul satului Ruginoasa, component
al comunei Cuzăplac. 

Cartea, având motto poezia Fără ţară de Octavian
Goga, se deschide cu povestirea Bonus ... bones, făcând aluzie
la mormintele din livada cumpărată de Eric şi Lea, împreună
cu fiul lor George.

Matur scris, volumul, ce vădeşte o mare precizie a sti-
lului, este de extracţie analitică şi seamănă foarte bine cu teh-
nica pieselor lui Ibsen, aceea a reactivării trecutului, a aducerii
lui în scenă pentru a-l supune prezentului. Întreaga carte cu-
prinde nuvele ce relatează întâmplăr le prin care trec protago-
niştii pentru a reconstrui şi amenaja o casă veche cumpărată,
împreună cu o ogradă şi livada în care dorm străbunii foştilor
proprietari. În contextul negocierii preţului casei, preotul Nas-
tur îşi povesteşte o parte din viaţă cu întâmplări petrecute pe
când era medic veterinar la CAP-ul din sat: „– Eu, domnule, iu-
besc animalele! Prima dată, am fost medic veterinar, c-asta am
vrut să mă fac de când eram copil. Am lucrat zece ani la ferma
din Gilău înainte să mă duc la Seminar. 

De nu trăiam pe vremurile alea, şi-acuma tot doctor
veterinar eram. Da´ comuniştii îşi băteau joc de zootehnie! N-
aveam ce da de mâncare la animale. Ca să se poată ţine pe pi-
cioare, le dădeam injecţii cu calciu! Injecţii în picioare, nu
grăunţe sau fân să mănânce!... Când am fost criticat în şedinţa
de partid de la C.A.P. că n-am grijă de vaci, m-am enervat şi le-
am zis-o de la obraz: «Păi, voi ce credeţi, mă?! Că aşa cresc vi-
ţeii, cu aer?! Credeţi că treburile-s aşa cum zic tovarăşii de la
judeţeana de partid şi că ai productivitate la lapte, dacă umfli va-
cile cu calciu?! Aduceţi-ne furaje, s-avem ce le pune-n iesle şi
dup-aia să veniţi să ne criticaţi că nu ne facem planul şi să ne

sancţionaţi că n-am respectat cotele de lapte contractate!».
Drept răspuns, am fost chemat peste-o săptămână la prim-se-
cretar, că îi raportase careva ce-am zis în şedinţă. Primu´ m-o
ameninţat că, de-mi mai moare măcar un viţel, mi-l impută şi,
de mai leapădă vreo vită, în puşcărie mă bagă! 

În seara aia, m-am întors cătrănit acasă la părinţi. »Eu
nu mă mai duc la lucru, tată!», am zis.”

Povestirile din volumul Unde se adapă fluturii sunt
confesiuni în care retorica amintirii fuzionează, însă fără cusur,
căci amestecă stilul ca artă a relatării cu timpul epic, desigur
din dorinţa de a face convingătoare reconstituirea, aşa cum des-
coperim în povestirea Facebook. George, fiul Leei şi al lui Eric
– aceştia sunt protagoniştii povestirilor – descoperă în timpul
curăţeniei din casă o ladă de zestre pe capacul căreia se aflau no-
tate datele de naştere ale copiilor propietarului de odinioară. Tâ-
nărul Vaida numeşte ineditul înscris strămoş al ...
Facebook-ului.

În fapt, toate povestirile din carte (Firicelul, Afaceri
cu un bursier, Dar de suflet, Poveste de amor cu final tragic,
“Mi-i şi mie văr“, Unde se adapă fluturii, Aşa vă trebe! Princi-
piu, Deasupra, Grade, Soare pe un cer cu cenuşă, Acasă) na-
rează întâmplări legate de renovarea unei case de vacanţă şi de
încercările de integrare a unei familii de orăşeni în comunitatea
sătească. Naraţiunile trebuie citite în fluxul unei conştiinţe în-
volburate, cu dragoste de pământ, prinse între patetism şi tole-
ranţă, între freamătul incendiar – când aşteaptă topograful
împreună cu preotul Nastur Iuliu, de unde nu lipseşte doamna
Mârzan, bine portretizată în Firicelul – nuvela ce are în centru
... prima plantă crescută în grădina familiei Vaida, importalizată
pe telefonul mobil. Naratorul, care e şi erou al evenimentelor,
trăieşte o experienţă hotărâtoare, ce pune în alţi termeni adap-
tarea orăşeanului, născut şi crescut la oraş, în comunitatea să-
tească care are alte obiceiuri şi mentalităţi – descoperim în
Poveste de amor cu final tragic: 

Naraţiunile din carte sunt un caleidoscop de depoziţii,
prinse în şuvoiul rapid al rememorărilor, fiind acte de exorcism
trăite cu febrilitate şi sub tensiunea momentului, constituind o
încercare de eliberare, de purificare, prin adaptarea la viaţa ar-
haică a satului românesc contemporan şi prin spovedania făcută
înaintea cititorului. 

Povestirile sunt broderii foarte fine de fragmente con-
fesive, adaptate la situaţiile şi personajele evocate, încărcate de
autenticitate, când se aplică vieţii din Ruginoasa; ele constituie
prilejul reflexivităţii, fiind cu totul aureolate de o puternică notă
morală şi de iubirea faţă de familie, moşie şi satul ardelean. Na-
raţiunile sunt scrise în stilul concis, sentenţios al reflecţiei în-
frigurate.

E mult fast emoţional, multă lumină în prozele Voi-
chiţei Pălăcean-Vereş şi mai ales multă poezie în descrieri; în
povestirile sale, fuzionează o sensibilitate fragilă şi o percepţie
inflamată de melancolii secrete. Acest nou volum o aşează pe
autoare în galeria celor mai bune prozatoare contemporane din
Transilvania. 

Al. Florin ŢENE
CONFESIUNEA – AMINTIRE 

CA RETORICĂ
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Gutuiul
Pom al razelor de soare
Iscălind în cartea vieţii
Primăvara cu petale,
Toamna omenind drumeţii.

Nepretenţios din fire,
Adaptat oriunde-ar fi 
Livezi, curţi, orice-ngrădire,
Chiar tăpşanele pustii.

Generos în strălucire
Oglindeşte-n verde floarea
Încărcată de iubirea
Ce-mplineşte primăvara.

Strălucesc în miez de vară
Prospeţimea-i şi vigoarea
Atrăgând ades privirea
Celor năzuind răcoarea.

Basm cu poamele de aur,
Jarul toamnei ne adună
Tot copii, atraşi de darul
Bucuriei împreună.

Dar despins din amintire
În parfumul care suie
Împletind glasul bunicii
Cu mirosul de gutuie.

Înserare
Spuzit s-a aşezat zăpada
Pe crengi de sălcii şi arini
Pe lunca încâlcită-n spini
Îndestulând toată pleiada.

E zarea ştearsă, vineţie
Spre dealuri umbre se perindă
Câte-o lumină tremurândă
Ici, colo stă portocalie.

Aerul rece poartă glasul
De clopot, tânguind agale
Din depărtări îşi face cale
Şi-n depărtări îşi poartă pasul...

Un câine latră în răstimpuri,
Se-aud şi zvonuri de saivan
Şi-o pâclă fără de liman
Se-mbărbătează peste câmpuri.

E greu de desluşit, aproape
Poteca scârţâie sub talpă
Când înserarea poartă calmă
Doruri desprinse de sub pleoape.

Glasul muntelui
Luna pare-a sta pe gânduri
Încreţind un nor pe frunte
Socotind parcă-n răstimpuri
Doruri adâncite-n munte,

Lunecând sonor spre stele
Ţes momentul de poveste
Nunţii cerbilor şi cele
Mai frumoase nopţi celeste.

Cărări de gânduri 
spre albastru
Regine îmi sunt nopţile albastre
Când gând şi suflet se întrec spre stele.
Mă scald în străluciri cu ele
Veşnic copil la porţile măiastre

Învăluit cu amintiri şi doruri
Aprinse-n bolta negrăit de mare...
Punându-mă la încercare
Mă mai pândesc nemulţumiri din scorburi,

Dar, o-nchegată armonie
Alimentată dintr-un univers prielnic
Alungă orice nor vremelnic
Când sorb dintr-a naturii veşnicie.

Camera bunicii
Un gând desprins dintr-un ecou:
Dragul bunicii, fă doar bine!
Şi ochi ce mă privesc mereu
Dintr-o oglind-aflată-n mine.

Un trup mărunt, încovoiat,
Dar cu privirile senine
Peste tot greul ce-a-ndurat
Şi l-a ascuns adânc în sine.

Suflet blajin, imaculat,
Boare desprinsă-n câte-o seară
Din camera unde-am aflat
O candelă, rămasă goală...

Dimineţile aproape
Glasuri de mierlă decupează noaptea
În dimineţi îngemânate,
Mă-mprospăta mereu răcoarea
Acestui loc, de-aproape...ori departe.

Acum, cu sufletul ecou
De-o melodie bine-aleasă
Complice, la un radiou
Zâmbeam...ce bine e acasă!

Silvia VAN
Vară ascunsă
plutesc atâtea întrebări
în aerul pur
dintre priviri
mă fulguie chemări
tot mai des
cerul respiră alături
troienindu-mă adânc
în lumină

ştiu port la brâu
jumătate de cheie
ştiu am pierdut
jumătatea cealaltă
de cerc
mă aşează fără să vreau
cai nestruniţi
dimineţii pe prispă
cântând
neştiut să înalţă
poduri de vise
spre zare

parfumat se prelinge
din palmele tale
dorul de vară
mi-e sete
în arşiţa zilei
buzele arse
caută în van.

Acasă
umbre ploi spiralate
melancolii
izbucnind în miresmele coapte
insinuante culori
se împletesc
la marginea zilei
fără sfială revenită acasă
ocrotitor
îmi înfăşoară trupul
inefabilă toamna
cad simplu
ca o frunză în apă
cercuri mă închid
dusă de unda suavă
dorm somn de sămânţă
cuminte
promisă altor grădini
în alte aşteptate
anotimpuri.
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Poeme de Dorian MARCOCI



24

CRONICA LITERARĂdecembrie 2013

actualizează, în lumina devenirii,
iubirea ca izvor al forţei şi
sacrificiului împlinirii omului în
condiţia sa spirituală (de citat tot
poemul).

Miracolul cosmic este prezent în
fiecare experienţă a poetului, de la
ţâşnirea „din adânc în afară”, adus de
dor, chemare ce se închega în cântecul
poemelor sale, dăruite de lacrima
Dumnezeirii („Lacrimi de destin”).

Identificat cu glia, poetul îi ascultă
doinele, înfiorate în zicere de fluier, îşi
răstigneşte inima pe crucea izbăvirii.
Toate acestea le regăseşte în zariştea
satului natal, a cărui prezenţă şi destin
îl doare, pe care îl deplânge în tonul
tânguitor al marelui poet al „pătimirii
noastre”, îndureratul O. Goga
(„Umbra de nuc”).

Copleşit sub greutatea dorului de
ţară, poetul se caută pe sine în glia din
care şi a zidit destinul, răsfrânt în
strălucirea stelelor, aduse ofrandă
Patriei române, „ca un potop ucigător
de lumină” („Zidire”).

Cu aceeaşi forţă a unei pătimaşe
împărtăşiri, este trăită, ca o strajă la
cuvânt, experienţa militară a
autorului, chemată parcă să
întregească, prin menirea ei, corolarul
iubirii de ţară („Alfabet în haină
ostăşească” – partea a doua a cărţii).

Ca un fluid, iubirea este cea care
străbate cele două părţi ale volumului,
devenită din dor de viaţă, dor de ţară,
atât de puternic, încât ţeava puştii se
metamorfozează în fluier („Ţeavă”).

Un liant liric, de o simplă, firească
şi profundă trăire, dă unitate
volumului.

Subordonată caldului mesaj al
dragostei de ţară, versificaţia îmbracă
forma adecvată tematicii: uneori în
tonalităţi avântate, într o retorică
asumată, alteori în nota psaltico sobră,
singulară şi tulburătoare a Imnului de
slavă adus ţării, eroilor ei. În esenţă,
poezie patriotică.

Iulian PATCA

UN PARIU CÂŞTIGAT

Într-o vreme aproape inexplicabilă din
punct de vedere al opţiunilor şi
priorităţilor, în care tematica patriotică
aproape a dispărut din peisajul revuistic şi
editorial, Ioan Benche iese în agora
literară, ostentativ, cu volumul de versuri
Patria din cuvânt. Crezul poetului
rămâne consecvent acestui gen de mesaj
liric, ca simbol al permanenţei şi i se
dedică în totalitate. Format la şcoala unor
poeţi redutabili, care au marcat câteva
generaţii, precum Ioan Alexandru, Adrian
Păunescu, Ion Horea, Mircea Micu, Ion
Gheorghe şi alţi câţiva (nu foarte mulţi!),
Ioan Benche se prezintă cititorului cu
propriile imne şi cântări de suflet
românesc. Pentru el, patria are
semnificaţii profunde şi se oglindeşte
poliedric în tot ceea ce îl înconjoară: în
oameni, munţi, văi şi câmpii, în pridvorul
casei şi căminul familiei, în legende şi
eroi, în gesturile simple unde dragostea
faţă de patrie nu se declamă, ci se simte
cu o înfiorare intrinsecă... Poemele lui
sunt precum miniaturile, lucrate cu migală
şi în filigran, însă pline de simboluri şi
sensuri neaşteptate, de metafore
surprinzătoare, în măsură să ne transmită
întrebări, răspunsuri şi... emotivitate.

Ioan Benche este convingător nu doar
prin mesajul frust al unor idei insolite, ci,
mai ales, prin vocaţia de a le exprima într
un limbaj elevat, original, cu mijloacele
rafinate ale poeziei de substanţă. Cu alte
cuvinte, demersul poetului de a miza cu
convingere pe coordonatele fundamentale
ale existenţei noastre, este în acest caz un
pariu câştigat.

Aşa după cum sugerează titlul şi
subtitlul, volumul Patria din cuvânt
(poezii de suflet românesc), publicat
de editura Napoca Star, 2013, semnat
de Ioan Benche, este un veritabil
„alfabet” al iubirii de ţară.

Structurată pe două părţi, respectiv,
Alfabet pe prispa ţării şi Alfabet în
haină ostăşească, cartea cuprinde
adevărate confesiuni, poemele vorbind
despre experienţa sufletească a
autorului, binecuvântat de soartă a se fi
născut în inima ţării şi de a fi trecut
prin experienţa militară.

Misterios legate de literele
alfabetului, poemele sugerează ideea
înscrierii sufletului în cuvântul
alcătuit simbolic din sunete magice,
prin rostul lor intrinsec. Cu un astfel
de sunet începe volumul, prin litera
„A”, ce aduce tainic ţipătul pruncului
ţâşnind în viaţă, precum şi spaţiul
sacru a ceea ce înseamnă „Acasă”, în
destinul uman.

Văzută, prin poezia „Baladă”, ca o
străfulgerare, pe plai Mioritic, a
spiritului Eminescu – Porumbescu,
viaţa poetului e predestinată
perspectivei vizionare.

Cu sufletul şi verbul cuprinde
întinderile vetrei strămoşeşti, unde
învaţă să stăruie spre piscurile
carpatine, să îmbrăţişeze plaiul cu
forţa şi curgerea falnică a fluviului
Dunărea.

Ţinut dacic, ţara dăruită de zei
intră prin istorie în veşnicie. Pe
măsura măreţiei plaiului străbun se
înalţă bărbaţii ţării, adevăraţi ostaşi,
crescuţi din trunchiuri de stejari, ce
străjuiesc moşia, după datina
strămoşilor.

Adânc înfipt în istorie, împreună
cu întreg neamul său, poetul trăieşte
dramele prin care românii îşi ţes
destinul, jertfele împlinirii, în antica
vibraţie a sufletului, ziditor de frumos,
ca în poemul „Joc de zidiri”.

Într-o ingenioasă ţesătură de
simboluri şi motive mitice, poemul

Antonia BODEA

DE STRAJĂ LA CUVÂNT
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Ovidiu VASILE

Nou testament 
Din fadul literei ce se consumă
Pe-o foaie albă într-un biet catren,
Voi să vă las doar liniştea postumă
În cântecele vieţii, ca refren.

De veţi voi, mă veţi vorbi de bine,
Iară de nu, vorbiţi-mă de rău !
Potop sau veşnicie după mine
Ori, cum o să v-ajute Dumnezeu.

În nefiinţa mea nemuritoare
De pe-un alt cer am să privesc din stele
Cum joacă târfe roluri de fecioare
Şi cum feciorii violează iele

Cum pune şi inorogilor căpăstru
Şi lacrimile-n ace-n insectare...
Când va ploua cu stele căzătoare,
Deplâng al vostru paradis terestru.

Doar cu tine
Cu tine m-aş face o stană de piatră
Să-ndur veşnicia tăcând într-un chip
Şi ere şi epoci cumplite să treacă 
Cum trec prin deşerturi furtuni de nisip

Cu tine m-aş face baladă şi doină
A dorului voci tâguite-n rugare
Prin minte şi inimi descântec şi rugă
Din gură în gură prin timp călătoare

Cu tine m-aş face şi sete şi foame
Din limpezi izvoare aş bea gura ta
Din sânii de pâine muşcând ca din poame
Iar mustul ar curge pe inima mea

Cu tine m-aş face un cer şi-un pământ
Prin raze de fulger uniţi în vecie
Înviaţi pe o stea sau dormind în mormânt
Oricând şi oriunde, cu tine să fie

Mai stai o zi
Ai fost icoana nopţii şi-a binelui din bine
Mai stai o zi cu mine, mai stai în lumea mea
De vrei mă rup în două şi mă împart cu tine
Sunt mort, dar după moarte există viaţa ta

Am să-ţi plătesc cu viaţa şi dacă vrei să fie
Evalueaz-o ieftin şi să rămână aşa
O clipă din vecie plecată-n pribegie
Şi dată dispărută în căutarea ta

Şi proaspătă ca roua pe frunze primăvara
Oferă-mi doar un zâmbet în loc de răsărit
Iar dacă-i mai deveme şi vrei să vină seara
Încruntă-mi din sprâncene în loc de asfinţit

Al. Florin ŢENE

Ecoul nopţii
Când ţi se termină fânul şi ţi se dezumflă roata cu spiţe de fag
şi muştele secolului te asaltează cu zumzet de bombardiere
dincoace de prag
când singurătatea îşi răsuceşte burghiul prin inima ta
când nu ai alt punct de sprijin decât balamaua care
mai ţine uşa nopţii fără nici-o stea
iar carul mic pe cer îşi frânge oiştea de sare
şi crapă limba cotidianului ca într-un tablou
de Dali
şi razele de lumină ca două coarne de bou
îşi lasă gelatina în creierul nostru
şi nu observă că în ochii nopţii
se nasc noi melodii iar nepoţii
nu întrezăresc simbolul pe cer
când eu tot mai puţin simt copitele cailor
ca o mângâiere şi cer
ca siluetele gândurilor să adeste în cuiburi
ca puii de guguştuc,
atunci aşez existenţa într-un sandiwici
şi mă hrănesc metafizic înjurându-l pe Ilici
devenind mai greu
de intru câte puţin
în pământul meu
pe nesimţite
iremediabil.

Despărţire (1)
S-au ciocnit două stânci ca două valuri în amurg
şi eu am ţâşnit ca o flacără,
metaforă a unei nopţi în care iubita
a ascuns izvoarele fântânii în sân,
să nu o mai aştept.
Când dădeam cailor din stele fân.

O picătură de rouă ne-a luminat drumul
şi am plecat prin câmpul de sub călcâiul nopţii
îmbătat de stelele unei înserări ieşite 
dintr-un tablou de Rembrand,
iar tu te-ai strecurat nevăzută între două culori
ţinându-mi calea
când eu studiam cu luneta luna ieşită din nori

Despărţire (2)
Legenda nu le va şterge din memoria mea
Mă vei urmării cum lupul urmăreşte prada
Sau ca amintirea unei fete după perdea
Ascunsă cînd iubirea-nsângerează zăpada.

Cât de sublim ne-a fost aici popasul
Imagini mai stăruie pe pupile
Marea şi-a potrivit în noapte glasul,
Şi pe valuri dansează-n menuet, copile.

Lungimile despărţirii mă împresoară
Marea mă apucă în disperare de călcâie,
Undeva mai cântă o vioară
Înfrumuseţând legenda care-o să rămâie.
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acestul ţel, chiar într-o formă virtuală,

nu este puţin lucru.. fin observator al

realităţii înconjurătoare, autorul ne

oferă o lectură agreabilă care ne

delectează şi ne pune pe gânduri.

aproape inepuizabil, aşa cum este de

fapt firea umană pervertită şi dedată la

întrecerea neloială „care pe care” şi

căpătuială. Ca un bun cronicar al

tarelor societăţii noastre din ultimii

ani, îmbinând în mod convingător, cu

naturaleţe, exigenţele gazetăriei cu

cutumele prozei scurte, autorul

reuşeşte să ne ofere deliciul lecturii,

prin „piese” ale adevărului crud şi de

mare impact.

Fără îndoială, Ion Constan tinescu

nu şi-a propus să schimbe lumea.

Doar să o facă, pe cât e posibil, mai

acceptabilă. Cu armele inocente ale

zâmbetului şi râsului, ori sarcasmului

cuvintelor, măcar câţiva dintre cititori

pot deveni mai buni. Iar atingerea

Din cele 15 lucrări tipărite până în

prezent de Ion Constantinescu, şase

sunt definite explicit de „proză

umoristică”, alte şase sunt de

epigrame, scrieri care implică

inevitabil satira şi umorul. Cele două

romane şi un volum de teatru conţin

acelaşi limbaj suculent şi plin de haz,

ca un afrodisiac la nenumăratele

probleme ale vieţii.

„Fiecare cu Golgota sa”, Editura

Napoca, Nova, 2013, nu se dezminte

de la acest stil de a lua în zeflemea

tipuri, situaţii şi caractere, în toate cele

40 de „piese”, fiecare cu deliciul ei, ca

să-l parafrazez pe autor. Sunt proze

scurte, condensate ca mesaj şi concise

ca tipologie. În numai două-trei pagini

de text, cu o exprimare elevată şi

directă, suntem introduşi într-un

univers familiar şi surprinzător,

temeritatea celui care vieţuieşte între
graniţele nesfârşite ale gândului,
Gheorghe Văduva ne relevă,
deopotrivă, dramatismul existenţial al
îndoielii prin gând: „Cogito , ergo
dubito” fiind chiar mottoul cărţii.

Instrument al zborului efemer, dar şi
al limitelor şi disperării umane: „Mă
bate-un gând s-o iau prin gând la
vale,\Să tot mai cred că vorbele sunt
vrăbii,\Sau valuri care cresc pe mări
corăbii\ Sau doar norocul care-mi iese-
n cale.”, gândurile poetice ale lui
Gheorghe Văduva îndeamnă la
permanentă şi profundă meditaţie.
Uneori, ne sugerează subtil chiar şi
necesara asumare, prin reflecţie, a
condiţiei civice militante ca şansă a
existenţei umane în patria fără hotare a
gândurilor.

lumii noastre lumea din cuvânt\ Şi duce
mai departe o lume care vine.”, autorul
îşi alege cu multă grijă ancorele
meditaţiei pe măsura amplitudinii
gândurilor.

Raţional şi visător, lucid şi sensibil,
laborios, trist şi optimist în acelaşi
timp,nostalgic şi enigmatic, Gheorghe
Văduva plonjează pe aripile imaginilor
inedite, inefabile şi surprinzătoare,
înălţându-şi cititorul spre orizonturile
nemărginite ale gândului. Propunându-
ne un permanent şi convingător recurs
la reflecţie, ancorându-ne doar pe
ţărmul solid al lucrurilor esenţiale,
poetul ne dezvăluie conexiunile
indisolubile ale gândului cu cuvântul:
„Cuvântul este gând şi gându-i
precuvânt,\ Nu pot să le despart nici să
le adun,\ Pe unul iau pe altul doar îl
pun\ Acolo unde timpul stă la rând.”

Deschizând larg porţile gândului,
autorul ne poartă din trecut în viitor, din
real în ireal, ridicându-ne pe aripile
imaginaţiei spre imensitatea universului
gândirii.

Conştient şi convins de şansele şi de

Absolvent al Facultăţii de Filozofie
şi doctor în ştiinţe militare, cercetător
avizat în sfera strategiilor de securitate
şi jurnalist cu o îndelungată şi
admirabilă experienţă profesională,
scriitorul general Gheorghe Văduva
apare în librării cu un nou şi răscolitor
volum de versuri.

Intitulat „Ancore pe gând” şi
tipărit la Editura Societăţii Scriitorilor
Militari, cel de- al douăzecelea volum
de poezie, dintre cele peste cincizeci de
cărţi de literatură şi ştiinţă scrise de
renumitul autor, ne dezvăluie încă o
dată însuşirile sale de gânditor şi creator
profund. 

Copleşit până la extaz de această
valenţă umană: „Omul este gând,
gândul este om”, poetul acostează la
ţărmul gândurilor înfăşurate în
metafore, radiografiind cu măiestrie
omnipotenţa şi omniprezenţa acestei
stări omeneşti. După ce ne mărturiseşte
o adevărată profesiune de credinţă: „Un
gând e gândul meu pe care-l port cu
mine,\ Sau eu sunt Gând din gând, un
univers de gând,\ Ce creşte-n gândul

Eugen BURGHELEA

NEMĂRGINIREA GÂNDULUI

Iulian PATCA

UMORUL LA PURTĂTOR
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în ordine perfectă.

spune-mi
de câte ori ai fugit din tine

***

afară se aud urletele
de nopţi întregi lângă uşă

le miroase a cărnuri murdare
asudate

a teamă a ură a lipsă de fire
suntem tot mai puţini

de sacrificat
cine înfruntă aerul la noapte

cine va fi împins afară
simt îngheţul şi bezna
cu ochii arşi pierduţi

păşesc
fiarele sunt flămânde

vor oasele mele subţiri

****

teama aceea care se trezeşte
în toiul nopţii

să te învelească
şi tu ţii ochii strâns închişi

respiraţia oprită
sperând să rămâi neobservat

teama aceea îţi creşte
în loc de aripi

nu scânci o să te audă
şi n-o să te mai poţi desprinde

din tine
stai cu ochii strâns închişi

cu globii mişcându-ţi tulburaţi
sub pleoape

linişte
aştepţi

dormi pe pieptul ei
pândeşte pe pieptul tău

da, teama aceea
nu o să adoarmă vreodată

Poeme de Eva PRECUB

*

distanţa aceasta
care frânge cărnurile tinere
când afară e soare şi în tine

atâta întunecime
distanţa

care roade unghiile până la sânge
când atingi apele mării 

umflate la limită
distanţa

care oboseşte ochii
lihniţi de nevedere

mereu la pândă
distanţa aceasta inegală 

dintre mine şi tine
se confundă cu dragostea

dacă nu te-aş şti acolo departe
aş exploda în mii de cioburi

**

despic pieptul alb
la cruzimea aerului

între el şi trup
aflu o tăcută complicitate

porii pielea sângele ţesutul
înţeleg tot

neînţelesul lumii vii
respiră adânc te vei vedea

faţă în faţă cu tine

Lelu Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU

Plec după ploi

număr stelele căzute în braţele câmpiei

adun în mâini razele rămase prin grâu

lumina lor mă seacă

cu setea fântânilor după arşiţă

desculţ pe drumuri albe de praf

chem calul şi plec după ploi

călare prin cer

vreau să cer ajutor vântului

ascuns dincolo de păduri

în somnul apelor

Rodica SCUTARU MILOS

Mărturia iubirii

„Mai umani, mai blânzi”, şi eu

adaug – mai aproape de sufletul fiecăruia, de

gândurile şi trăirile intime care frământă eul

omului de când e lumea şi pământul se află

scriitura lui Teodor Muntean.

În ţesătura versului său, sau în

proză, gândurile, amintirile, visele, speranţele

se întrepătrund iar urzeala iubirii le reliefează

în basoreliefuri fine.Poezia poetului vieţuieşte,

respiră prin însăşi puterea ei de a transmite fio-

rul credinţei în puterea iubirii pentru toţi cei

dragi – soţie, fiică, fiu, prieteni, însă dincolo

de aceştia se află şi „omul ”, cu frământările,

bucuriile, dorurile, supărările lui. El rămâne o

preocupare permanentă pentru spiritul creator.

Poetul e mereu ancorat în ideatica

generală, sursă permanentă a izvorului versu-

lui său înaripat.

Figurile centrale ale scrisului său

rămân însă părinţii. Tatăl pierdut de timpuriu

se preschimbă în efigie încrustată în inima sa.

Mama duioasă, blândă mereu îngândurată şi

preocupată de soarta fiului, este o prezenţă vie

văzută ca o entitate ce rămâne de veghe în dru-

mul fiului. Momente importante din viaţă îi

aduc aminte de cea pentru care „a fost odor ”

şi este convins „că acuma mă priveşte din spa-
ţiul ceresc.” „Casa părintească” mişcă resor-

turi adânci trezind doruri şi nostalgii, făcându-l

să mediteze cu tristeţe dar şi cu o notă de umor

la trecerea timpului. Inima poetului este încăr-

cată de iubire pentru cei prezenţi, dar şi pentru

cei plecaţi pe drumul fără întoarcere, fiind vii

în sufletul şi inima sa.

Întâmplările, faptele, chipurile celor

dragi toate s-au înscris în existenţa autorului

celor două volume: „Poezii de suflet” şi „Mai
aproape de suflet” Ele se înscriu în rândul

unor jurnale în vers şi proză, rămânând mărtu-

rii ale unei iubiri de o viaţă.

dincolo de mine

noaptea-şi arde

hainele de întuneric

ochii ierburilor

lăcrimează
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Volumul de povestiri „Sub semnul apei şi al drago-
nului” apărut la ed. Galaxia Gutemberg 2012, al autoarei Car-

men Alexandrina îmbogăţeşte proza scurtă cu o direcţionare

spre profunzimile sufletului feminin prin cele mai ascunse vi-

braţii la tot ce înseamnă viaţă, de la realitatea palpabilă, la si-

nuoasele şi abia perceptibilele trăiri psihice.

Concentrată asupra experienţei imediate, autoarea, în

ipostaze diverse, de la inefabilul vârstei copilăriei, la tulbură-

toarele aşteptări adolescentine, până la evantaiul consistent şi

palpitant al maturităţii, matrimoniale, materne, adulterin sau

răzvrătite, dar niciodată aplatizate.

Într-o proză cu evidente implicaţii autobiografice, într-

un spaţiu bine configurat geografic însă cu certe însemne para-

reale, într-un timp ce se curge prin momente de răscruce istorică

spre incertul cosmicităţii, autoarea încearcă să decodifice spa-

ţiul misterului existenţial iubit în gesturi, situaţii şi semne apa-

rent nesemnificative.

Lumea asupra căreia se concentrează ochiul fin al

celei ce caută iniţierea în infinitatea sensurilor vieţii este uni-

versul feminin care-şi dezvăluie o bogăţie nebănuită a valenţe-

lor prin care transformă în „poezie, proza vieţii”.

Povestirile, în număr de cinci, poartă titluri incitante

prin trimiterea în mister unde fantasticul încifrează sau subtili-

zează orice aparenţă evidentă.

Problematica vizează destinele unei familii, cu relaţii,

intimităţi, aspiraţii, realizări şi eşecuri în împlinirea cărora un

rol semnificativ poartă întâmplarea.

Familia lui Ioachim, învăţător şi Ana Bota (înstărită)

din localitatea Dumbrău, un ţinut din Ardeal, de pe malul Mu-

reşului, întemeiată solid şi cu sacrificii, are cinci copii şi duce

o existenţă demnă cu preocupări intelectuale, prin cultivarea

unor maniere alese etc.

Războiul lasă însă urme adânci în destinul acestei fa-

milii, Ioachim fiind nevoit să se refugieze peste munţi împreună

cu doi dintre copii, odată cu scindarea României.

Sfârşeşte însă acasă, unde se furişează clandestin, dar

peste noapte decedează. Ana rămâne singură cu grija copiilor ri-

sipiţi în Bucureşti şi în Ardeal. Personajul principal este o fetiţă,

Ariana, fiica Dorei şi a lui Puiu şi nepoata, în realitate a Anei

(Nuţi) dar formal, a Rozei, sora acesteia.

Prin ochii inocenţi ai fetiţei, dezarmantă, în puritatea

percepţiei, realitatea înscrie trasee întortochiate, totul pare de-

rutant şi nu odată fetiţa se refugiază din faţa adevărului şocant,

în cotlonul regatului păpuşilor unde, pentru prima dată învaţă să

plângă cu lacrimi reale, nu cu isterii şi capricii.

În viesparul ţesut în jur descoperă dureros primordia-

litatea minciunii faţă de abstracţiunea adevărului. Din ţesătura

evenimentelor ţâşnesc profiluri ce trădează nevoia disperată de

a ieşi din contingent, plătind scump, clipa iluzionarei fericiri,

precum în legendara răpire a miresei, devenită apoi nefericita

Nuţi.

Feminitatea exaltă la intervale, pare o patimă regăsită

prin generaţii şi în acelaşi timp o ameninţare ce şi ia periodic tri-

butul.

Intuită în anii primei copilării, în gesturi graţioase şi

instinctive, manifestă în profundele tulburări ale psihicului ado-

lescentin, până la aventura riscantă a maturităţii, femeia îşi des-

făşoară spectaculos evantaiul fermecător şi enigmatic al

chemării deasupra destinului.

Trăirile sunt atât de intense, contrastele sunt atât de

puternice, aparenţele sunt atât de departe de esenţialitate, încât

sufletul pur al copilului înstrăinat de amintirea sublimă a ocro-

tirii bunicii, dispărute pretimpuriu, trăieşte tentaţia sinuciderii.

Viaţa însă se încăpăţânează să şi-o asume, să-i arate

alte şi alte feţe, prin întâmplări ce frizează stranietatea, prin ges-

turi care cerşesc scânteia purităţii.

Aparent, personajele se mişcă firesc, faptele se înscriu

în linia banalului dar sub această pojghiţă clocotesc pasiuni, ex-

plodează dorinţe, se zvârcolesc suferinţe, se prăbuşesc speranţe

până în hăul nebuniei, uneori.

Un presentiment al tragicului asumat cu o sfidare mă-

reaţă înscrie destinele sub zodia fatalităţii precum sugerează tit-

luri ca: „Sub zodia apei şi al dragonului” sau „Sub zodia
şarpelui”.

Mureşul, râul ce însoţeşte copilăria eroinei principale,

înseamnă pentru ea măsura succesului şi a înfrângerii, spaţiu al

iniţierii în viaţă şi în moarte.

Farmecul lecturii povestirilor conţinute în acest volum

primeşte un plus de adâncime prin valorificarea momentelor

suspendate în fantastic sublimate în direcţia sacralităţii ca în

proza lui Mircea Eliade.

Firescul expresiei, adecvarea la momentul identificat

îmbină ingenios dialogul cu reconstituirea monologului interior

sau cu detaliul descriptiv de o surprinzătoare sensibilitate.

Antonia BODEA

FEMINISMUL 

SUB SEMNUL 

ZODIILOR
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Georgeta Minodora
RESTEMAN (Cipru)

TE PORT ÎN ICOANA
PICTATĂ DE ÎNGERI

Pe-un ram de alun lângă
Ciutura slută

Ultimul zvâncnet al iernii
Se simte

Un cânt răguşit de hulub
Se mai minte

Valsează şi fulgii-ntr-o
Curgere mută

În vatră-i jăratec şi-un iz
De răşină

Pluteşte-n odăi cu muşcate-n
Fereastră

Crâmpeie de suflet, trăire
Divină

Răbojuri de stele pe bolta
Albastră

În colţu-mi de veghe eu,
Rob al tăcerii,

Cu tâmplele-albite de dor
Fremătând

Din pulberi de clipe la
Marginea serii

Cresc munţi de iubire din
Muguri de gând.

Te port în icoana pictată
De îngeri

Imagine dragă pierdută-n
Deşert

Te-aştept, haide, vino, şi-n
Valea de plângeri

Dă-mi viaţă şi-nvie-mi
Prezentul inert.

Evadarea

Mi-a ieşit în cale copilăria
dar a trecut pe lângă mine

de parcă nu aş fi avut-o niciodată.
Mulţi oameni m-au ocolit
fără să-mi dea buna ziua.
M-am refugiat la rude,

Dar mi-au întors spatele.
Am cerut ajutor prietenilor,

Dar s-au făcut că nu mă cunosc.
Am încercat să mă apropii de tine,

dar ai fugit,
lăsându-mă şi mai însingurat.

Când m-am întâlnit cu poezia
Aceasta mi-a deschis larg braţele

Şi m-a mângâiat pe creştet!

La muzeu

în spatele
panourile de sticlă

păsările
sorbeau soarele

precum un fluviu
care se revărsa

în gâtlejurile lor
pătrunzând adânc

în guşile lor
asemănătoare

cu curbura
amforelor vechi

din ceramica
zămislită de hiperboreni

şi păstrată pentru noi
în nisipul de aur

al unui fund de mare.

Hoţul

În camera mea
nu a intrat

nici un hoţ!

Nu lipseşte nimic!

De ce Doamne,
mă simt totuşi

furat de amintiri?

Căprioara nebună

Culcat,
stau cu ochii închişi

şi visez la poiana mea cu flori.
E atâta linişte şi armonie!
Şi totuşi căprioara nebună

nu vrea să-mi dea pace
încercând din nou

să mă mângâie cu copita
pe albul ochilor mei obosiţi

de atâta privit
spre spaţiul virtual.

The escape

My childhood crossed nz path
But it walked past me

As if I had never had it.
Many people avoided me

Without even saying hello.
I sought refuge at relatives

But they turned their backs on me.
I sought the help of friends

But they pretended not to know me.
I tried to get closer to you

but you ran away,
leaving me lonley than before.

When I encountered Poetry,
She opened her arms widely
And caressed my forehead!

At the museum

behind
the glass panels

birds
absorbed the sun

like a river
averflowing

from their throats
penetrating deep
into their corp

resembling
the curves

of the old ceramic amphorae
created by the Hyperboreans

and preserved for us
in the golden sand

of a certain sea bed.

The burglar

In my room,
no burglar

has ever entered!

Nothing is missing!

Why on earth
do i still feel

stolen by memories?

Thea crazy deer

Lying,
I rest with my eyes closed

and dream of my flowered glade.
So much peace and harmony!

But yet... the crazy deer
doesn’t leave me alone

trying once again
to stroke me with hoof

on the white of my eyes tired
from so much staring
at my computer scree.

Poeme de George ROCA (Australia)
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George Nicolae PODIŞOR

Nostalgie
s-au prăbuşit în noi fluturi cu aripi frânte
pe când cerneau în vis omături de petale
şi când vârtejuri albe se destrămau volute
pe bibelouri ninse cu sfinţi din catedrale

pe un pervaz de ceară incendiată şoapta
îşi cântărea pe talger un gând de pribegie 
spre margini de păcat ca lumea să nu ştie
ce hoinăreală dulce ne pregătise soarta

în zorii calzi şi fragezi ai bobului de rouă
când în picioare ruga o declamăm frenetic
mai desenăm pe ceruri un soare ipotetic

tot mai fragili şi palizi de policandre zeii
se-agaţă şi înjură la miez de Lună nouă
aşteaptă vânt prielnic ca să înalţe zmeii

Emanoil IUONAŞ

E toamnă, iubito...

E toamnă, iubito, e toamnă...
Pădurea-i scăldată de frunze.
Natura tăcută ne-ndeamnă,

Să punem sentimente pe buze.

Copacii trăiesc despărţirea
De zilele calde de vară.
Florile-şi plâng ofilirea

În amurgul luminii de seară.

Totul rămâne uitării
Prin templul cu frunzele moarte.

Se-aude ecoul chemării...
Aproape şi totuşi departe.

Iubirea născută-n natură
Se scaldă-n lumini pătimaşe.

Pe buze ai roşu de mură,
Pe irişi alinuri gingaşe.

E toamnă, iubito, e toamnă...
Iubirea trăieşte în timp.

Tu, rămâi a inimii doamnă
Înrămată în cald anotimp.

Din al toamnei mirific ecou
Cu iubirea în dulce refren,

Se va naşte frumosul tablou
În contur cu regretul etern.

Constantin MÂNDRUŢĂ

Cel mai singur 

Azi este ziua cea mai fericită,
Celui mai singur dintre pământeni,

Oricare din femei îi e iubită,
M-am păcălit o dată la Moreni.

Eu nu vă judec, nu sunt Dumnezeu,
Nu recunosc un chip într-o oglindă,

Ce am dorit, acuma nu mai vreu,
Nu vreau o mână să mi se întindă.
Că râd ca prostul, fără să fiu prost,

Aş vrea să fac un bine fiecărui,
La aşa viaţă şi aşa un rost,

Mă-mbrac în alb să pot să vă şi vărui.
Eu m-am născut să nu apuc să mor,

Când Dumnezeu va spune ce voi face,
Prin sânge îmi va curge al tău dor

Şi nu vei şti din bine ce-mi va place.
Habar nu am de ce te mai iubesc,
De parcă-ai fi o ultimă femeie,

Ce mult îmi place gândul nebunesc,
Recunoscut nu-n viaţă, ci-n idee.

Îmbrăţişaţi, ne căutăm prin palme,
Nu ni le dăm, ne mângâiem stingher,
Atâtea gânduri ne rămân doar calme,

Chiar de nu vrei, rămân într-un ungher.
Am inimă, de parcă sunt un om,

Când vin spre tine îmi rămân din paşi,
De ce Prea Bun eşti Doamne, nu sunt pom,

Dar fructe am şi pentru cei urmaşi.
Începe să îmi placă moartea-n somn,
Am inimă, dar nu vreau să fiu om,

C-am fost netrebnic, sau am fost un domn,
La re-ncarnare vreau să devin gnom.

Grafică: Emanoil Iuonaş
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Guvernului
La Guvern, cum se cuvine
Îi urez un gînd de bine,
Sincere felicitări
...Şi să taie din tăieri!

GAVRIL NECIU
*

2013
Cînd a venit, eu i-am urat
Să fie Anul Fericit –
Dar a ajuns aşa „crizat”
Încît m-a molipsit!

RADU PĂCURAR
*

Oferte...tradiţionale
Cel ce vine s-o colinde,
Nuci şi mere îi pretinde;
Eu o vreau doar pe madamă
Că şi ea e tot...o poamă!

Poate...
De voi rata Revelionul
Cu criza asta-n ţară,
Îl voi petrece în sezonul

...de vară!
EUGEN POP

*

La cumpăna anilor
În curînd se-ncheie anul,
Mulţi sunt trişti de tot ce-a fost,
Alţii spun că n-a fost prost
C-au mai apucat ciolanul.

Îngrijorare
Şi mici şi mari, de Anul Nou
Mai închinăm şi cîte-o cupă, 
Dar cei dintîi, ca un ecou,
Se-ntreabă: Ce-o fi oare, după?

MARIAN POPESCU
*

Confesională
M-am depărtat totuşi de Iuda,
C-am crezut doar în Hristos,
Cum lumea-i azi cu susu-n jos
Mă închin numai la Buda.

Unui politician
Bătăios pînă mai ieri,
C-o vilă ce străluceşte,
Moş Crăciun îl ocoleşte
C-are puţine-ncăperi.

VALENTIN VIŞINESCU

*
Revelion în doi
Pe masă, a-nceput să pună
Piftie, pulpe de curcan,
Dar eu sunt vegetarian
Şi nu-mi doresc decît o prună...

PETRU-IOAN GÂRDA
*
Masa de Revelion
Alimente interzise
Şi de medic nepermise
Trebuie să foloseşti
Dacă vrei să mai trăieşti!
G. GENŢIANA GROZA

Dorinţă
Purces-ai Moşule la drum?
Vreau doar flaconul de parfum
Ce le-ar acoperi pe toate...
Şi trup...şi personalitate.

Urare de Crăciun 
O noapte sfîntă, plină de speranţe
Că va slăbi şi criza –tare-n braţe –
Sărbătorind colind - ca fraţi,
Fără să „Ne daţi ori nu ne daţi?!”

ANA MARINOIU
*

Moş Crăciun
Azi, vitrinele sunt pline,
Jucării sunt peste tot,
Iar copilul şi cu mine
Doar privim. Atîta pot!

Dorinţă
Doamne! dă ca de Crăciun
Să nu fie niciun ger,
C-am trăit destul mizer,
Aşteptînd un trai mai bun.

MARIUS MĂLAI
*
Urătorilor
Vecinii mei, mai omenoşi,
Le-au dat o pungă cu gogoşi,
Eu, dintr-un dar de la bunici,
Le-am dat o mînă... de şorici!

GAVRIL MOISA

În aşteptarea Moşului
Moşii ăştia cred că s-au
Sclerozat şi ei puţin,
Că se duc cu sacul plin
Tot la ăia care au.

Ţara tuturor posibilităţilor
Deşi-s total dezamăgit
De anu care ia sfîrşit,,
Mătem c-am dus-o chiar mai bine
Decît în anul care vine.

EUGEN ALBU
*

Moş Crăciun – 2013 
Şi-anu’-acesta a venit
Obosit şi gîrbovit,
Supărat şi plin de silă,
Mai sărac decît... GERILĂ.

De Anul Nou – 2014
Cumpătare, sănătate,
Alegeri necomasate,
Instituţii democrate
Fără capete pătrate.

BARBU I.BĂLAN
*

În Ajun
Aleşii intră-n nou mandat,
Iar noi sperăm să vină zorii
Belşugului mult aşteptat
Şi au venit... colindătorii.

Perspicacitate
Mai sunt destui copii isteţi,
Ce tot insistă şi întreabă,
Nu doar ca să se afle-n treabă:
Crăciunu-i dat ca să te-mbeţi?

ION BINDEA
*

Atenţie, Moş Crăciun!
La guvernanţi,o spun pe bune,
Nepregătit să nu mai vii!
Le trebuie înţelepciune,
Iar tu apari cu jucării.

Mesajul mai-marilor
Pentru anul care vine
Noi, atenţi cu fiecare,
V-am trimis urări de bine
În gogoşi parlamentare.

AUREL BUZGĂU
*
Numai de... bine!
Criminali, borfaşi şi hoţi
Vă iubesc nespus pe toţi
Şi vă fac chiar o urare:
La mulţi ani!... de închisoare.

TEODOR CAPOTĂ

Eterna epigramă la „SATIRICON”

Grupaj de Silvia POPESCU
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Maria Dorina PAŞCA

POVEŞTILE COPILĂRIEI

Maria-Dorina PAŞCA este medic
pediatru. Din Iernut, Mureş, ne trimite
aceste trei cărţi, cu, despre şi pentru copii,
însumând 38 de poveşti – povestiri
ilustrate alb-negru şi color, precum şi 30
de poezii pentru cei mici în confruntarea
lor cu primele noţiuni de matematică.

Cu darul naraţiunii şi candoarea
poeziei, fin psiholog şi bun cunoscător al
pedagogiei, Maria-Dorina Paşca se
impune în literatura actuală pentru copii
cu talent, duioşie şi farmec.

Gavril MOISA

„DULCEA MEA DOAMNĂ, EMINUL MEU IUBIT”
Corespondenţa dintre Mihai Eminescu şi Veronica Micle, a constituit şi constituie un

subiect de interes dar şi de controversă eminoscologică. Adeseori din varii motive balanţa înclina
când pentru unul, când pentru altul. Povestea reală de iubire dintre cei doi este dublată şi de un
amplu roman epistolar.

Dacă până acum, corpusul corespondenţei dintre cei doi protagonişti conţinea 66 de
scrisori, câteva cu o paternitate incertă, prin bunăvoinţa doamnei Anna Maria Grigorcea-Mes-
seri, nepoată a Veronicăi Micle, avem la dispoziţie 93 de scrisori inedite ale lui Mihai Eminescu
către Veronica Micle, 15 scrisori inedite ale Veronicăi Micle către Eminescu, 2 scrisori către
Harieta Eminovici, sora poetului, precum şi o notă a lui Titu Maiorescu către Eminescu.

Toate aceste scrisori sunt documente de o inestimabilă valoare de istorie literară şi de
relaţie umană, care evocă prin conţinutul lor, consistenţa emoţională, frecvenţa şi impetuozita-
tea lor, dramatismul a două destine care s-au iubit cu adevărat, dând o dimensiune reală unui sen-
timent profund, serios şi fundamental în orice plan relaţional.

Cartea este meritorie prin faptul că spulberă multe din speculaţiile referitoare la cei doi,
cât şi legenda unui simplu joc amoros şi duplicitar ,, când cinic şi plebeu, când nemilos-rafinat,
când pur şi simplu mincinos, centrat excesiv pe plăcerea carnală al amândurora”. Eminescu şi
Veronica Micle s-au iubit cu adevărat, cu toată fiinţa lor, cu intensitate, cu profunzime, cu dis-
perare, cu teamă.

Cartea înlătură toate exagerările şi interpretările tendenţioase, presupunerile şi con-
cluziile ieftine, meschinăriile joase despre relaţia celor doi. De asemenea infirmă faptul că poe-
tul era agasat şi asaltat permanent de iubirea năbădăioasă şi pătimaşă a Veronicăi şi schimbă
radical imaginea nedreaptă făcută acesteia, de femeie uşuratică, superficială, rapace, iresponsa-
bilă, cicălitoare şi necredincioasă.

De mare înteres în conţinutul cărţii sunt şi informaţiile despre unii oamenii politici ai
vremii (Kogălniceanu, Maiorescu, Macedonschi, Conta etc.), dar şi cele referitoare la relaţiile
tensionate dintre Mihai Eminescu şi Caragiale, sau cele referitoare la Slavici.

Cartea se poate constitui şi-ntr-un jurnal personal, care pune în evidenţă viaţa celui care
va deveni, luceafărul poeziei româneşti, prezentându-i viaţa cotidiană de gazetar la Timpul, crea-
ţia şi gândirea sa politică şi socială.

Gestul Cristinei Zarifopol, profesoară la Universitatea Indiana, Bloomington, SUA,
este unul excepţional:,,o mană cerească pentru istoricul şi criticul literar, dar, mai ales, o lectură
îmbătătoare pentru cititorul obişnuit. „O poveste mirifică, plină de parfumul unei lumi roman-
tice, stând, ca un blestem, sub vraja erosului şi a morţii” (Mircea Mihăieş) 

Toate aceste scrisori sunt extraordinare şi impresionante, iar lectura lor incitantă şi
provocatoare.,,Nu am citit cu atâta fervoare o carte cred că de la 18 ani, când descoperaem De-
monii şi Mănăstirea din Parma!”, scrie Dan Mihăilescu.

Georgeta POPA

MIRAJUL TINEREŢII

Registrul scriiturii psihiatrei
Rodica Jeican este variat, de la carte de
ştiinţă elaborată cu acribie (15 titluri),
la roman (două titluri – „Percheziţia” şi
„Psihopatul”) şi, se putea altfel?, la li-
teratura pentru copii (trei titluri).

Condeiul autoarei descinde,
aşadar, şi în universul copiilor cărora li
se dăruieşte cu tandreţe şi generozitate
prin volumele de poezioare hazlii şi
basme.

Şi în „Îngeraşul lui Fănel”,
Editura Ecou Transilvan, 2013, Rodica
Jecan deschide, cu bagheta magică, fe-
reastra spre o lume mai bună, dreaptă ca
adevărul, transparentă ca apa de izvor. 

Alegerea literaturii pentru
copii relevă un subtil mesaj al psihia-
trului cu vastă experienţă clinică de
omagiere a copilăriei ca etapă „sine qua
non”.


