CONEXIUNI LITERARE - Anul I. Nr.1 - 2017

Editorial

CONEXIUNI LITERARE - Anul I. Nr.1 - 2017

Editorial

Avem convingerea că apariția „Conexiunilor
literare” va însemna pentru orice cititor o bucurie
în plus și totodată un cadou literar pe care Palatul
Culturii Bistrița îl oferă tuturor credincioșilor –
acum în preajma Sfintelor Paști.

După ce revista „Conexiuni” și-a câștigat
un binemeritat prestigiu la nivel național și
internațional, amploarea materialelor ne-a
determinat să trecem la o nouă modalitate de
lucru. Așa am decis apariția primului număr al
revistei „Conexiuni literare”. După cum anunță
și numele, revista va avea un profund caracter
literar, incluzând aspecte atât din cadrul
Societății Scriitorilor Bistrițeni „Conexiuni”, cât și
din sfera largă de colaborare la nivel național și
internațional.
Am procedat la închegarea unui colegiu
redacțional care cuprinde personalități literare
importante din America și până în Asia. Este un arc
literar pe care l-am realizat de-a lungul timpului
și care acum se concretizează în revista noastră.
Prezența la Bistrița a unor nume importante din
literatura contemporană internațională a creat
un cadru propice de promovare a spiritului
poetic universal și totodată crearea unui climat
permanent de colaborare fără a ține cont de
miile de km care ne despart. Prezența noastră,
a bistrițenilor, în diferite colțuri ale lumii, unde
am dus cu noi cărțile apărute la „Conexiuni”,
și traduse apoi în diferite limbi internaționale,
a contribuit de asemenea la menținerea și
extinderea colaborărilor literare.
Suntem convinși că prin arta cuvântului
putem contribui permanent la promovarea
înțelegerii în lume în sprijinul ideii de prietenie
și pace. Este mesajul pe care scriitori de la
„Conexiuni” l-au transmis în toate colțurile lumii.
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The magazine “Connections” having reached
a well deserved national and international
prominence, the mere extent of the submitted
items has determined us to choose a new
approach. We have decided to print the first
issue of the magazine “Literary Connections”.
As its name says, the magazine will deal mainly
with literary subjects including aspects from
the entity of the Writers’ Society “Connections”
from Bistrita but also envisioned are cooperative
international projects on a broad scale.
We managed to forge an editorial team
including important contemporary literary
personalities from America to Asia. This is
supposed to work like a literary bridge built
in time, taking now shape in the form of this
magazine. The fact that important names in
contemporary literature have visited Bistriţa
has revealed a proper framework to promote
the universal poetic spirit, to create a climate of
cooperation disregarding the thousands of miles
that separate us. Our presence, as people from
Bistrita in different corners of the world, where we
took the books published in the “Connections”
environment that had been translated into
different languages, has also contributed to the
nourishing and growth of literary cooperation.
We are convinced that through the art of the
word we can make a permanent contribution to
promote understanding in the world, supporting
the ideas of friendship and peace. This is the
message the writers belonging to “Connections”
wish to send to all corners of the world. We
are convinced that by publishing “Literary
Connections” we add some extra joy to the life
of every reader and make a gift on behalf of The
Palace of Culture from Bistrita to all believers now that Holy Easter is drawing near.
Dorel Cosma
Manager Palatul Culturii
Bistrița

UN ALT ÎNCEPUT
A fost firesc, a fost normal, dialectic, ca
să apară o asemenea revistă de literatură a
Conexiunilor, pentru că acolo, la Bistrița, nu
numai scriitorii locali, dar toți colaboratorii
din țară și nu numai au roit spre polenul
artelor desfășurate în festivaluri, în reviste, în
manifestări care transformă cetatea într-un loc
unic, de spirit, știință și conștiință.
Mă întorc cu o duioasă nostalgie către
începuturile mele literare și fac vorbire despre
anul 1970, când, la Casa de Cultură, Alexandru
Misiuga mi-a cerut să rostesc un text de-al meu,
de umor, și pentru care am primit un scaiete, pe
care-l am și acum, ascuns vederii, dar păstrat,
totuși, în vederea unor evenimente viitoare.
Bistrița festivalieră, culturală, scriitoricească
avea nevoie de această publicație, ca o
identificare de intenții, de programe și
materializare valorică a talentelor.
Vă felicit, prieteni, vă iubesc și vreau să
public, chiar din primul număr: în fiecare zi, în
fond, debutăm în ceva și cu cineva.
NIMENI ȘI NIMIC
Nimeni şi Nimic erau fraţi. De mici copii
nimeni nu avusese grija lor şi nimic din ce era
nu le aparţinea. Dar ei erau fericiţi. Nimeni şi
nimic nu le tulbura viaţa: nu aveau amintiri, nu
aveau pe nimeni şi nimic nu-i supăra.
Nimeni ţinea mult la Nimic, ca la fratele cel
mic, iar Nimic ar fi vrut să-i semene fratelui său,
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să fie şi el un nimeni, dar poate că era mai bine
aşa, Nimic să fie Nimic şi Nimeni să fie Nimeni.
S-au îndrăgostit de aceeaşi fată, de
domnişoara Niciodată, iar când a fost să aleagă,
a preferat să-i lase baltă, aşa că nimic nu s-a ales
din dragostea lor, dar nimeni nu s-a supărat, mai
ales Nimic care i-a spus lui Nimeni că nimeni şi
nimic n-o să-i despartă.
Ei lucrau cu ziua pe la orişicine şi nimeni
n-avea să le zică nimic. Într-o zi Nimeni s-a
îmbolnăvit, dar i-a spus fratelui său, mai mic,
îngrijorat şi speriat: „N-am nimic!” însă din pat
nu s-a mai ridicat. Nimic s-a dus să cumpere
medicamente, dar şpiţerul nu i-a dat. Pentru că
atunci când a întrebat pentru cine sunt, Nimic
i-a zis: „pentru Nimeni”.
În vremea asta domnişoara Niciodată s-a
nimerit la uşa lor şi a bătut tare, întrebând:
„E cineva acasă?” şi dinăuntru i s-a răspuns:
„Da! Nimeni!” iar fata s-a supărat, că venise la
împăcat şi dusă a fost. Nimeni nu i-a spus nimic
lui Nimic şi cel mai mare se stingea încet, câte
un pic. I-a spus lui Nimic să-l cheme pe popă,
dar acesta n-a venit pentru că nu te duci la
împărtăşanie la nimeni.
Într-o dimineaţă Nimeni l-a rugat pe Nimic
să-l ducă în grădină sub merii în floare, să se
bucure niţel de soare. Cel mic l-a purtat în braţe
şi l-a rezemat de un măr în floare, să se bucure
niţel de soare, sub merii în floare. Numai ce-a
oftat şi cu Dumnezeu s-a împăcat.
A trecut pe-acolo un sătean şi-a întrebat că
cine-i mortul, iar Nimic i-a răspuns: „Nimeni!” şi
omul s-a dus în treaba lui, dar a povestit prin sat
că a murit Nimeni şi oamenii l-au crezut nebun.
Nimic l-a pus în groapă sub merii înfloriţi pe
Nimeni şi-a stat acolo până-n zori. Îl durea, nu-l
durea? Nu simţea nimic… Şi după ce s-a închinat,
s-a luat şi s-a dus spre Apus şi de atunci nimeni
n-a mai ştiut nimic despre Nimic…
CORNEL UDREA
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Floare de sânger
înlăuntrul meu
aşezată pe inima mea
piatră de moară pe sufletul meu
stă colina Jelna

Sufletul păsărilor
Vine iarna şi sufletul păsărilor va amorţi
cuiburile lor calde vor fi devastate
de întunecate şi aprige vânturi

odată era acoperită de ape sărate
ca tălpile tale
altădată de ape limpezi
ca buzele sexului tău încă neatins

o lumină neîndurătoare va pluti
peste arborii desfrunziţi
vor veni vânătorii
cu capcane de vâsc
râzând tare în aerul încremenit
aripile rănite vor îngheţa în cleştarul dimineţii
de bunăvoie vor intra în cutiile colorate
şi în coliviile de sârmă ghimpată
sau în cele cu gratii de argint

acum colina Jelna e-acoperită
de argile şi nisipuri negre-vineţii şi roşcate
acuma s-a uscat peste ea o respiraţie minerală
acum e o floare de sânger mâncată de larve
Io, ostaşul Ioan de Jelna

vine iarna şi încă o luptă s-a încheiat
încă un anotimp va trece mut surd și orb
ascuns în cotlonul cel mai îndepărtat
al sufletului lor înveșmântat în pene de corb

Tu erai departe dincolo de zidul pădurii
eu vegheam un foc de vreascuri umede
sus pe dealul Jelna
lângă crângul de carpeni tineri
prieten cu mistreţii lihniţi
lihnit la rându-mi de tine

Inel de logodnă

IOAN RADU VĂCĂRESCU
-SCRIITORPREȘEDINTE USR SIBIU
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Vine toamna cu pereţi de var
Crăpaţi de seceta verii
Pe care tu vei atârna buchete de busuioc şi de
cimbru
Cu penumbre de frunze roşii
Şi ceaţă pe altarele molizilor auriţi
Trupului tău îi va sta cel mai bine între perne
Atunci când în cupa amiezii
Alcoolul ocult al dorinţei se va filtra
O dată cu săgeţile de lumină
Prin storurile veneţiene abea întredeschise
Trupului meu îi va sta cel mai bine
Cu glezna înlănţuită
Inel de logodnă ce-mi va cumpăni măsura
Cu lacrimi în adânc se va-nveli melancolia
Pe pleoape doar arsura
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Către seară vântul a dezgolit o lumină piezişă
de provincie îndepărtată
tu erai undeva departe între zidurile oraşului
eu mă gândeam la tine răscolind jarul
încercând să înteţesc focul cu lemn verde de
corn
Noaptea a venit neagră şi rugoasă
ca pielea mistreţilor ce grohăiau spre vale
croindu-şi cărare prin hăţişul se sângeri
tu vegheai departe între zidurile casei tale
întinsă în patul tău de fată
eu stăteam pe mantaua aspră
rezemat de patul puştii
lihnit de foame
muşcând din colţul de pâine neagră
unsă cu pateu din conserva ieftină
lângă jarul aproape stins
Io, ostaşul Ioan de Jelna
care atunci am învăţat să te iubesc
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la ţanc

ritualul primăverii
destul de mult a fost cântată
primăvara
deşi ce dracu să cânţi
sau cu ce să cânţi
urechile ţiuie în vântul portocaliu
fălcile cu greu pot fi descleştate
dinţii zornăie ecou răvăşit al iernii
ochii se rotesc în toate direcţiile
mâinile încearcă să ascundă
ceea ce nu poate fi ascuns
muguri ramuri tinere
la pieptul ţigăncilor
în lunci sălcii albe
tampoane în pragul
apelor învolburate
printre alămuri şi timpane
pământ jilav şi iarbă obraznică
timid cu faţa-n sus
un faun aşează-n straturi drepte
petale de sânge şi vise de hiacinţi

adevărul este că viaţa te ia întotdeauna pe
nepregătite
zi de zi şi noapte de noapte
de când te iveşti pe lume
tras afară la lumină
de cei zece îngeraşi ai tăi păzitori
şi până când dintr-o dată într-o bună dimineaţă
rămas singur
ca un înger rătăcit pe pământ
te fulgeră o mare durere în coşul pieptului
şi-ţi dai seama ce înseamnă
prea târziu însă
frumuseţea
e o minciună că moartea te ia pe nepregătite
nu
ea planează îndeajuns
ca vulturul pe curenţii de aer
deasupra stâncilor erodate de gheţuri
ale custurii sărăţii căutându-şi loc de odihnă

moartea ca o mierlă în delir
în amintirea lui bibe
au plecat toţi
sunt ultimul om
al anului din luna săptămânii de ieri
din satul care se vede în vale
poţi să vezi că nu iese fum de nicăieri
m-am oprit sus pe deal
pe cale
să mai privesc odată înapoi
plec şi nu mă voi întoarce niciodată
nici măcar în viaţa de apoi
voi muri pribeag de asta îmi pare rău
c-o să îngraş străin meleag
au plecat toţi poţi să auzi că nici măcar
un lătrat de câine nu se-aude
iar în cireşi stau în bătaie de vânt
ciorchini de mărgele de poame crude
iar deasupra satului sub perii bătrâni
de trei veacuri
în care ţopăie şi cântă mierlele-n delir
au rămas doar morţii
singuri în cimitir
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Din drum
- peisaj transilvan depărtări de ierburi răscolite ca o întunecată mare
până la cerul aşezat pe crucile colinelor de ametist
până la cerul auriu rezemat de sărace şi pustiite altare
unde susură izvor de sânge pe degetele de la picioare
subt coaste sterpe unde-nclinat stă semnul de crist
unde se-nalță coroana de spini ce creşte din palida sare
depărtări de umbre molcome mângâiate de vânătul soare
unde coboară jeluiri de păsări negre peste părăsitul rug
unde se-adună jalea ca o tihnă senzuală şi-amăgitoare
durere veche de mamă şi tată ca o întreită respirare
în care bate jelna de jale a jalnicului meu jug
har ce-şi arată aura ca o prădalnică veche visare
Bistrița – Livezile – Dealul Jelnei, 1979

şi apoi vine la ţanc
Dezgheț
În singurătatea acestei zile de joi
Cum o înaltă și-nghețată cascadă
Dragostea e scârțâitul ușor al portiței
De la grădină încărcată de-un abis de zăpadă
În singurătatea acestui an abia început
Cum un izvor răsărit din cornișa de gheață
Dragostea e scarțâitul pașilor ei pe cărarea
Din grădina scufundată în ceață
În singurătatea acestei înserări
Cum o custură de gheață revărsată în vale
Dragostea e scarțâitul ușii de la intrare
Și aburul buzelor ei dezghețând uitate vocale
În singurătatea acestei vieți cum un pod de zăpadă
Suspendat peste căldarea cu repezișuri în salbe
Dragostea e scârțâitul sertarului de la scrin
Și floarea de colți presată-n teancul de foi albe
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POEM GEOGRAFIC
Jurnal bistriţean
		
Văd, dintr-un Hotel Diana,
drumul care merge în spre „Bârgaie”,
de la Bistriţa la Vatra Dornei,
fără mine.
O amânare… Pentru când?
*
Zeiţă romană a vânătorii şi a lunii,
sora soarelui
din balada Soarele şi Luna,
ascunsă acum vederii, de o ploaie,
azvârle-ţi săgeţile ferestrelor spre cerbii pădurilor
din vorbiri şi poieni şi zodii
şi dragi meleaguri!
*
A te muta de la sat la oraş.
Îi ziceam „Oraşul”,
burgului săsesc „Bistritz!”,
cu turnul lui cu ceas, văzând pretutindeni,
toţi, de sub o Valea Străjii;
copii de ţărani de lângă o
Valea Satului.
*
Azi Oraşul e satul meu.
Cum ai spune: Azi casa ta e ţara ta…
cu un rictus,
un suspin.
Să spun repede – „bîstro!” – ce am de spus,
şi să sting,
cu o mânie
pe mărinimoasa viaţă!
*
Acum nu se văd Munţii Bârgăului.
O pâclă mahmură, anunţând zăpadă, îi ascunde.
îi camuflează, ca din faţa unor
ploi de stele.
Deci pot să-i caut în amintire,
coborând până în ogrăzile noastre, mari prin albastru,
sub largi, în cercuri, zboruri de uli.

AUREL RĂU
POET-MEMBRU USR
CLUJ-NAPOCA

*
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Nu trec, cu gândul,
„dealul Târgului”,
cu toate c-ar trebui – în spre-o casa
unui turc Barahoglu, faimos cândva
pentru simplă muzica din nume;
unui polonez, refugiat, cu, subt pământ, lămpi stil;
şi unui tăcut Lucian Blaga
venit la scris,
exclamând: „- Spaţiul meu mioritic!”;
în spre un sat Prislop-Pripas,
şi spre începuturi de-un zbor, atâtea:
Amaradia.
Dar luminile nu urcă sus,
spre Munţii Rodnei;
vreo cinci, albastre, se opresc, descind,
ca o săgeată pe arcul cestorlalte, galbene,
ca un „Pe-aici nu se trece!”,
uituc sau vajnic.
*
Şi nu trec nici spre-un nor Ghinda,
spre văile Şieului şi Budacului, cu stejari
şi spectacole geologice,
ca „Sfinţii Apostoli”,
„concreţiuni” sacre
pe unde zeiţa cu câini în haită ar putea lovi
după cum şi apăra vietăţi în libertate,
de care te temi să te apropii,
surdă la iubiri,
şi, cum se ştie, războinică.
*
Iar pe masă,
o plachetă „Palatul Culturii – Bistriţa”.
Pe care-o primesc pe scena „Teatrului”
un proiect,
unde Liviu Rebreanu se îndrăgosteşte de o actriţă,
„o fetiţă”,
ce-i preferă un ofiţer,
el la vârsta în care eram şi eu şcolar aici
şi hoinăream, la fel
„cu inima plină de doruri”,
surprins şi mândru
că mi se dă, într-o cutie de pluş, o astfel de carte
de vizită,
din metal alb.
Liniile simetrice ale faţadei, ca tuburi de orgă,
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ori stâlpi ai unui templu grecesc.
„Fericit”, coborând printre scaune; mergând (totuşi),
printr-un oraş care-i şi al meu,
„comme avec une femme”.
*
Palat, „Casa poporului”
în graiul saşilor, din alte veacuri;
şi clădire mai recentă decât alte case,
cu ele-ntr-o horă,
ca o Casa cu Lei, un labirint,
ca o Casa Argintarului, cântând din arcade,
ca o Casa Pietrarului, lâng-un vin,
şi una a Mureşanului, cu pridvor,
înrudite
şi înrudindu-te.
În toate omorând timp,
aprinzând câte-o floare
de cuvinte.
*
Şi să mă sui pe un struţ colorat,
stradal, cât un cal, pus de edili,
din loc în loc,
luat dintr-o stemă,
ca o emblemă la toate acestea;
în minte cu versurile
„Sunt soldat şi călăreţ,
Uite am un cal isteţ!”.
Şi cu zisa:
„ şi-am încheiat povestea aşa”…
*
Dar şi un Post-Scriptum,
târziu în noapte,
„Când duşmanii dorm ca morţii”.
Într-un hotel.
Când, să sting,
şi să nu mă sting.

26-27 XI 2016,
la un Festival „Liviu Rebreanu”
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JOËL CONTE
PEȘEDINTELE ASOCIAȚIEI EUROPOEZIEI
PARIS, FRANȚA
- 12 -

CONEXIUNI LITERARE - Anul I. Nr.1 - 2017

Poezie

COPIII CEI PREALUMINAŢI
Copiii cei prealuminaţi
Sunt în Bistriţa şi speră
Că lumea se va-nfrumuseţa
Şi viitorul li-l va reabilita.
Refuzând nebunia din războaie,
Înaintează-n rugă, în picioare,
Către-un univers în care soarele
Le luminează mereu căscioarele.
Copiii cei prealuminaţi
Sunt în Bistriţa şi speră
Că lumea se va-nfrumuseţa
Şi viitorul li-l va reabilita.
Mânaţi ca de un glas divin,
De-un zeu tare şi-unanim,
Merg ţinându-se de mână,
Şi-i zâmbesc zilei de mâine.
Copiii cei prealuminaţi
Sunt în Bistriţa şi speră
Că lumea se va-nfrumuseţa
Şi viitorul li-l va reabilita.
Din arte şi multă cultură
Află că şi-un viitor
Poate fi chiar eufor,
Ca o creaţie de sculptor.
Copiii cei prealuminaţi
Sunt în Bistriţa şi speră
Că lumea se va-nfrumuseţa
Şi viitorul li-l va reabilita.
Înmărmuriţi de Festival,
În România, în Ardeal,
Copiii îşi urmează visuri
De-avea o viaţă fără stresuri.
Copiii cei prealuminaţi
Sunt în Bistriţa şi speră
Că lumea se va-nfrumuseţa
Şi viitorul li-l va reabilita.
Prin al lor Liviu Rebreanu,
Teatrul şi literatura înnoadă
Un contact sublim şi sfânt
Între suflet, dragoste şi cânt.
Copiii cei prealuminaţi
Sunt în Bistriţa şi speră
Că lumea se va-nfrumuseţa
Şi viitorul li-l va reabilita.

LES ENFANTS DES BELLES LUMIERES
Les enfants des belles lumières
Sont à Bistrita, et espèrent
Que le monde va s’embellir
Et ouvrir leur bel avenir.
Refusant la folie des guerres,
Ils avancent dans la prière
D’un univers où le soleil
Construit toujours des merveilles.
Les enfants des belles lumières
Sont à Bistrita, et espèrent
Que le monde va s’embellir
Et ouvrir leur bel avenir.
Emportés par les voix divines
D’un dieu fort et unanime,
Ils progressent main dans la main,
Et sourient à tout lendemain.
Les enfants des belles lumières
Sont à Bistrita, et espèrent
Que le monde va s’embellir
Et ouvrir leur bel avenir.
Des arts, et devant la culture,
Ils découvrent que le futur
Peut rimer avec le bonheur,
Et la création d’un sculpteur.
Les enfants des belles lumières
Sont à Bistrita, et espèrent
Que le monde va s’embellir
Et ouvrir leur bel avenir.
Eblouis par le Festival
De Roumanie enArdéal,
Les enfants poursuivent leurs rêves
D’une sereine vie, sans trêve.
Les enfants des belles lumières
Sont à Bistrita, et espèrent
Que le monde va s’embellir
Et ouvrir leur bel avenir.
Par Liviu Rebreanu,
Théâtre, littérature, nouent
Un lien où l’âme de l’enfant
Sublime, de l’amour,le chant.
Les enfants des belles lumières
Sont à Bistrita, et espèrent
Que le monde va s’embellir
Et ouvrir leur bel avenir.
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TWO WHITE SNOW WOMEN
They came from above
From inside out
From far away
From our past
They never ceased to exist
They became the landmarks
Of the meaning of a cherishing adventure
They were quick to produce smiles
Making fellows enjoy their deeds
Full of energy
With a courage to fight enmities
They came to life
To surpass all the barriers
To be more passionate
Under white snow’s dreamland
Their two fine heads
Compassion in their hearts
Free at last in their age
To make fun of themselves
And to give joy to the world
In fact you must follow their steps
In appreciating what astonishes us
It is all about nothing but a thrilling love…

TWO LADIES IN THE RED HAT
The forgiving gust of North’s apple of eye
from a country of precious intellect
and both plain and deep spirit
any human being can acquire
in the land of concrete idyllic life
and mysterious imaginary world
of flesh and blood
The ladies in the red hat
walk graciously through the halls
of the culture palaces
at our hearts’ secret chambers
incapacitating us
to think straight
our Odyssey for a non-eternal adventure
comes to a halt
to remind us of
a mundane truth of ages
We are not alone
to appreciate
the essence of love
decorated
in the red hats
of two Bistrita fairies.

DOUĂ FEMEI ALBE CA ZĂPADA
Au venit de sus
Au ieşit din interior
Din depărtare
Din trecutul nostru
Nu au încetat să existe
Au devenit borne la hotar
Al înțelesului unei faimoase aventuri
Zâmbeau cu generozitate
Iar cei din preajmă lucrau cu plăcere
Pline de energie
Curajose în lupta cu vrăjmăşia
Ele au prins viață
Au trecut de toate barierele
Pentru mai multă dăruire
Sub țara de vis a zăpezilor albe
Capetele lor rafinate
Compasiunea din inimile lor
Ajunse la vârsta libertății
Când râd de ele însele
Şi sunt gata să facă o bucurie întregii lumi
De fapt trebuie să le urmezi paşii
Este o prețuire care ne uimeşte
Şi nu e decât fiorul unei iubiri

DOUĂ DOAMNE PURTÂND PĂLĂRII ROȘII
Din pupila nordului cea fără tăgadă
Din țara unde se rafinează spiritul
Iar trecătorului îi sunt oferite deopotrivă
Simplitatea şi profunzimea
În zarea vieții aievea, idilă
Mister
Lumea în carne şi oase
Doamnele purtând pălării roșii
Se plimbă grațios
Prin sălile Palatului Culturii
Încăperi de taină ale inimilor noastre
Cum să mai gândești limpede?
Odiseea noastră încremeneşte
Aventură aproape veșnică
Amintire şi adevăr în vremuri precare
Nu suntem singurii
Chemați să prețuiască
Sensurile cuvântului iubire
Din pălăriile roșii
Ale sânzienelor bistrițene

MESUT ȘENOL
POET, TRADUCĂTOR
ISTAMBUL, TURCIA
- 14 -
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ÎN CASA LUI ANDREI MUREŞANU
Poetul are patria sa.
Un ţinut în formă de inimă
Cu văi, cu mame, dealuri, furnale şi cartiere albe
Unde cuvântul liber şi puternic e
Trimis să schimbe lumea.
Omule, te îndeamnă să înalţi Tricolorul
O revoluţie a binelui ce nu se termină nicicând.
Ciocârlia visând cu norii.
În munţi străbunii ard fluiere vechi, cosmice.
Poetul are patria sa.
Se ştie că istoria îl iubeşte ca pe un fiu.
Pe aeroporturi şi pe solarele planşe ale zilei
Copiii au soare în ochi.
Aşa gândesc şi intru în casa lui Andrei Mureşanu,
Ea ne aparţine.
Mă întâmpină flăcările din “Deşteaptă-te române”,
Fotografii de familie, lecţii de virtute, documente de epocă
Facsimile, mobilier respirând din 1848
Şi multe ferestre izbucnind spre lumină.
Aşa gândesc şi intru.
ÎN TURN CU CEAS

AL. C. MILOȘ
POET, MEMBRU USR ȘI CONEXIUNI
BISTRIȚA
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În turn cu ceas şi palidă lumină
Iubire din iubire cum se-îmbină
Stau mulţi străjeri şi-o orgă ce suspină,
Sfetnic mi-e înălţimea lui din umbră
Poarta-i luminată ce îmi cuvîntă-n urmă
Ascult în alte veacuri bătăile celeste
Văd, fratele meu alb, pe luminate creste
F-o-întindere de vieţi pe zidurile groase
Pe fiecare, oameni visîndu-şi, aici, case,
Neospitalier ca timpul, ciudat ca Babilonul
Te-îndeamnă să rupi cerul şi să treci Rubiconul,
Parcă e un destin uitat, demult, de lume
Care nici nu există decît prin morţi postume,
Îl simt bolnav şi singur şi părăsit de toţi
Pe fruntea lui de piatră, stelele-s ochi de morţi
Îl îngrijesc copil, apoi bătrîn, de vînt,
Şi el cu vocea-i gravă mă-învaţă greul cînt
Al zărilor străpunse mereu către un Soare,
Turnul cu fire albe din aripi de cocoare,
Păzesc cu viaţa-mi ceasu-i, mereu să fie-întors
Zbor ca profeţii vechi prin ceruri, cu folos,
Lumina mă cuprinde, albind Cosmicul os!
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BULEVARDUL CU TEI
E bulevardul verde-n vîrf de tei
Şi-n flori de tei, înalt-mirositoare,
Linia dreaptă-a Paradisului cînd vrei
Să duci în mîini, iubiri venind din Soare!
E primăvară-n ziua străbătută
Şi-n noaptea străbătută ca o veghe,
Îndrăgostiţii, paşii, ţi-i ascultă
Uneşti Cuvintele, găsind, pereche!
E-un rîu al tinereţii, fără margini,
Curgînd prin viaţa-ţi, lung, învietor,
Vezi, bulevardul focurilor-patimi
Ascunde-n el tainic, ceresc izvor!
Şi-o muzică ascunde neînţeleasă
Decît în ceasuri singure, tîrzii,
Cînd parcă viaţa ta e o mireasă
Urcînd văzduhu-n valuri albăstrii!
Alt timp respiri trecînd prin timpuri,
Tînăr mereu, cu teii, lumină, la rever,
E bulevardul plin de-ascunse-Olimpuri,
Aici, eu vreau Iubirii, să te cer!
PRIETENUL PARC
Primarului Municipiului Bistrita dnul Ovidiu Teodor Crețu
În parc cad Frunze ruginii de toamnă,
Îmi place să pășesc prin sufletul lor
Trezindu-le foșnetul
Pe o bancă târzie, cu ani în urmă
Mi-am uitat romanul de dragoste – deschis la un nume.
Era ca și azi, Septembrie – zburau sfioșii
Fluturi, furioase mașini goneau pe marginea sa
Din crengi curbate vechi statui și buburuze și copii
Așteptau venirea zăpezilor pe aripi de vulturi albi –
Îmi vine să-ți spun: - Ce mai faci, bătrâne?
Zile și nopți petrecute împreună, mi-ar da dreptul
Să te întreb aşa și tu, tu parcule – să îmi răspunzi la fel.
În parc cad Frunze. În parc fanfare a plecat demult, cu tinerețea.
Știu, ar trebui să mă plimb din nou pe aleile tale,
Știu n-ar trebui să fiu atât de nostalgic –
Dar două veverițe singuratice, acum,
Ronțăie alunele Timpului.

- 18 -

LA CASCADĂ
Patricienilor Bistriţei
E vară. Din nou gîndurile-mi pleacă hoinare
Şi eu pe urma lor caut locurile unde apa sub sălcii
Tinere mai păstrează veselia băii, iubirii şi a bronzului
Cu care tăceam în ciudă iernilor ce veneau.
Băieţi şi fete tinere, pe biciclete ori pe jos băteam în
Soarele auriu drumul de lângă Creasta Cocoşului,
Împroşcînd timpul cu stropii clipei.
Furînd căpşuni de sub gardul înalt.
Oraşul cu turn ne măsura bucuria de a fi prieteni.
Mingea sărea în aer ca o gîză ştrengară, iar sarea de pe
Trupuri devenea veşnicie. În bazinul mare o femeie învăţa
Să înoate, la turbină îşi bălăceau picioarele oameni cu
Părul cărunt. Şi copiii. Aici apa era potrivită.
Cei curajoşi din cale afară săreau în lac unde amintirile
Erau mai adânci.
Locul se numea LA CASCADĂ.
Nu l-am uitat nici azi, cu după-amiezele lungi cînd ne
Întorceam acasă, unde mama încălzea laptele, cu burţile
Bolborosind în gol şi totuşi atît de plini de raze
Şi seri de dans.
E vară. Din nou gîndurile-mi pleacă hoinare, întîia fată
Sărutată sub soare, prin grîul ce creşte acum pe malurile
Abrupte, chitara o iau sub braţ în apa ce nu mă minte
Arunc frunza albă a anilor, furtunile lor.
Ca altădată.
					
Soare. Vară.
Ca altădată.
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OMUL
Covârşitoarea durere
alunecă pe întunecatul cer
şi firul alb voalat
străpunge marea
resemnării.
Suferinţă adâncă
cu degete crispate
spre înfiorătorul cui
ce carnea o străpunge.
Pe cruce,
părăsit durerii sale,
Omul.
Şi geamătul cu plânsul simplu
al clipei fapt,
cu viaţa în valoarea sa
circulatorie.
În golul rece al durerii,
în chinuri zvârcolite.
respectul temător
Acolo
unde atârnă
EL
ca TU
să ştii să ceri şi de la tine.

VINDECAREA
Trâmbiţele judecăţii
deschid porţile
timpului
Cutremurătoarea faptă
sfârşeşte istoria
naşterii şi morţii
în timp.
Ne cufundăm în noi,
ieşim din noi,
scăpăm de noi
şi cerul plesneşte fulgerele
raţiunii şi harului.
Zile arse de îndoială
dau năvală
în ameţitoarea capacitate
a conştiinţei
şi pipăind terenul
cer
închiderea rănilor lumii,
vindecarea existenţei.
HEALING

MAN

DOREL COSMA
SCRIITOR, MEMBRU USR ȘI CONEXIUNI
BISTRIȚA
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The horns of judgement
open the gates
of time
The terrible fact
ending all history
of birth and death
in time.
We sink into ourselves
leave them behind
get rid of what we are
and the sky whips with lightnings
of reason and call.
Days burned by doubt
keep rushing
into the dazzling capacity
of conscience
feeling the ground
heavens
the world’s wounds closing,
existence is healed.

Overpowering pain
gliding on a dark sky
and the white fading string
punctures the sea
of acceptance.
Deep suffering
in stiff fingers
the terrible nail
puncturing the flesh.
On the cross
abandoned to his pain
Manu.
And the sigh, simple tears
a moment’s fact
with life in its market
value.
The cold emptiness of pain,
convulsive ordeal
respectful fear
There
where he stands
HIM
like YOU
to know what to ask from yourself.
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PARCUL

Tu, spune-i totul.
În simfonia artelor
primește mărturia universului
pe strunele culorilor
incandescente.
O lume de optimism,
de viitor,
de viață desprinsă din zumzetul
săsesc, evreiesc
și românesc și unguresc
al burgului de altădată,
al cafenelei ce adună
și Hrube și Podeni
și Târgoveți și Hendergasse.
Plutesc pe aripi
de lumină
și gândul bucuriei
împlinite
vibrează în fața
concertului
din Parcul
simfoniei de culori.

Simfonia culorilor,
splendoare naturală
rostogolită în sufletul
oricărui trecător.
Seva parcurilor lumii,
putere spirituală,
deschide aripile
versurilor avântate.
Stropii de lumină
și înțelepciune,
liniștea de dincolo
de spațiu și timp,
paleta de culori
în diapazonul anotimpului
vibrează – aici – Acasă,
în parcul bistrițean.
La pas Palatul
ține ritmul.
Și poți să crezi?
Nu e un vis!
E lângă noi.
Mereu a fost
simbol
făcând iubirea să vorbească,
adolescența înscrisă
pe băncile
de lemn.
Și studenția
cu bucuria viselor răstălmăcite
și jocul cu copii și cu nepoți.
Și gândurile, sentimentele,
emoțiile din fiecare zi
inegalabilă.
Toate – s-au adunat
aici.
De ani păstrează pacea,
istoria, vechiul, noul,
literatura, muzica
și bucuria în suflet.
Parte din tot:
Palat și Parc,
Parc și Palat.
Și parcul cântă,
te-ascultă cu răbdare

LE PARC
La symphonie des couleurs,
une splendeur naturelle
qui envahit l’âme
de n’importe quel passant.
La sève des parcs de ce monde,
un pouvoir spirituel,
qui ouvre les ailes
des vers qui s’en volent.
Des gouttes de lumière
et de sagesse,
le silence au-delà
de l’espace et du temps,
une palette de couleurs
dans le diapason des saisons
vibrent ici, chez nous,
dans le parc de cette petite ville Bistrița.
Le Palais lui aussi
est ici.
Peut-on croire?
Ce n’est pas un rêve!
Il est ici, tout près de nous.
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PALATUL CULTURII

Il a toujours été
le symbole
qui a fait parler notre amour,
notre adolescence inscrite
sur des pupitres
en bois.
Et les années de nos études supérieures
avec la joie des rêves mal interprétés
et le jeu des enfants et des petits-fils
et les pensées, les sentiments,
les émotions de chaque jour
inégalable,
tout en est
entassé,
notre histoire, tout ce qui est ancien et neuf,
la littérature et la musique,
et la joie dans notre âme,
on préserve tout:
Palais et Parc,
Parc et Palais.
Et le Parc chante,
il t’écoute avec patience,
On doit lui raconter tout.
Dans la symphonie des arts
il reçoit la confession de l’univers
sur les cordes des couleurs
incandescentes.
Un monde plein d’optimisme,
d’avenir,
de vie détachée de la rumeur
allemande, juive,
roumaine et hongroise
d’un bourg d’autrefois,
du café qui amasse
les gens des quartiers des Caves et des Ponts
et des Commerçants et des Hendergasse.
Je vole sur des ailes
de lumière
et la pensée de la joie
accomplie
vibre dans une symphonie de couleurs
devant le concert
du Parc.

Cu forţa de a se manifesta,
în burgul străvechi
Bătrâna Doamnă
sună adunarea.
Jocul culorilor, experimentul noului,
nerăbdarea aşteptării
clocotesc de vorbe
în valuri de lumină.
Bătrâna Doamnă
sparge monotonia locală,
transformă energii,
creează dorinţe
şi devenim încet
martorii stratului superior
al existenţei actului artistic.
Plonjăm spre infinit
conştientizând momentul:
Palatul e atât de al nostru.
Avem multe a ne spune.
Starea de cântec, vers şi dans
pătrunde tiparele emoţionale
aplică înţelegerile dobândite,
complexitatea vieţii afective,
iubirea maternă.
Palatul a atât de al nostru
cu stări mentale pozitive
şi forme de nelinişti
şi recunoaştere profundă.
E drumul pe care mergem,
emoţii care nasc întâlniri
cu înţelepciunea lăuntrică.
Palatul e atât de-al nostru.

Mise en français par
Muguraș Maria Petrescu
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ESENŢĂ DE MORŢI
Pluteşte în vene
Ploaia măruntă şi rece.
Spală poiana
Unde odihnesc morţii.
Două cruci de lemn
Rezemate pe pământ
Sunt semnul casei părinţilor.
În ceas de rugă,
Când mâinile împreună
Cer biruinţă,
Un abur moale ţâşneşte din pământ.
Îl văd pe tata.
În ochii lui mari,
Negri ca tăciunele,
Oglindeşte un zâmbet blând.
Aprind o lumânare.
În flacără e chipul bunicii.
Mă mângâie cum o făcea mereu.
Amintirile nu pot fi smulse
Din pieptul copilului orfan,
Chiar dacă au esenţă de morţi.
SUB ŢIBLEŞ
Din poza galbenă zâmbeşte mama.
E gătită de mers la joc,
Iar Tâna Ana
Îi pune busuioc la mijloc.
Sub Dealul Secăturii, la umbra nucului,
Bătrâni şi tineri bătătoresc glia, an de an,
Doi câte doi, cu haine stămoşeşti,
Se prind în jocul din Agrieş.
În satul de la poale de rai,
Ceteraşii cântă a dor,
Lume se-nvârte în joc bătrânesc,
Tâna priveşte din pridvor.

MENUȚ MAXIMINIAN
SCRIITOR, MEMBRU CONEXIUNI
BISTRIȚA
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Tot neamul e aici.
E al înserării ceas târziu.
Credinţa e încă la grinda casei.
Sub Ţibleş, ţăranul are chipul viu.
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SPERANŢĂ

CĂLDAREA

CALEA PÂINII

De ce nu mă urmezi în cuvinte
Precum inimile se însoţesc în paşi de vals

Pe muntele vremurilor, în satul de dincolo,
Departe, în inima codrului,
Femeia îşi curăţă casa.

De ce mereu valurile
Par că vin când ele pleacă

În căldarea mare
Încap toate bunătăţile lumii.
Grămezile de poame
Dispar puşcate în covată,
În lumina gălbuie a serii.

Prin colbul fierbinte,
Gătată de sărbătoare,
Cu năframa de foc şi cămaşa de lapte,
Este timp de patru ceasuri
Pe calea Pâinii.
Cu desagii pe spatele încovoiat,
Coboară la cooperativă.
E Ziua pâinii, Sfânta Sâmbătă,
Iar Dumnezeu se vede în aluat.

De ce ai vândut
Speranţa atât de uşor

Vorbă din sat,
Prunele aici, sâmburii dincolo,
Şi foc la căldare.

De ce mâinile tale
Nu se mai joacă
Cu nisipul
Din clepsidra timpului
Amorţit în ceas de rugăciune

Gură de horincă,
Stâmpărată cu săcărea,
Câte un zua-bună de pe drum,
Şi noapte cu lună.

De ce chipul ştiut
Nu mai oglindeşte raza de soare
O lume mică, o seră de flori
În care trupul tău
Înfloreşte pe ritm de floare de spin

Apoi, cu şapte pite, una pentru fiecare zi,
Ia drumul întoarcerii,
Tot pe munţi, şi pe munţi,
Unde dacii sunt liberi.

SCRISOARE DIN MADRID

E VREMEA LEANDRILOR

îţi scriu un poem din Madrid
cu gust de expreso fără zahăr
aştept avionul
ce niciodată nu duce spre tine

Pe ridurile apei neştiute de lac
Chipul sorţii şopteşte
E vremea leandrilor

îţi scriu un poem din Madrid
gândul al libertăţilor
ce nu sunt niciodată îndeajuns
ca să cuprindă lumea

Pe apă sau pe nor,
Pe inimi încătuşate de dragoste
E vremea leandrilor
Pontonul lacului
Aşteaptă speranţele risipite în eter
Doar păsările spin mai cântă
Cu glasul amorţit
E vremea leandrilor

îţi scriu un poem din Madrid
pierdut între mii de suflete
chipul ce niciodată nu se arată
îţi scriu un poem din Madrid
pe biletul şifonat de lacrimi pierdute
din zări cu miros de leandru

Miros de timp
Împins de vâsla bărcii în larg
E vremea leandrilor

îţi scriu un poem din Madrid
ce se înalţă ca o săgeată
ce străbate norii
prin cuvinte albastre

- 26 -

În zori de viaţă,
Silvoiu ajunge în borcane.
LINIŞTEA
Clapă ruptă,
Liniştea stă ascunsă.
Mi-am potolit bătăile inimii
Să nu o sperii.
Am tras perdeaua serii,
Am dat lumina la o parte,
Iar ea s-a furişat ca o felină
Lângă mine.
Am lunecat pe coarda vieţii
De sus, de foarte sus,
De acolo de unde creasta se pierde
În tumultul sentimentelor.
Niciodată n-am simţit bucuria.
Am intuit-o în gesturile tale
Şi atunci am urcat
Pe cărarea lăptoasă.
Tăcerea asurzitoare
Mi-a liniştit inima.
Iarna e iarbă,
Omătul flori.
Picăturile mărunte de ploaie
Îmi rătăcesc inima
Şi linişte simplă
Stâmpără zâmbetul.
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CĂPRIOARA
iar sunt căprioară bolnavă
şi mă ascund de ochii vânătorului
iar sunt căprioară înceată şi umblu greu
să nu mă doară prea mult rana
iar sunt căprioară şi rănită
la marginea zăpezii - un templu de unde
văd nările tale calde pe geam
iar sunt căprioară jertfită
pe lângă care trec
nopţile şi zilele reci ca nişte oameni
iar sunt căprioară pe moarte
şi mâine urmele se vor şterge
ca nimeni să nu-şi amintească vreodată
iar sunt căprioară...
DESPRE ÎNTÂLNIRI
cum am putea oare uita
întâlnirile noastre
când aduceam fiecare cu noi
câte o noapte albă
şi-o aşezam la genunchii
visului tandru din zori
cum am putea oare uita
întâlnirile noastre
cu o blană de iepure speriat
şi amintiri
dintr-o tabără de arheologie
am putea oare?!...

DRUMUL DIN PALMĂ

ELENA M. CÎMPAN
SCRIITOR, MEMBRU USR,
PREȘEDINTA SOCIETĂȚII CONEXIUNI
BISTRIȚA
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acolo sunt eu
punct pe care ţi l-am dat
cu tot cu rădăcină
linie pe care ţi-am dat-o
cu tot cu cer
drumul din palmă
acolo eşti tu
liniştea fântânii cu apă
tăcerea sâmburelui de adevăr
insomnia drumului din palmă...
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O MIE ŞI UNA DE PUNCTE DE SUSPENSIE

RUGĂCIUNE

abia aştept să se termine
sărbătorile sfinte şi legale
după - amiezile goale
nopţile ocupate
şi toate zilele acelea
foarte libere
şi să vii tu
pentru un timp atât de puţin
şi atât de mult
încât ne-ar ajunge
pentru o mie şi una de sărutări
pentru o mie şi una de-mbrăţişări
pentru o mie şi una de puncte de suspensie...

îngerul meu,
în copilărie
ţi-am trimis
o rugăciune
acum, cred
că ai auzit-o
îngerul meu,
am început
să-ţi scriu poezii
de teamă
să nu dispari
îngerul meu,
totdeauna fii cu mine...

OCAUA MICĂ

ULTOANE

dorul meu – ocauă mică
nimeni nu ştie nimică
dorul meu aşa cum pare
are şi ocauă mare

ultoanele au rămas de la tine
cuvântul acesta nu l-am mai auzit nicăieri, tată –
aş spune că am crescut cu el;
vedeam cum te-nţelegi cu ultoanele primăvara
cum le tăiai crengile uscate
fără să se-mpotrivească
şi cum le acopereai toamna târziu
să nu îngheţe de frig;
la rădăcină, pe lângă apă,
le puneai şi câte un autograf –
unele dintre ultoane au dispărut înaintea ta;
altele foarte puţin după aceea –
tu, printre ele...
acum, în livadă sunt alţi pomi –
copaci anonimi...

cine-ntreabă de-al meu dor
ştiu că este trecător
cine vrea ca să îl poarte
stă cu mine într-o carte...
POEZIA ISTORIEI
tu eşti istoria mea
şi eu sunt poezia ta
aşa cum
eu aş fi istoria ta
şi tu poezia mea
din cărţi de lut
de la-nceput
şi poate că cineva
într-o viitoare zi
va mai scrie
o istorie a poeziei
sau
o poezie a istoriei...

VECHEA EBRAICĂ
tu zbori prin cer de gânduri
prin gânduri de cer
spre pământul unde
s-a scris
marea carte
eu rămân
vechea ebraică...
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AŞTEPTÂNDU-TE
În duminica zilelor mele
pâlpâie alb stânjnelul
luminându-mi cuvintele
luminându-mi inima
luminându-mi sentimentele

RUGĂCIUNE
Tu îmi arăţi
în fiecare zi bunătatea Ta,
iar eu, slăbănoaga, nu ştiu
să Te primesc în inima mea
Cum se cuvine

Dragostea
– pescăruş plutitor în văzduh
îşi pierde conturul
rămânând doar umbră arzândă

Nu am timp să ascult,
răbdătoare, cuvintele Tale
deşi mi-ai dat
o bogăţie întreagă
de zile şi nopţi inconfundabile
deşi timpul
Cu pecetea lui arzătoare
stă – hlamidă vizibilă
pe umerii mei

Se face linişte în preajma
Clipei de foc
Şi iubirea mea albăstrie
Se-nalţă firav
Aşteptându-te
Aşteptându-te...
SINGURĂTATEA POETULUI

Sunt unul dintre copiii Tăi
rătăcind în pânza de păianjen
a cuvintelor şi a stărilor
nelămurite până la capăt

Singurătatea poetului
Nu este niciodată întâmplătoare
Ea alunecă şi se strecoară
printre încifratele sale cuvinte
ca o miere amară
pornită din inimă.

Ajută-mă Doamne
să trec puntea
cu adevărat
spre Împărăţia Ta luminată
spre Împărăţia Ta
cea fără de moarte.

Singurătatea poetului
stă înfăşurată în jurul
trupului său – amforă
Lăsând la vedere doar ochii
– ferestre deschise
spre jarul adâncului.

CA UN ALTAR

MAMA

Ca un altar
pentru suferinţa trupului meu
patul salonului
devine tabla de şah
pe care albul şi negrul
se află într-o adevărată dispută.

Mamă –
născătoare a cuvintelor mele
Prin ochii tăi
văd lumea din urmă
Aşa cum prin ochii fiului meu
văd lumea ce va să vină
Tu eşti rădăcina
El e coroana

MARIANA PÂNDARU-BÂRGĂU
SCRIITOR
DEVA
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Privesc în ochi asistenta
şi ea, ştiind mai multe
decât poate să-mi spună
îmi vorbeşte despre
înflorirea magnoliilor
din parcul oraşului
deturnându-mi, pentru moment,
sentimentele.

– Trunchiul ce poartă pecetea
de la tine la el
sunt eu,
buna mea mamă,
lujer crescut
din plăpânda ta tinereţe.
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ULTIMUL ZBOR LA MIAMI!

MIRCEA M. IONESCU
SCRIITOR, MEMBRU USR
BUCUREȘTI
- 34 -

Mai am 13 ore și un sfert de zbor,
Plus o oră și zece minute
La Frankfurt escală,
Din Boeing 737
Într-un Airbus A 380,
Voila, zbor!
Nu mi-e teamă de Îngeri
Ascunși într-un nor,
Importantă este decolarea
Și, la noapte, aici,
Amiază,
Acolo,
Aterizarea,
Sub Soare
Pe mal de Atlantic,
Voi asculta un cântec,
Un Colind
De pe CD-ul luat cu „Taifasuri”,
Doamne, ce vom mai vorbi la noapte aici,
Zi însorită la Miami!
De pe acum
Fără
Timp
Mi-e dor de voi,
Prieteni,
De aici
Și de acolo!
Unde e aici și unde e acolo?!
În lumea asta minunată
Schimonosită numai de neoameni…
Sărbători fericite!
Cineva,
Dumnezeu,
Oare,
Ne cheamă
La îmbarcare…

Otopeniul, Aeropoerul,
Nu orășelul,
Nu doarme,
Mi-e atât de foame,
De zbor,
De viață
Zările se spală de întuneric,
Abia a trecut de 4,
Eu merg la Gate 13,
Numărul meu favorit.
Profit
De timpul pierdut
O felie tort de mere,
Cere
O apă
Și-o cafea,
21 de Lei, nu?…
Nu vine presa decât pe la 6
Iau un braț de ziare
Durere
De dimineață
Viață
Legată cu ață
A murit Marele Gruia,
Legendă a Handbalului
Lumii,
Acolo,
Departe,
În Mexicul ultimului meu concediu.
Lăcrimez la București,
La Miami,
ai mei se pregătesc de somn
Aici, toți sunt cu privirea trează
Terorismul nu mai e de mult un joc pe
computer,
Încerc să uit
Mă uit la stewardese,
Danezele par zâne,
Nordul lui Andersen,
Nu mi-e somn
Cum or fi fetele de la Lufthansa?,
Asta mi-e transa..
Mă sună Ducu,de peste Ocean,
Emoții n-am
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MERS
Picioarele mele
Docile
Învață mersul invers,
Șoseaua pe care
Melcii o iau la goană,
Ceasornicul,
Ceainicul bunicii
Adună în
Melancolia mea
Trilurile răgușite
Din întâlnirile
Fără de sens.
ULTIMA DIMINEAȚĂ

ROBERT LÁSZLÓ
SCRIITOR
SATU MARE
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Voi muri
Cu o mie de poezii în gând.
Cui îi pasă
Că se naște
Sau moare-un poet?
Ce gând poate lumina
Un cuvânt?
Sentimentul că
Eu însumi doar
Urmez după mine,
Ca șoimul
Ce-n zburare
Nu are
Vreun gând.
Eu sunt asemenea
Visului luminos
Care pătrunde
În somnul
Orbului,
Eu sunt
Acea prelungire
Ce transformă
Literele în cuvinte.
Adoarme-mă
Dimineață,
Amână-mi noapte
Trezirea
Ca să am timp
Să zbor și să
Mor deodată
Cu cerul.
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ÎNCHISOAREA ÎNDOIELILOR
În întâiul început,
Încadrat în îndoieli,
Îngerul întreţinut
Înnoda încătuşări.

DINAMICA ATRACŢIEI
Din ochii tăi, ferestre-albastre, mări,
Pătrund în mine licăriri astrale;
Îmi poartă sufletul în patru zări –
Sclav viu al unei forţe magistrale.

Încercând încercuirea,
Învinse încolăcitul
Întronând îmbătrânirea,
Înşelarea, înmulţitul.

Prin zâmbetul suav zdrobind liane,
Se dau în lături stânci, pornind cascade
Din focul unei vieţuiri profane
Scântei se sting în valul care cade.

Îmbrăcat în întuneric,
Între încercări întinse,
Încarnatul, îndoielnic
’Nalţă închinări învinse!

Din decolteul larg ţâşnesc săgeţi,
Veninul sacru, dulce-amar pătrunde
Împrăştiind cărarea unei vieţi,
Mutând indicatorul către unde.

Întunericul încarcă
Înnoptări înrobitoare,
Îngerul învins încearcă
Împăcări înşelătoare.

Inundă-n bucle negre largi cărări,
Parfumul lor învăluindu-mi gândul,
Să prindem clipa către înserări;
Secundele de-a valma îmi sar rândul.

Înecat în încercări,
Îndoieli înălţătoare,
Încolţit-am împăcări
Înnoptând în închisoare.

LA DYNAMIQUE DE L’ATTRACTION

LUCIUL LACULUI
Lespezi lucii, londoneze,
Ling lăbuţele luxoase,
Legănate, libaneze,
Lăcuite, languroase...

De tes yeux, fenêtres bleues et mers,
Des lueurs astrales me pénètrent ;
En transportant tout mon esprit amer –
Je deviens l’esclave de leur force, peut-être.

Luciul lacului la lună
Leagănă licărul lin,
Leagă liniştea-n lagună;
Lumea luptă levantin.

Par un sourire suave, écrasent des lianes,
S’écartent des rochers et tombent des cascades
Du feu d’une existence profane
Des étincelles se meurent dans la vague de
parade.

Lin, lumina lucitoare
Levitează limpezind
Luncile liniştitoare,
Luntrea, lacul lăcrimând.

GHEORGHE MIZGAN
SCRIITOR, MEMBRU CONEXIUNI
BISTRIȚA
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Du large décolleté des flèches surgissent,
Le venin sacré et doux-amer pénètre
En s’effaçant, des vies finissent,
L’indicateur verra les ondes paraître.

Lângă luntrile lemnoase
Lăstărişul leneveşte,
Lişiţele lăcomoase
Locuiesc lăutăreşte.

Les boucles noires inondent les sentiers,
Et leur parfum envahit ma pensée,
Attrapons l’instant à sa tombée ;
Les secondes pêle-mêle occupent ma rangée.

Lacrimi libere lăsând,
Limpezesc latura lină.
Lângă lutul lunecând
Liniştea luând lumină!
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NU VÂND IMAGINI
Nu vând imagini
la colţ de stradă.
Gândurile mele
au o ală viteză
a singurătăţii ,
care înspăimântă
pe invadatorii
ce fură energia viului.
Eu am mintea şi sufletul
cu miros de drum
privind direct în ochi.
CUŞCA LEILOR
Nu pot gândi
nu pot scrie nimic.
Mă dor visele,
mă dor grijile,
mă dor poveştile,
mă dor ideile,
din care cresc dalele
ce pavează iadul.
Mă doare viitorul
închis
în cuşca leilor flămânzi.

VICTORIA FĂTU NALAȚI
SCRIITOR, MEMBRU CONEXIUNI
BISTRIȚA
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*
Întinde mâna –
veşmântul dimineţii
e în jar verde.
*
Ochiul de copil
Cu vioara ierbilor
Înalţă stele.
*
Lângă izvoare
Poţi să asculţi sufletul
Cum înfloreşte.
*
În vremuri urâte verdele dezlănţuit
atârnă în cruci!
*
E jar în pâine
de-a cuprins plugarul
fiorul morţii.
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FIUL PIERDUT
Rupe-te fiară, mă lasă curat,
crucea toamnei coboară în mine.
E primul Noiembrie în Bistrița.
Orhideele cum la începutul lumii miros,
la tot pasul semne grase.
Aromele-s toate de prunc.
Scriu cu praful poeziei pe degete.
Se crapă de ființa în mine.
În toate un început de aromă,
sarea lacrimii adunată la colțuri.
Cu suflet respir, cu lumină.
Târziu te-am aflat, Bistrița!
Mai lasă să crească vițelul, iarba să-ndoaie,
să foșnească-n ulcioare culoarea din fructe.
Pune-n păstrare fragedul nucilor.
Bucuria încheagă.
Mă uit ca pentru prima dată la lucruri și firea lor aflu.
Între cei care sunt și cei ce nu sunt,
trăiesc un început de asprime.
Dăruri.
E primul Noiembrie în Bistrița.
Mai coaptă-i lumina, nopțile verzi,
veghând la ușa poemului cum la ușa bisericii.
Ușa buzelor mele deschid,
scriu cu praful poeziei pe degete.
Cineva veghează mai mult decât pietrele.
Ochii mei în lumină sunt mai mult decât ochi.
Deschide-te, Bistrița!

GEORGE V. PRECUP
SCRIITOR, MEMBRU USR
SIBIU
- 42 -

A DOUA INIMĂ
Am o inimă pentru Sibiu și una pentru Bistrița,
fiind poetul cu două inimi.
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POETUL
Se dedică tuturor colegilor
mei scriitori bistriţeni, participanţi la Festivalul
internaţional de teatru şi literatură
”Liviu Rebreanu”, Bistriţa, noiembrie, 2016
Puiul pisicii s-a născut orb,
dragostea şi laptele mamei
i-au deschis ochii
şi-a văzut prin beznă mai abitir
decât în lumina de zi,
să ucidă mărunţii şoareci,
să poată trăi...
Eu m-am născut văzând
fără să zăresc ce priveam,
apoi dragostea şi laptele mamei
mi-au dezaburit părelnicul geam
îmbiindu-mă să sorb şi de la cărţi
laptele văzutelor nevăzute,
prin ochii unui orb ca Borges,
văz nefiresc,
să simt altfel şi să mai cresc...
Am supt şi de la suflet,
de la pământ,
de la apă şi foc
şi nu mi-am mai găsit loc
şi-am regretat văzul amarnic,
apoi Dumnezeu s-a milostivit
de biata mea sete
şi de puţina vedere
şi-n chip de sfânt paharnic
mi-a miruns gândul cu colastră de stea
şi mi-a menit aşa:

PASSIONARIA STOICESCU
POET MEMBRU USR
BUCUREȘTI
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-Fie, să vezi nevăzutele
tulburi sau senine
şi nu doar pentru tine,
ci să le pipăie măcar şi alţii,
fie,
în toată orbirea acestei lumi,
des-scrie,
pre-scrie,
în-scrie,
ah, scrie!
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Definiţia Festivalului Internaţional de Teatru
şi Literatură
„Liviu Rebreanu”, ediţia 2016

Numele? „Zori” sub soare cald...
Privirea? Blândă ca un jind...
Dar glasul? Catifea în fald,
descoperind, acoperind...

„A fost o Sărbătoare vie, vie,
cu Suflet, Spirit, Teatru, Poezie!”

Catren „oximoronic” dedicat
celor doi patroni ai Expoziţiei de caricaturi,
Dorel Cosma şi Cornel Udrea

LUI DOREL COSMA
Pe mulţi, „rebrenieni” ori scriitori
din lumea largă sau natal pământ,
la Bistriţa ne-ai îmbiat cu flori
şi ne-ai unit prin Carte şi Cuvânt.

La Bistriţa, edenu-n iad se poate
traduce-ntr-un regal excepţional:
cu Udrea – Scaraoţchi principal
şi Dorel Cosma – tartorul a toate!

Sub aparenţa omului comun
te-ai dovedit Man Chou într-un buchet:
Poet, Prieten, Impresar, OM bun,
Artist în tot, Managerul complet.

Celor doi caricaturişti prezenţi:
MARIAN AVRAMESCU ŞI LUCIAN DOBÂRTĂ
Artiştii ne-au surprins, şi-au dat măsura
şi ne-am recunoscut în arta lor...
Caricatura ne-au făcut uşor,
dar ce-ar fi fost de ne făceau...figura?

De dragul Artei ai zidit palat
cu o Echipă-nsufleţindu-ţi dorul...
La Bistriţa, deşi ne-ncoronat,
ca Rege Cultural ţi-am dat Onorul!

LUI MARIAN AVRAMESCU, pentru caricatura
făcută,
şi mie însămi, pentru cum m-a surprins...

ELENEI M. CÎMPAN
Închin un madrigal-felicitare
Elenei M. Cîmpan, colegă dragă,
de Poezie şi trăiri ferice,
că are forţa, farmecul s-atragă
la clasă, dar şi-n zi de sărbătoare,
pe cei ce o admiră-n tot ce zice!

Caricatura n-o avea prihană,
poate că-s eu, dar mi-e cam greu s-o spun...
Cu guşă, fălci şi înecată-n slană
îmi plâng de milă-n pragul de Crăciun!
LUI LUCIAN DOBÂRTĂ, pentru caricatura mea
„fotochopată”,
şi mie însămi, pentru cum m-a surprins...

LUI MENUŢ MAXIMINIAN
Moderatorul cel de astăzi poartă
un soi de contradicţii doar în nume:
Menuţ indică minimul anume,
iar Maximinian - mărirea-n soartă...
(Dar el e foarte mare ... ca renume!)

În alt portret caricaturizat
sindromul Down perfect mă defineşte...
Oare cumva, sub fruntea mea ce creşte,
e spiritul ce zace-ncorsetat?!?
Catren dedicat Certificatului de excelenţă şi
medaliei primite
cu ocazia Festivalului Internaţional de Teatru şi
Literatură
„Liviu Rebreanu” , 26 – 30 nov., 2016, Bistriţa

MARIEI HERINEANU
Hotelul, masa, teatrul, sindrofia,
ei i-au căzut în şadă să-mplinească...
Ca-n biblii pătimind precum Maria,
a reuşit pe toţi să-i mulţumească!

Bugetul ţării e prezent din plin
la Festivalul ce-ar părea să zică:
„Diplomă mare, eh, medalie mică...”
(Hârtie berechet ...metal puţin!)

LUI ZORIN DIACONESCU,
translatorul de limbă engleză şi franceză al
Festivalului,
după plecarea Mariei Muguraş Petrescu
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xilofonul coastelor
cum obişnuia
dimineaţa
pisica a urcat pe picioare
pe şolduri
pe xilofonul coastelor
şi s-a oprit
aproape de umăr
privind mâna
fixă rece şi-a întins
capul cu ochii ei albaştri
şi văzând că nu o mai
mângâie a stat nedumerită
apoi a plecat
din tavan sufletul

el dorul
dimineaţa
nu şi-a mai grijit calul
pentru că nu-l mai avea
nu a mai şters geamurile casei
pentru că mamă-sa mai oarbă
o trecuse la primărie pe fata cea mică
fără să-mpartă frăţeşte
întristat a trecut prin şură
să vadă grădina în coastă
nu cine ştie ce
apoi a intrat în magazie
şi a dat ca rămas bun
cu mâna pe aparatul de sudură
cu care câştigase pâine
pentru cele două fetiţe şi violeta

iată mesagera a ajuns să pună
semnătura
în piatră
ploaie despre melci
plouase noaptea întreagă
şi melcii ieșind din cochilii
au simţit umezeala şi ca la semn
au pornit la plimbare
spre fâşia de asfalt ce spinteca
zdrenţele de pajişti dintre blocuri rechini eşuaţi cum i-ar numi balabusta
corniţele lor-radarele firii
urmăreau suprafaţa răcoroasă
şi numai ce spaima unui fost melc
mergând pe două picioare
le orientă cornițele spre iarbă
pe alee trecea frumoasa cu tocuri cui
ce pătrundeau cochilia ca pe-o
frunză crâcnind
ea era furtuna frumuseţii ce lăsa-n urmă
carnagiul
ochii ei priveau doar în sus
dumnezeul melcilor se nutrea cu
muşchii celor morţi şi frumoasa
era profetesa sălbatică
erau jertfiţi şi-n tăcere
cum se tăiau porumbeii la templu
iarba creştea mai departe
şi numai melcul cel mare
strivit-vindecat avea
cochilia plină de lacrimi

a ieşit să vadă
de ce-l striga de peste drum
tanti şofroniţa
cică să-i repare ceva la gard
n-a luat bani n-a băut un pahar de vin
din grăunţe de mălai din care
îi da ginerelui şi celor slabi
mulţumesc şi a ieşit
a intrat iar în magazia cu scule
a luat funia nouă cumpărată
din piaţă şi a uns-o cu grăsime de porc
de căpriorii rânjind
s-a făcut pendul

VICTOR ȘTIR
SCRIITOR, MEMBRU USR ȘI CONEXIUNI
BISTRIȚA
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tocmai când urca spre cer
a mai auzit-o pe nevastă strigând
de groază
şi ochii i-au rămas atenţi
holbaţi în viaţa
ca un oftat prelungit după fetițele
dragi
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nimic de tăcut
era dup-amiazi
vorba poetului florentin
şi luasem cămăşi albe peste
sufletul ruinat de cale
odaia era ferecată în gheaţă
şi sufletul un licurici
se mişca aşteptând drumul nou
peste râul neîntors

stătea pe cuptor
şi se încălzea la glicinele
cumpărate
pentru fărâma de foc
înghiţită din soare

sufletul

carnea vinului

a biciuit lumina
până s-a scurs
pastă de păpădii
înşirate
mărgele de polen
tăcut
purtând numele
panaceului

când să plece
sărută trupul
ca pe-un frate
bun rău
cum a fost
plânge-apoi
şi trece
din cap
la picioare
ia rămasul bun
ca-ntr-o sărbătoare
când ajunge-n gleznă
ntoarce la călcâi
şi se face flutur
zborului dintâi
peste altă lume
niciodat n-o ştii

vița râde
lacrima de crist
se-ndoaie cântă
carnea vinului

ochiul era
de culori şterse
de cenuşi de flori
umbrite-n uitare

nu găsea nimic de spus
nimic de tăcut
nimic de fiind
de nefiind

tot jocul
de unde chipul ei
topit în culori vaporizate
misterul buzelor
ce se îngrămădea
ca o miere
numai lumină
în zdreanţa de suflet
tot jocul pentru mimarea
nuanţelor a fost atât de
zadarnic
i-am muşcat buzele
deschizându-se ca o tristeţe
prin care trec cântece
şi-a coborât răbdătoare
pasta din clepsidra amară
de-aproape aproape
de mai aproape mai departe
sensul e lux a spus

şi totuşi…
a făcut dansul aniversării
purtându-mă ca frunză
îngheţată de emoţie
zâmbeam oarecum
toţi ochii erau pe mine
şi ce să mă îmbujoreze
vin nu băusem dar se simţea
tumora din mine crescând
chipul său
intrat ca un bob ne iubit
nu voiam
mi-a spus culcă-te
şi m-a pătruns întunericul
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ochiul de culori

a despicat raza
ca o batjocură
cu ciobul
mânjit de sânge
a mărunţit-o aruncat
şi se mişcau
împuţinându-se
ca nişte râme bătrâne
ce luminau doar
la capete
şi deloc

nu vreme s-asculte vintrele
cum tinerii urmăresc fluidele
curgând de la rost la rost
și astea le toarnă-n stih
ci absenţa care precede tăcerea
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ochii tăi
strugurii de sâni
părul frunzelor
peste obraji
mușcate
trece vița n
picături de vin
covorul îmbătat
de
priveliști de raze
moartea zdrobește
carnea boabelor
mustul se fierbe
în apă de rai

tunelul de frig
ea vâslea prin tăcere
ca prin zăpadă
bulgări de nevorbe
îngheţaţi îi glodeau
sufletul miriapod
ea înainta pe urmele
lăsate de părul ei
în aerul îngheţat
ea păşea prin tunelul de frig
prins tăcerii
şi visul zgomotos
răzbătea dincolo de somn
populând închipuita iarbă
cu statui ce vorbeau singure
tot mai tare tot mai încet
până-şi urlau tăcerea
între urechile absente
ea trecea lăsând aerul
sprijinit pe-o mireasmă
ca după fulger
ea era beată şi plutea peste
surogatul de lume
aruncând lumânări aprinse

firul de venin
la nordul căilor
moartea și-a clădit
mănăstire
arhimandrit înclinat
trece dincolo
firul de venin prin care
se strecoară suflete
verzi
în plasa de nuci
cenușite
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MAI STAI...
Rămas bun, copilărie,
stea ce pălești învinsă
de atacul zorilor tinereții
sub legănarea
unui vânt sprințar.
Rămas bun, tinerețe,
cu aripi fâlfâind
între cărări de căutări.
Rămas bun, maturitate,
cu ancora
prinsă-n mantia
unui timp capricios.
Mai stai...senectute,
că mai am
multe să-ți spun,
de aceea,
în fiecare seară
las finalul povestirii
pentru a doua zi;
știi, vreau să țin
încă închisă
poarta clipei...
bunului rămas.
ŢI-AŞ DESENA GÂNDURILE
Dacă s-ar putea
Ţi-aş desena gândurile
Şi le-aş pune
Petale de margarete
Într-o vază de rubin ,
În tabloul unui anonim .
Dar aşa , din mintea ta
Eu le culeg
Bob cu bob , înrourat,
Încercând să le aleg
Pe cele-n care ai mai păstrat
Chipul meu pierdut în ele
Ca să le prind la gât şirag ,
Cu dor , de dorul tău drag.
SURÂS PRINTRE STELE
Mi-am pecetluit gândul
Cu sigiliul neliniștii mele ,
Iar el căutându-și drumul
Îmi îndreptă ochii către stele
Și vrând să iau
O felie de cer,
Irișii-mi trimis-au
Surâsul lor ca mesager
Să-mbrățișeze o lucitoare stea,
Dar când , acolo a ajuns
Eu și lumea mea
Demult am apus.

RODICA FERCANA
SCRIITOR
MEMBRU CONEXIUNI
BISTRIȚA
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azi nu mai zugrăvesc
imaginea fricii
pe peretele
copilăriei
lumina a obosit
pe sticla ferestrei
unde creşteau
grădini închipuite
drumuri spre nicăieri
se întorc în mine
cumplită oboseală
a căutării
mâinile ei
peste mâinile mele
doi fluturi
două lumini
împletind taina vieții
mâinile mamei
mâinile iubitei
mâinile fiicei
le simt mirosul
de pâine
de floare
de cântec
mâinile ei
peste scheletul meu
dansează
în ritualul lugubru
al trecerii

ANA ZEGREAN
SCRIITOR,
MEMBRU CONEXIUNI
BISTRIȚA

“a fi … sau …”
dincolo de curcubeu
doar curgerea vremii.
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O NOUĂ CHEMARE
M-am obosit de tot
ce-a fost acolo sus
La Cina cea de taină
în nopți nedormite
Privirile de mii de ani sufocă
chipul lui Isus
Femei afundate
cu speranțe-n orbite
Seara se desprinde de zi
treptat pe furiș
Am fost chemat din nou
la cina cea de taină
La masă Isus nu era
Plecase-n grădină
Iar din cuiul crucii
cineva furase o haină
și-a vândut-o în grabă pe o găină
Alarmați ucenicii
dezleagă barca de la țărm
Deasupra-i veghează
puzderii de stele
Sub barcă tăcerea apei
am început să o sfărm
Singur vând ursite
expuse pe tejghele
***
Îmi amintesc
de fructul oprit
și mă cuprinde spaima
iar tu râzi
de cei care plutesc
în timp
ei strigă:
pământ, pământ ...
O pasăre zboară
cu firul de iarbă în cioc
vestind a treia cădere
pe loc...

SEMN DE ADUCERE-AMINTE
Pune-mi deoparte
câteva cuvinte
Necesare poemului
pus la dospit
În luna acesta
spre aducere-aminte
De clipa în care
din robie am ieșit
Pune-mi semnul de carte
în mână
Să nu uit pagina
pe care am scris
Rânduiala de veacuri
o poruncă divină
pentru oricine
e subiect deschis
Pune-mi
cititorule jurământul în gură
Că voi aduce pururea
jertfă Celui de Sus
Nu voi privi
niciodată aproapele cu ură
Voi răscumpăra
pe cel care s-a dus
BÂRFĂ VIRTUALĂ
Am intrat pe messenger
Și-a bârfit
Cu gura până la cer
Spre infinit

AUREL POP
SCRIITOR, MEMBRU USR
SATU MARE
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***
Uni nu pot dormi
de grijă mea
Nu-mi purtați de grijă
Calvarul cuvintelor
nu s-a sfârșit
Cititorul țipă
provocând scandal
Așteaptă
citind
în cartea sfântă
Prin care-i vestit
necazul cel mare
încă nu a sosit

CHEMARE
Vom pătimi bătând
cu toiagul spre cer
Din când în când
un cânt mai sună din caval
Un strigăt coborât
sub gluga de oier
Are început sfios
dar trist ca un final
Noaptea din ce în ce mai plină
umple-n casă
La geam dodată sar
Sâsă-ți ascult răsuflarea
Mă simt ca un inel aruncat
de mireasă
Așteptâdu-ți zădarnic
de mii de ani chemarea
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CHANGING ENERGY

ENERGIE ÎN SCHIMBARE

As if lighting
Struck from the head to the toes
Running through your body
Making you wonder
If there is anything else left
Other than power

De parcă fulgerul
A trăznit din creștet în tălpi
Trecând prin trupul tău
Încât te întrebi
Dacă a mai rămas ceva
În afară de putere

Nevertheless, you will never know
Whether the door to your heart has opened
Or your heart is totally gone
Even if you pass planet after planet
You are still wondering about the energy
But soon that is going to change again

Cu toate acestea, nu vei şti niciodată
Dacă e deschisă calea spre inima ta
Sau ea a dispărut cu totul
Pe când depășești planetă după planetă
Continui să te întrebi despre energie
Curând însă toate se vor schimba
NOUA MITOLOGIE

NEW MYTHOLOGY
Dincolo de religiozitate
Nemurirea filosofiilor
Dispare treptat
Idei tot mai rare:
Mitologii străvechi
Imagini dispărute Pentru toate ființele
		
Temeiul lor Plăsmuit

Behind religious
the immortality of
All philosophies fades
Dwindling ideas:
Old mythologies
Loss images For every being
Their foundation Abstracted

Privește mai adânc:
Nemărginirea
Lumile funcționează
Albe şi vide
Noua mataforă:
Ant!
Lalea în Câmpul de Lalele
		
Orice ființă Neperenă

Look deeper:
Infinity
The worlds run
Blank and void
New metaphor:
Ant!
Tulip în Tulips Field
Every being Impermanent:

GINO LEINEWEBER
SCRIITOR
HAMBURG, GERMANIA
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Energie galactică
Formă şi dinamici
Viață și iubire
Acceptare a mișcării
Meditație
La forma de bază
Cu toată forța
		
În spiritual: Mântuire

Galactic energy
Form and dynamics
Life and love
Acceptance of the movement.
Meditation
On the basic form
With all power
In the spiritual: Redemption

Traducere de Zorin Diaconescu
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STÂNJENEL ARZÂND
Toate încep cu Big-Bang-ul
cu întunericul acela rotund
mângâiat de ochiul lacom şi crud
Toate încep cu stânjenelul
în flăcări arzând
fără mistuire
cu o mireasă gata de nuntă oricând
dar fără de mire
Toate încep cu ochiul acesta
lacom şi crud
care aduce lucrurile de la nefiinţă la fiinţă
privind
Big-Bang-ul, ochiul şi floarea
marele sunet lumina şi arta
de aceea spunea Meister Eckhart
că omul este un fenomen acustic
totul este acustic
şi totul este lumină, lumină
lacomă şi crudă
arta, joc de sunet şi lumină
o frumuseţe eternă
stânjenel arzând întru toate câte au fost
şi or să mai vină

NU PUTEM CUMPĂRA ÎNVIEREA
Toţi avem nevoie de Înviere
pentru că toţi suntem în captivitate egipteană
pentru că toţi trăim
în preajmă
cu îngerul întunericului
cu frica de aripa lui grea
ce ameninţă pe întâii noştri născuţi
pe ceilalţi născuţi ai noştri
pe noi înşine
Toţi avem nevoie de Înviere
pentru că toţi trăim cu faraonul în spate
înghesuindu-ne înspre imposibila mare
Unde vom fugi de mânia cea dinapoi?
Şi iată
marea cea imposibiliă devine posibilă
iată valurile-i tulburi despicându-se
încătuşat
iată Paştile înaintea noastră
şi noi în Paşti
de la moarte la viaţă
de la ură la dragoste
de la noi la Dumnezeu
de la mine până la tine
topind gheaţa în care eram ţinuţi
dezgheţând cuvântul din inimă
şi pe Dumnezeu din cuvânt.
Nu putem cumpăra Învierea
nici întreagă, nici pe bucăţi
soldaţii ne-au spus
ea vine aşa deodată
pentru unii
pentru alţii mult aşteptată
Ne trebuie o Înviere la toţi
aşa cum îi trebuie căprioarei apa izvorului
aşa cum îi trebuie în noaptea istoriei
o stea călătorului

CAPTIVITATE
De când am intrat
în captivitate
Nu mai sufăr
de singurătate
Balsamul rugăciunii
îmi mângâie rana căderii
Apele Bethesdei
Clocotesc sub zodia Invierii
Am rătăcit 40 de ani
în pustiul din mine
ca să mă întorc
de unde am plecat
Acum corabia mea
zace epavă
la poale de munte dărăpănat

THEODOR DAMIAN
SCRIITOR-PREOT
NEW YORK, SUA

Din ce-a mai rămas
am să ridic un altar
şi-am să intru-n captivitate
iar
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VALEA ACESTEI ÎNŢELEGERI
Dreapta înţelegere vine din smerenie
aşa cum spun englezii
adică din starea de dedesubt
de unde poţi privi stânjenelul
fiecărui lucru
Floarea se închide şi se deschide
flirtând cu privirea
ce ţinteşte spre azuriul adâncului
vai celui ce intră în valea acestei înţelegeri
“cine-i va ridica lui piatra
de pe uşa mormântului?”
Uneori nu mai vezi obiectele din cauza sforilor
Aşa ne trecem viaţa
ca-ntr-o poză suprapusă
sau ca-n hala veche
din Omaha, Nebraska
cu pantofii-n vitrină şi cu
vitrina-n pantofi
American Express, Visa şi Discover
sunt singurele carduri
acceptate pe moment
tot ce este în hală
se ţine suspendat de sfori
totul e sforărie
unele sunt mai scurte
altele mai lungi
mai subţiri şi mai groase
depinde de ce spânzură ele
uneori nu mai vezi obiectele din cauza sforilor
Tom Blackwell are dreptate
când pictează unele nume de firme
de la stânga la dreapta
altele de la dreapta la stânga
altele pe dos
pentru că acum pentru a fi pe faţă
trebuie să fii pe dos
totul se reflectă în totul
autobuzul în pantofi
pantofii în autobuz
cei care merg pe sus
în cei care merg pe jos
şi invers
nu vorbesc aici de
inversul bidirecţional
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ci de celălalt
mult mai complex
care face şi desface toate
vorbesc aici
de stelele ce atârnă de bolta halei
oraşului vechi din Nebraska
ce se rotesc tacticos în orbite
de la stânga la dreapta
şi de la dreapta la stânga
că nu se mai ştie
cine pe ce luminează
şi cine pe cine
luminile se reflectă halucinant
în oglinzile de plastic
fără de care
viaţa noastră nu mai este posibilă
heim
s-a desprins de florsheim
şi rătăceşte printre lucruri
nu ştii dacă nu te va eticheta
şi pe tine
parţial sau integral
în sala aceasta
se naşte o nouă mitologie
şi se plămădeşte
un nou graal
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MEREU NE RĂSTIGNIM PRIETENUL
Prietenul înţelege
dar nu ştie ce
toţi vorbesc acum de
acceptarea necondiţionată
deşi reciprocitatea e condiţia
de bază
chiar şi în prietenia cu Dumnezeu.
Spune-mi câţi prieteni ai
ca să-ţi spun cine eşti
mereu ne răstignim prietenul
şi-apoi îi scriem viaţa în
cartea cu poveşti.
O STARE DE GRAŢIE (II)
Există o stare de graţie
un Cain, un Iuda
şi o nebunie în orice relaţie
câinii latră mai tare
inundaţi de parfum câinii torenţiali
fac stânjeneii să înflorească
câinii mei ciobăneşti latră prelung
ca o gură de rai, abisul rotund
îmi zgârie şi-mi tămăduieşte vechea rană
în fiecare lucru văd un abis ce mă cheamă.
UN VÂNT PORNEŞTE
Toamna când se numără cărăbuşii
în vântul albastru de la miază-zi
se plimbă pe sub streaşina cerului spiriduşii
exersând o nouă conjugare a lui a fi
un vânt porneşte dinspre ei
şi ajunge furtună în frunza de brustur
mă uit la toate câte am
şi cum rănile mele mă ustur
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“You are my teacher!
Teach me how to write a poetry like you!”
He opened his palm once more
The wind swirled and disappeared
“Young man!...
The wind is abundance
But its invisible
And once you felt its existence in your hand
Write then…
Write about the wind that wandered away
But had once danced gracefully
In your palm”
ÎNVAȚĂ-MĂ SĂ SCRIU VERSURI
Pe măsursa ce scriam
Auzeam o voce puternică, dătătoare de speranță
“Învață-mă te rog să scriu versuri
Aidoma celor scrise de Rumi”
Am chemat vântul ce se iscase
Am ales o frântură din vârtejul brizei
Să i-a așez în palmă

MAWAR MARIZUKI
SCRIITOR
MALAEZIA

El a deschis palma
Și a privit în gol
Vântul era invizibil în splendoarea lui
“Învață-mă te rog să scriu versuri
Nu vezi? Vântul e doar o adiere..
Tăcută și pustie

TEACH ME HOW TO WRITE A POETRY
As I was writing
I heard a strong, hopeful voice

Am mai prins o fâșie de vânt
Și i-am așezat-o din nou în palmă

“Teach me please to write the lines
As beautiful as Rumi’s poetry ”
I summoned a passing wind
And chose a piece of the swirling breeze
To put in his palm

“Nu-mi pot ciopli poezia, creionul
Cu pumnul strâns”
Așa te-ai răstit
“Ești dascălul meu!
Învață-mă să scriu versuri ca tine!”

He opened his palm
And gazed into the emptiness
The wind was invisible in its abundance

El și-a mai deschis odată palma
Văntul s-a răsucit și a dispărut

“Teach me please to write a poetry
Don’t you see? The wind is just a breeze..
Silent and empty

“Tinere!...
Vântul e pretutindeni
invizibil
Deîndată ce l-ai simțit în palmă
Apucă-te de scris…
Scrie despre vântul care te-a părăsit
Cel care stătuse odinioară cu grație
În palma ta”

I picked another blade of breeze
And I put it inside his palm… once again
“I can’t whittle my poetry, pencil
With a clenched fist”
You uttered in anger
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Vis îmbălsămat
Mi-ai zdrobit cu genunchii albi gândurile,
Femeie ursitoare în galaxia sufletului meu
Pe care l-ai trimis în lumile nemuririi.
Un licăr de lumină
Trimis din hăul
Intunecatei minţi
S-a scurs aievea
Pe lângă snopii de stele
Si în iubirile tale
Ca să-mi aducă o rază tumultuoasă
A trăirii mele pământeşti, femeie,
Crezând că mă prefac
In orice fiinţă cu puteri ale iubirii.
Să-mi pot vedea destinul
Să-l dirijez ca pe o floare de colţ,
Rară pe munte şi cu sclipiri de diamant
In visul îmbălsămat
Al sufletului meu
Rămas ca o ancoră cerească
Pentru eternitate în iubirea noastră.
Suprema alinare
		
Soţiei mele, Maricica
Eşti cea care mi-ai captat viaţa
In clepsidra timpului
Si-am răsturnat-o amândoi,
Să oprim trecerea frumosului nimb
Spre drumul sinuos al vieţii.
Am fost izbiţi şi torturaţi
De valuri grele şi ucigătoare
Dar niciodată, stânca zămislită
De liantul sufletului nostru
N-a reuşit să rupă zăgazul
Iubirii eterne, cu şicanele ei
Mereu hărţuiţi de vampirii vremii
Ce au muşcat din sacrul nostru legământ.
Ai fost şi vei rămâne
Un munte şi o zână bună, călătoare
Spre un liman al dulcei noastre trăiri
Care frumos s-aşterne
Peste ninsul păr al existenţei noastre.
Rămâi o stea în cupa vieţii mele,
Vom dăinui în veac, prin ploaia
Amintirilor zăgăzuite-n noi
Suprema alinare a tot ce-nseamnă Om.

IOAN LAZĂR
SCRIITOR
MEMBRU CONEXIUNI
BISTRIȚA
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„Mi-a plăcut culoarea“, Pe urmele unei
românce din Gabon, Africa
Ediție după ediție, festivalul este o ocazie
extraordinară de a aprecia diversitatea culturală
africană, pune accent și atrage atenția asupra
aspectelor legate de civilizația din Africa. „Africa
este leagănul umanității și culturile noastre ar
trebui să fie protejate în scopul de a păstra o
identitate cu adevărat africană. Această adunare
reflectă aspirația la unitate. Vrem ca valorile
noastre să le îmbogățim cu altele, să le prezentăm
și să le facem cunoscute și altora, așa cum le-am
moștenit și dobândit de-a lungul istoriei”, au fost
cuvintele exprimate în ceremonia de deschidere
a festivalului de către Ministrul Culturii.
… răsunetul trecea de granițele Gabonului,
ajungând până în Brazilia, Mali, Congo, Germania,
Guyana, Africa de Sud.
…Prin fața tribunei defilează multe organizații
meșteșugărești, trupe de dansatori, de circ
îmbrăcați în costume tradiționale, dar și mascați.
Dansul prin ritmul lui specific exprimă mereu o
idee. Aici suntem martorii ritmului și mișcărilor
care armonizează perfect, fie că este vorba
mișcări ale umerilor și trupului, mișcări specifice,
ondulate, ba chiar și obscene, care amuză
asistența din tribuna oficială și publicul.
…Deschiderea ceremoniei aparținea coloanei de
camioane frumos decorate de pe care dansatori,
muzicieni, persoane marcante, dar și persoane
îmbrăcate în costume de rafie sau mascați, își
exprimau salutul față de oficialități. Trupele de
dans băștinașe, dar și din alte țări, îmbrăcate
în costume specifice zonei, avansau pe jos,
în timpul defilării fiind prezentate de obicei
dansuri de distracție.
Ca spectator m-a impresionat în mod deosebit
dansul Mengane, din păcate un dans pe cale
de dispariție. Este un ritual aparte prezentat
de un grup de femei care dansează pe scaune.
Armonia dintre ritmul intrumentelor tradiționale
și mișcările corpului, fie că este vorba de umerii
bogat împodobiți de pămătufuri de pene și
rafie sau mișcările șoldurilor și picioarelor,
totul se transformă într-o unitate, un întreg

IOANA HEIDEL
SCRIITOR
GERMANIA
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subordonat muzicii, energiei și ritmului. Limbajul
vernacular întregește ritualul, dansul devenind
o perfecțiune, o unitate, un întreg.
Captivată de ceea ce vedeam și auzeam, constat
cu surprindere că nu numai dansatoarele
avansau, ci odată cu ele și scaunele, însă nu
oricum, ci prin mișcări rapide ale părților dorsale
ale bazinului.
… Libreville, capitala Gabonului, vibrează
timp de patru zile de muzica ritmică a tobelor,
tamburelor, tam-tam-urilor și a harpelor
melodioase. Noaptea începe cu spectacole de
tot felul, însă publicul este nerăbdător să se
răsfețe și cu mâncăruri și băuturi tradiționale
nu numai indigene, ci și ale țărilor prezente la
sărbătoare.
Orașul se transformă într-un paradis culinar unde,
pentru astâmpărarea poftelor, se amenajează
peste 400 de standuri. Oferta este deosebit
de diversificată, totul după pofta inimii, fie că
este carne de vânat, pește pregătit după rețete
tradiționale, legume, porumb, diferiți tuberculi,
sucuri din trestie de zahăr, suc din fructe de
baobabi, vin din palmier, pachete cu arahide,
mizilic cu crevete sau omizi afumate și multe,
multe altele.
Text extras din capitolul
„Sărbătoarea culturilor în Gabon“
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„MALUL TĂCERII”
DESPRE LUMINĂ, ÎNŢELEPCIUNE ŞI TĂCERE

În noianul căutărilor spre cuprindere
experimentalistă a câmpului liric nelimitat,
poezia lui Dorel Cosma se înscrie sub semnul
revelator prin mesajul existenţialist în limbajul
sibilinic, prin adâncimea iluminării din ineditul
constructiv al metaforei. Volumul „Malul
tăcerii”, trilingv: turcă, traducere Mesut Șenol,
engleză, Maria Muguraș Petrescu și David Paul
Vnuck, română, apărut la Ed. Artshop, October/
Ekim 2016, confirmă deschiderea autorului
spre poezia conceptuală cu rara performanţă a
limpezimii clasice în structuri moderne.
Poemele în ansamblu se instituie într-o
veritabilă „Legendă a Omului” vindecat de
„rănile lumii”, prin pătimirea timpului istorie,
eliberat de eul „naşterii şi morţii”, străfulgerat
în sferele raţiunii şi în aureola harică.
Preţ al Crucificării, Omul şlefuieşte fiinţa,
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dincolo de sine spre un Acolo unde cunoaşterea
eliberată de rutină prin glasul pietrei, prin
limpezirea ceţei identifică A.D.N.-ul Universului,
răsfrânt în „culori şi sunete” dezlănţuite în
iureşul furtunii, în gongul, în gol şi rece bătut
de stâncile cu scenă şi decor”, în „cristalinul şi
verdele” pădurii exotice din Gargano, în cerul
inaccesibil, vânat doar de „umbra cuvintelor”.
Nimic din tentaţia egocentrică specifică poeziei
postmoderne, înăbuşită adesea în autobiografic
şi obiectual nu se regăseşte în lirica poetului
Dorel Cosma; totul se filtrează prin dimensiunea
cunoaşterii identificată în faptul în sine încât
poezia primeşte însemnele cosmicităţii.
Poetul îşi regăseşte paşii iniţiatici în
exemplare notaţii din tragicul fior al depăşirii
de sine precum în poemul Emoţie: „Un suflet de
vânt/ sporeşte tăcerea/ exploziilor ascunse/ şi
zguduie/ din temelii/ întreaga esenţă/ rupere
de neant/ introspectic”. Cuvântul adesea incert
îşi „întinde umbra” devenind „inaccesibil”,
deşi „atât de aproape”. Exerciţiul dramatic al
sublimării traversează „Drumuri pasionale” spre
taina nemuririi, a comunicării cer-pământ prin
traiectoria interioară a sufletului spre intuiţia
Sacrului, precum în poemul Acasă la Padre Pio
(p. 38).
Aura afectivă insinuată printre asperităţile
jocurilor destinale învăluie clipa în bucuria,
speranţa sau chiar în certitudinea zborului spre
o lume a viitorului: „Iar gândul meu zboară/
Acolo spre lumea/ Nebună a viitorului/ ... / Ai să
zbori, ai să mergi. E atât de mare lumea...” (Ianis).
Fărâmă din Univers, omul deţine
atributele împlinirii în sacralitate, pe urmele
„firului de lumină” sfredelitor prin „visul de
piatră, din reţeaua amăgirilor, spre propria-i
identitate. „Lumea are nevoie/ de frumuseţe/
... / arhipeleag în marea de vicii/ Încearcă!/
Ascultă-te pe tine!” (Încearcă, p. 57).
Şansa o constituie căutarea, gândul,
cuvântul deţinător al echilibrului cosmic
prezent deopotrivă în semnele fiinţării, ocrotit
„în marele timp al fericirilor”, „Ce mi s-a spus/ .../
Că ai venit cu cheia magică/ a unei promisiuni
secrete/ Cristal de-abea născut!” „Cuvintele
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mele sunt cerul/ sub care te-ai născut./ Sunt
fericirea şi dreptul la veşnicie” (AIAN).
Din aceeaşi taină se încheagă piatra
dăltuită în pagini de istorie traversând secole „în
dimensiunea aerului piramidal” cu frumuseţea
totală, cruntă şi apăsătoare a chipului uman
cioplit de gândul şi ochiul artistului.
Prin artă, spre veşnicie, prin cuvânt spre
nemurire, spiritul răzbate în Lumină, îşi zideşte
devenirea, îşi armonizează contrastele, îşi
dimensionează timpul, îşi ordonează neantul
în arhitectura unică a templului încolţit „în
străfundul cerului”.
Între „Aici şi Acolo”, între contingent
şi infinit, rodul dăruirii spre desăvârşire se
adânceşte în „Tăcerea” atotgrăitoare, misterioasă
precum taina existenţei însăşi salvată continuu.
Edificator este poemul „Malul tăcerii” care
fixează metaforic coordonatele existenţiale
ca devenire în „Lumina” pe calea modelării
sufletului în dimensiunea geometriei cosmice:
„Suntem la malul tăcerii/ fideli cuvântului dat/
nici un obiect în plus/ În geometria timpului/
compasul înscrie/ cercuri de veşnicii” (p. 39).
Într-o retorică sobră, modernă şi de o
evidentă originalitate şi îndrăzneală, cartea
poetului Dorel Cosma, „Malul tăcerii”, e o
identificare a lecţiei vieţii despre Tăcere ca
atribut al Înţelepciunii Omului creator, e
bucuria darului oferit celor aleşi, „Biletul de
călătorie” „în lumea/ emoţiilor tulburătoare,/
a contemplaţiei pure”, Dar pe care poetul îl
împarte cu generozitate şi onestitate semenilor,
între coperţile acestei rare cărţi.
ANTONIA BODEA
Cluj – Napoca
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POVESTIRI DE ACASĂ

Povestiri de acasă. În cadrul seriei
„Opera Omnia. Proză scurtă contemporană” a
Editurii Tipo Moldova, coordonată de Valeriu
Stancu şi Aurel Ştefanachi, a apărut volumul
„Două povestiri”, sub semnătura bistriţencei
Rodica Fercana. Cartea cuprinde, după cum
sugerează şi titlul, două povestiri „Gruia” şi
„Cica” ce oglindesc poveşti de viaţă petrecute
în preajma scriitoarei. Pe Rodica Fercana cititorii
o cunosc ca poetă, aplecată asupra versului,
mai ales în ultimii ani, după ce s-a retras de la
catedră, unde a instruit sute de adolescenţi în
domeniul economiei. Şi astăzi, Rodica Fercana
este alături de copiii ce doresc performanţe,
predându-le acestora matematica de gimnaziu
în pregătirea extraşcolară. După mai multe
volume de poezii care au adus în palmaresul
autoarei şi premii, iată a venit momentul de
a se aşeza la masa de scris şi a aduce în faţa
cititorilor şi proză, arătându-ne astfel că poate
jongla cu cuvintele şi pe acest palier. Proza
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„Gruia” poate fi dedicată celor care iubesc
animalele din jurul lor, celor care au în curte
un căţel, dovedindu-ne ataşamentul acestuia
faţă de om. Proza surprinde prin crâmpeiele de
amintiri de pe Valea Fiadului, din casa bunicii
Saveta, aşezată la fel ca locuinţa Irinucăi din
Amintirile lui Creangă, sub munte, de această
dată Ţibleşul fiind ocrotitorul gospodăriei. O
lume în care şi literatura era la ea acasă, copiii
crescând cu poveştile şi poezile citite de mama
în zile de sărbătoare. Regăsim aici interesul
pentru literatură al Rodicăi Fercana, cea care
mai târziu avea ea însăşi să-şi vadă numele
pe o carte. O poveste despre copilărie şi un
tovarăş de joacă devotat, Gruia, cel care zburda
întotdeauna cu bucurie în faţa copiilor şi care,
din drag pentru aceştia, străbătea 4 km până
la gară pentru a-i însoţi când luau trenul spre
a merge spre şcolile năsăudene. Gruia devine
un simbol al Gării din Telciu însoţind de-a
lungul anilor pe toţi cei cinci copii ai familiei
la tren, iar la întoarcere aşteptându-i pe peron,
ştiind exact ziua şi ora când se petreceau
aceste lucruri: „Văd prin geam pe Gruia stând
în coadă pe peron, mişcându-şi gâtul, capul
pendulându-i-se stânga-dreapta doar-doar m-o
zări, dar şi când m-a văzut, din două salturi a
fost la mine, gata-gata să mă dărâme lătrânduşi iar duioşile” (p. 15). Când câinele şi-a pierdut
„serviciul”, fiecare dintre copii aşezându-se la
casa lor, a început să sufere, mergând pe peron
şi aşteptându-i să vină, iar când vedea că nu
coboară nimeni pe peron „Gruia se zvârlea după
tren, lătrând furios, pe urmă scotea un urlet
prelung, după care trist lua drumul de plecare
din gară” (p. 18). Povestea este mai presus
de toate a devotamentului necondiţionat, a
stingerii încet a unui câine căruia îi era dor de
prietenii lui de joacă din copilărie, a amintirilor
despre vatra satului de altădată. Deşi în curte
viaţa a renăscut printr-un căţelandru pe nume
Gruişor, amintirea lui Gruia rămâne prezentă în
sufletul scriitoarei, poate şi pentru că povestea
s-a petrecut în anii adolescenţei pe care-i trăim
cu totul altfel faţă de anii maturităţii. O poveste
sensibilă din care răzbate prietenia dintre om şi
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câine, spunându-se, nu-i aşa, că avem de-a face
cu cea mai sinceră şi necondiţionată dintre câte
prietenii există pe pământ. Citind această proză
m-am dus cu gândul şi spre alte întâmplări cu
câini care-şi aşteaptă stăpânii care nu mai vin,
precum cel dintr-o gară din China, căruia i-a
fost înălţat şi un monument, sau câinii care
stau pe mormântul stăpânilor până se sting
şi ei odată cu aceştia. A doua proză din carte
- „Cica” aduce povestea tulburătoare a unei
femei supusă de viaţă la multe încercări. Un
jurnal pornind de la un caiet al personajului
care şi-a aşezat toate suferinţele pe hârtie, iar
mai apoi trecut prin filtrul scriitoarei, care deşi
aici poartă numele Mara, o regăsim prin gesturi,
dar şi prin povestea vieţii personale pe Rodica
Fercana. La fel ca şi personajul, şi aceasta predă
ore copiilor ce se pregătesc pentru examenele
la matematică, şi aceasta a crescut o fată şi are
doi nepoţi şi, dincolo de toate, şi pentru ea
poezia este, în momentul de faţă, mai presus
de orice. „Rămân la poezie. Mă bucură faptul că
sunt destui oameni care mi le citesc cu plăcere
şi-mi telefonează spunându-mi să continui
deoarece fiecare poezie are un filon emoţional
aparte, multe cu mesaj optimist. Constat că
poezia a ocupat locul copilului pe care n-am
reuşit să-l am”, spune Mara (p. 43). Proza este şi
o redescoperire a valenţelor scrisului, Cica fiind
cea care îi propune Marei să îi scrie povestea
vieţii într-o carte. Aşa avem de-a face cu primele
proze ale autoarei. Povestea surprinde viaţa
tristă a unei fete care la 3 ani a făcut o luxaţie
la coloana vertebrală care i-a sfâşiat copilăria.
Până la 7 ani a colindat spitalele, însă luptătoare,
aceasta nu a renunţat nicio clipă la şcoală şi,
deşi a început mult mai târziu, după 10 ani, să
frecventeze cursurile, ea ştia socoti şi scrie încă
de mică. În timp ce alţi copii frecventau liceul,
ea la 17 ani era în clasa a VII-a, însă ambiţia a
făcut-o să ajungă la o şcoală de contabilitate,
unde a intrat prima pe listă. Deşi oboseala
fizică era tot mai accentuată, a terminat şcoala,
dând examene în spital, cu nota 10. Este
exemplul unui om care luptă pentru idealurile
sale, indiferent de condiţiile prin care a trecut.

CONEXIUNI LITERARE - Anul I. Nr.1 - 2017

Cronici

Alternarea între jurnalul-caiet al personajului şi
actualitatea vremii în care era scrisă proza fac
ca tema să fie mai interesantă, imaginile dintre
trecut şi prezent împletindu-se într-o proză bine
structurată. Nu lipseşte povestea de dragoste
dintre tânăra eroină şi Dan, un tânăr sportiv
pentru care dragostea era necondiţionată, fiind
ani la rând alături de Cica, deşi aceasta încerca
să-l îndepărteze pentru a nu se îndrăgosti
de ea. În proză sunt inserate şi versuri ale
personajului: „Gândurile mele/ Aripi de fluturi/
Ce se zbat între ele/ Sun boarea de vânturi” (p.
70). Deşi încerca să-şi estompeze sentimentele
pecetluindu-şi inima pentru tot ce simţea pentru
tânăr, fiecare gest din partea acestuia era unul
la care fata vibra, astfel născându-se adevărate
momente surprinse de condeiul scriitoarei întrun mod aparte: „Sufletul meu s-a deschis ca o
floare ce-şi desface petalele adunate în nopate
ca să îmbrăţişeze căldura soarelui” (p. 74). Proza
cuprinde două părţi, în cea din urmă trecând
de la viaţa adolescentei la femeia de azi, în a
cărei inimă s-a întins pustiul şi care trăieşte
doar prin dragostea pentru nepoate, prin
intermediul cărora a cunoscut-o şi pe scriitoare.
Personajul nostru se stinge ca o lumânare,
sufletul aşezându-i-se într-o stea, cine ştie,
poate alături de cel al lui Dan, în „constelaţia
veşniciei” (p. 89). Cele două povestiri scrise de
Rodica Fercana sunt segmente ale luptei pentru
viaţă, oglindind firea sensibilă a noastră, dar şi
a adevăraţilor noştri tovarăşi, cum este Gruia, în
prima proză sau Dan, în cea de-a doua, care au
iubit necondiţionat.
MENUŢ MAXIMINIAN
BISTRIȚA
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„CONEXIUNI DE NOIEMBRIE” SAU FLORILEGIU
UNEI STRÂNGERI DE MÂNĂ

Crestomația intitulată sugestiv „Conexiuni
de noiembrie“, apărută anul acesta la Bistrița
sub semnătura unor distinși scriitori, Dorel
Cosma și Menuț Maximinian, având o ținută
tipografică, estetică și stilistică de excepție,
datorită Editurii „Nosa Nostra”, dar și a lectorilor
de carte Maria Herineanu, Al.Cristian Miloș și
al talentatului grafician Lucian Dobârtă, care a
conceput o copertă sugestivă, (degetele unei
mâini îndoite a chemare, formate din cinci
cărti asezate una lângă alta), este oglinda
desfășurării evenimentului cultural-artistic: a
Festivalul Internațional de Teatru și Literatură
„Liviu Rebreanu“, din 2016.
Antologia se deschide cu două texte,
cuprinse în „Cuvânt înainte“ semnate de Ovidiu
Teodor Crețu, primarul municipiului Bistrița și
de prof.dr. Dorel Cosma, directorul Centrului
Cultural Municipal, care, printre altele, spune:
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„Ne-am obișnuit ca luna noiembrie să fie
marcată de importantul eveniment culturalartistic: Festivalul Internațional de Teatru și
Literatură „Liviu Rebreanu” (…) Dezbaterile
literare din perioada 26-30 noiembrie vor
aduce în discuție pulsul literaturii române și
internaționale. Scriitori, editori, reviste din
România, Franța, Germania, Turcia, Austria,
Israel, Slovacia, vor completa tabloul acestei
impresionante ediții 2016.” Cartea mai cuprinde
un text de Cornel Udrea, dar și o amplă discuție
dintre Menuț Maximinian și Dorel Cosma, având
ca titlu “Să bată gongul“, în care se dezbat idei
și proiecte privind Festivalul „Liviu Rebreanu“,
dar și despre viitorul Teatru bistrițean.
Practic, această antologie pune baza
unei splendide construcții pe care o numesc
civilizația Logosului, fiind structurată în cinci
capitole, sugerate prin degetele mâinii formate
din cărți, încă de pe copertă prin desenul lui
Lucian Dobârcă, la care se adaugă „Portrete din
festival văzute de Marian Avramescu și Lucian
Dobârtă“ și un „Album de festival”.
În condiţiile fenomenului de globalizare
şi de integrare europeană a ţării noastre
există riscul ca o parte din tezaurul cultural al
neamului românesc să se piardă, aşa cum se
întâmplă în prezent, sub pretextul îmbogăţirii
limbii române cu englezisme şi americanisme,
dispar cuvinte din dulcele grai românesc, aşa
că, această antologie devine o „ladă de zestre“
a spiritualităţii româneşti și a culturii de pe
mapamond.
Lucrările cuprinse în această crestomaţie,
fac parte dintr-un evantai policolor. Descoperim
lucrări mai din toate genurile literare, fapt ce
creează o rezonanţă polifonică, mulţumind
toate gusturile cititorilor.
Meritul celor care au antologat lucrările
între copertele acestei cărţi este că a înţeles şi a
evitat tendinţa unor autori care doreau să devină
originali, împingând la extrem originalitatea,
fiindcă aceasta nu este originalitate. Adevărata
originalitate nu se doreşte, este o rezultantă
firească a inspiraţiei libere. Din conţinutul nou
rezultă în mod natural forma cea nouă. Căutarea
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noilor mijloace, dacă se rezumă, spre exemplu,
la folosirea unor metafore noi, introducerea
unor idei originale, atunci are o anumită valoare,
dar arta începe dincolo de această căutare. Nu
despre ea este vorba. Este vorba de urmărirea
meticuloasă a unor forme estetice, de vizarea
exclusiv deliberată a textului, care vrea să
exprime exclusiv ilogicul. Aşa cum au procedat
postmoderniştii. De aceea, afirmăm că nu este
o căutare originală, ci, dimpotrivă, este cea
mai uzitată şi uzată, cea mai de rând din zilele
noastre.
De această carte cititorul se apropie ca de
o iubită. Pe motiv că de fiecare dată descoperă
noi şi noi faţete şi valenţe despre autori din
țară, dar și de pe diferite meridiane ale lumii şi
interesantele lor lucrări. Nu trebuie s-o citeşti
decât atunci când ţi-e dor de ea. Cititul în
momente nepotrivite este infructuos. De aceea,
dacă prin natura sa cititul este instabil, trebuie
să citeşti alt autor din această antologie, aşa
cum ai citi mai multe cărţi deodată. Pe fiecare la
timpul său, în aceeaşi stare sufletească.
Capitolul 1 cuprinde comunicările susținute
de participanți la Festivalul Internațional de
Teatru și Literatură ce a avut loc în luna noiembrie
anul trecut. „Dramaturgia lui Liviu Rebreanu”
este analizată cu profesionalism de Antonia
Bodea, același lucru îl fac Sorin Lucaci și Elena
M. Cîmpan, pe când Al.Florin Țene se apropie de
personajul „Ion” din romanul cu același nume,
constatând că acesta este seismograful trăirilor
sufletești ale țăranului ardelean. Nu e lipsit de
importanță articolul lui Andrei Marga despre
perspectiva reconcilierii naționale.
Poezia este bogat reprezentată în capitolul
2 unde sunt antologați poeți din toată țara,
pornind de la Mariana Pândaru Bârgău, Elena
M. Cîmpan, Menuț Maximinian, până la Titina
Nica Țene, Rodica Fercana, Dorel Cosma, Mircea
M. Ionescu, Victor Știr, Aurel Rău,Victoria Fătu
Nalați, Passionaria Stoicescu, Ana Zegrean, până
la poeții din Turcia, (Mesut Șenol) și Franța (Joel
Conte).
Dacă în Capitolul 3 sunt cuprinse într-un
evantai policrom recenziile la cărțile lui Dorel
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Cosma, Menuț Maximinian, Anca Sârghie,
Alexandru Cristian Miloș și Elena M. Cîmpan,
semnate de Antonia Bodea, Al.Florin Țene, Menuț
Maximinian și Theodor Damian, în Capitolul
4 sunt cuprinse articole despre efervescența
mișcării literar-culturală din Bistrița, frumoase
și realiste pagini ce oglindesc inițiativele și
întâlnirile de excelent nivel intelectual și
artistic de la Festivalul Internațional de Teatru
și Literatură, cum subliniază Victor Știr, ce îmi
aduc aminte de zicerea lui Jorge Luis Borges:
“Nu se judecă după ceea ce se scrie, ci după
ceea ce s-a citit.“ Aici descoperim semnăturile
lui Ioan Radu Văcărescu, Cornel Udrea, Muguraș
Maria Petrescu, Emil Cătălin Neghină, Adrian
Găzdaru, Bogdan Cioabă, Aurel Pop, Dan Tudor,
Esra Alkan, Milan Richter, Nicolae Feier, Al.Florin
Țene, Ioan Godja, Vasile Jimboreanu, Doris
Cosma, Daniela Gîfu, Zorin Diaconescu, Maria
Herineanu, Gheorghe Mizgan, Nicolae Vrăsmaș,
Ioan Lazăr, Marilena Toxin, Ioana Heidel, Nadia
Baciu Fărcaș, și mulți alții, fapt ce denotă că
aprecierea este unanimă privind mișcarea
culturală din Bistrița.
Capitolul 5 cuprinde interviurile lui Anca
Sîrghie despre ultimii ani din viața lui Lucian
Blaga în amintirile lui Aurel Rău, Menuț
Maximinian discută cu prof.univ.dr.pr. Theodor
Damina despre compatibilitatea între vocația
preoțească și cea literară, iar în al doilea interviu
Menuț Maximinian „sondează” pătrunde cu
întrebări în viața scriitorului Al.C. Miloș, scriitor
care concluzionează că „acasă pentru mine este
undeva prin constelația Pleiade“, fapt ce mă
face să reneg zicerea lui Rabindranath Tagore:
„Păsările care s-au născut în colivie le e frică
mai ales de cer.“
Acest florilegiu se încheie cu capitolele 6 și 7,
în care descoperim două percepții ale realității:
una văzută prin ochii a doi caricaturiști: Marian
Avramescu și Lucian Dobârtă, și altă realitate
văzută prin ochiul aparatului de fotografiat.
În capitolul 6 sunt portretele caricaturizate
ale scriitorilor participanți la diferite acțiuni
culturale, din care deducem caractere și stări
psihice ale personajelor, prin tușa accentuată a
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fizionomiilor. Umorul fiind o formă de exorcism.
Sunt tablouri surprinse cu mâna sigură și
cu instinct al analizei sufletești, aparținând
deopotrivă personajului și pictorului de suflete.
Iar în capitolul 7 aparatul de fotografiat a
surprins clipa multiplelor acțiuni culturale
organizate de Palatul Culturii din Bistrița.
Închizând copertele acestei antologii gândul
îmi readuce din lumina memoriei aforismul lui
Emile Zola: „O operă de artă e un colț al creațiunii
văzută prin prisma unui temperament.“
AL. FLORIN ȚENE
CLUJ-NAPOCA
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PACTUL CU POEZIA

Ne-am fi aşteptat, după scrieri de
inspiraţie religioasă, pe urmele Sfântului Ierarh
Pahomie de la Gledin, şi în urma pelerinajelor în
Ţara Sfântă, ca Dorin Arsinte să scrie un volum
de versuri cu titlul „Întors din Rai”. Dar aşa,
poate, „Întors din Iad”, cum se numeşte recenta
carte a lui Dorin Arsinte, mizează de la bun
început, în mod conştient, pe o suspiciune de
lectură, care nu face altceva decât să trezească
acea curiozitate specifică cititorului.
Contrar aşteptărilor, neîncrezătoare,
inerente unui demers poetic întârziat şi aşezat
sub un semn diletant, Dorin Arsinte surprinde
în poezia lui prin conţinut şi prin formă, are
suficientă materie lirică pentru a fi prelucrată
şi dispune de o proprietate a cuvintelor atât
de directă şi sigură, încât ne duce cu gândul la
faptul că această carte a fost îndelung meşterită,
cântărită şi şlefuită, aşa cum rar se mai întâmplă
azi, când poezia este aşezată în pagină, „pe
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curat”, la prima strigare. Aşa încât, credem că
aşteptarea a meritat.
„Întors din Iad” vorbeşte despre o
experienţă de viaţă, aproape la limită, despre
suferinţă, despre înţelegerea durerii, despre
chin şi revenire, cu alte resurse, cu alte gânduri.
Renaşterea din cenuşă, după ce a fost parcursă
cunoaşterea, atât cât îi este permisă omului,
îi oferă autorului ceva în schimb. Este vorba
despre sclipire, atât de necesară în poezie,
întâlnită deseori şi ca inspiraţie. Oricum, poezia
lui Dorin Arsinte este sigură de valoarea ei şi
chiar şi aşa, dintr-o zonă neagră, Iadul, ştie că va
avea mulţi „suporteri”.
Ce dovadă mai potrivită pentru faptul că
Raiul şi Iadul sunt amândouă aici, pe Pământ,
decât această carte de poezii, scrise cu ... pofta
de-a trăi.
În primul rând, cele două metafore
pentru lumea de aici şi lumea de dincolo sunt
la Dorin Arsinte „lumea cu gând” (presupusă a fi
a grijilor, a vieţii de zi cu zi) şi o imaginară lume
„fără gând”, promisă în schimbul sufletului,
ademenit a se pierde primul, la îndemnul tentant
„vino cu mine!”. Poetul intră în jocul morţii
„Dansez cu moartea./ Vals sângeros şi crud./
Îi sărut mâna, / Ea mă strânge de gât”, pentru
ca apoi să vadă zădărnicia când „Cu hoituri şi
cadavre/ Chefuieşte cântând nemurirea”, o
ironică receptare a ceva ce, poate, nici nu există.
În al doilea rând, Dorin Arsinte foloseşte drumul
ca modalitate de iniţiere, până la distrugere,
dispariţie chiar, şi, odată ajuns la „poarta
întunericului”, aidoma unui personaj de basm,
aşteaptă să fie invitat. Ce caută poetul- erou
acolo? Tocmai adevărul. Încercat şi lovit, crede
că iubirea îl vindecă. Atât de trist, acceptă, cu
stoicism, cu bărbăţie, moartea ca pe-o iubită:
„pe gură mă sărută dulce moartea!”
În al treilea rând, parcursul lui Dorin
Arsinte, fiind vorba despre prima lui carte de
poezii, este unul totalitar, cuprinzător, ce doreşte,
parcă, să spună tot dintr-odată. Cartea de faţă
este o refacere a drumului facerii, de la prima
„Facere”, biblică, şi cuprinde jertfă, trădare,
şarpe, cumpărare, apocalipsă, rugăciune, înger,
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înviere în cele din urmă, prin poezie. Cu toate
este de acord poetul şi, într-un mod original,
ambiguu, spune „semnez”, ca şi cum ar accepta
orice: situaţie, pact, poezie. Şi acceptă dreptul
de semnătură, pe care şi l-a câştigat prin munca
lui.
Unele imagini îi reuşesc poetului întrun mod exemplar. Alţii scriu cărţi multe şi
nu ajung la performanţe, prezente la Dorin
Arsinte în prima lui carte de poezii. Dintre
acestea, semnalăm câteva: „Sunetul macabru/
Al trâmbiţelor morţii/ Răsună pe câmpia vieţii”,
„Moartea curge lin în mine” „Cu dragoste mă
urăsc”, „Sufletul îmi atârnă/ Între cer şi pământ/
Plânge cu lacrimi/ Negre”, „Mă sting încet ca un
apus/ Înjunghiat în inimă de vise”, „Moartea nu
mă vrea. / Nimeni nu mă vrea.”
În cazul lui Dorin Arsinte, pactul lui
Mefisto este spre binele Poeziei.
Cartea „Întors din Iad” apare în Bistriţa,
la Editura „Mesagerul”, 2016, şi se bucură de a-l
avea lector de carte pe scriitorul şi jurnalistul
Victor Ştir. Un botez cu atât mai generos pentru
noul nostru coleg în materie de poezie. O poezie
altfel, cu care nu suntem obişnuiţi, pentru că
Dorin Arsinte nu se înscrie în tipare. Câţi dintre
noi n-ar dori, dacă ar şti că renasc atât de frumos
în poezie, să treacă prin experienţa poetului şi
să scrie cu atâta dăruire, „întors din Iad”, ca şi
cum ar fi „întors din Rai”.
ELENA M. CÎMPAN
BISTRIȚA
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POETUL TIMPULUI

Înainte de a fi un jurnalist de excepţie,
Menuţ Maximinian este un poet modern, un
iubitor al esenţelor lirice. Poezia sa conţine
puternice reflecţii existenţiale în care proporţia
sentimentală se află în echilibru cu cea
contemplativă. Volumul de poezii intitulat
metaforic ,,Trenul vieţii’’, este o ediţie bilingvă,
română-albaneză, rod al maturităţii sale
creatoare, energice şi entuziaste, animată de o
considerabilă candoare.
Menuţ Maximinian este un talent cultivat,
un poet cu o reală vocaţie pentru acest gen de
literatură, un călător în lumea versului liber,
încărcat de sensuri şi conotaţii lăuntrice prin care
emană sensibilitate şi emoţie inconfundabilă.
Exerciţiul său spiritual se află într-o continuă
căutare a tonului poetic, al exprimării îngrijite,
al unei gândiri mature şi echilibrate: ,,Căutările /
Au trecut gardul./ Peste stânci/ E viaţă albastră/
Dacă mergi / Dincolo de cărări,/ Întâlneşti
oameni./ Dacă vrei,/ Dincolo de viaţă/ Îţi
găseşti calea’’ (Dincolo). Întâlnim în acest volum
versuri care ilustrează o răsturnare a lucrurilor
fireşti, încercare stilistică mai puţin întâlnită:
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,,Păsările îşi caută cuibul/ În pământul mamă./
Ramurile copacilor cresc în jos,/ Rădăcinile
prind viaţă spre cer’’. (Rădăcini din cer)
Povestea unui bibelou rămas stingher pe raftul
bibliotecii, devine pentru poet un motiv de mare
sensibilitate : ,,Printre cărţi e casa ei/ De 20 de
ani stă pe aceeaşi poliţă./Când se plictiseşte îi
trage cu ochiul lui Eminescu/ Sau lui Coşbuc/
Sau la alţii din Biblioteca pentru toţi’’ (Balerina
bibelou). Tema rurală este oglindită în poezia,,
Satul din ilustrată’’: ,,Faceţi loc/ În rândul din
faţă!/ Vin bătrânii mei,/ Simpli şi tăcuţi./ Chipul
lor e brăzdat de sunetul anilor./ Hainele lor sunt
din fân şi mere./ Ochii lor au intrat în nesfârşire/
Îi aşetpt ca pe sfinţi./ Sunt calea spre amintiri’’.
Poemul are valoarea unui îndemn, a unei porunci
prin care, întâietatea preţuirii revine celor
înveşniciţi în această lume. Sunt versuri simple,
izvorâte din puritatea cuvintelor şi încărcătura
lor emoţională. Menuţ este un poet fascinat de
idei îndrăzneţe, pe care le pune în tiparul său
sufletesc. Drumul lui e în timp, nu atât în spaţiul
real, cât în spaţiul imaginar: ,,Stau pe o creangă de
Cer/ Cu mâna pe stele/ Cu alta pe inimă./ Sfâşiat
în două/ Trupul dă ultima lumină’’ (Revedere)
Majoritatea creaţiilor sale sunt scurte, construite
pe fundalul unor imagini deosebit de sugestive.
Fiecare poem este un cerc închis şi toate între
ele comunică prin acelaşi spirit, care le străbate.
Poetul ne introduce într-un mediu propriu, de
unde provine şi originalitatea sa: ,,Pe dealul cu
flori/ Soarele a obosit să urce./ Doar picioarele
căprioarelor/ Străbat poteca./ Din pragul
pădurii/ Izvorul coboară,/ Despărţind tărâmuri’’
(Dealul cu dor). Sunt evidente aici, dar şi în alte
creaţii, figurile de stil, în special metaforele,
care dau culoare şi frumuseţe versurilor sale.
În diversitatea tematică a poeziei lui Menuţ, un
loc aparte îl ocupă iubirea, sinceră, caldă şi fără
răsfăţ. El cântă fiinţa dragă şi bucuriile simple
ale vieţii: ,,Ne-am întâlnit pe puntea lacului./ Miai dat apă şi un struţ de cireşe/...Ne-am întâlnit
în sărut./ Mâna ta era prelungirea mâinii mele.../
sau: ,,Pe o aripă e speranţa/ Pe alta e iubirea/
La mijloc de trup o inimă/ Care bate pentru El’’
(Sufletul pasăre). Pe un alt palier se află ideea

- 72 -

credinţei, ca un pilon al dăinuirii existenţiale:
,,Am plâns /La stâlpul în formă de Cruce/ Până
sârmele i-au ruginit’’ (Ruga)...,, Am luat o palmă
de lumină./ Am sădit-o/ Şi lumea a privit-o cum
creşte./Apoi am luat şi întuneric/ L-am pus în
pământ,/ Dar mi-a înghiţit lumina./ Am udat
lumina cu apă din Cer...’’ (Vremea păcatului)
Menuţ Maximinian este un poet al
timpului său, mistuit de întrebări şi nelinişti:
,,A nins până la uşa sufletului./Am încercat să
dau nămeţii deoparte,/ Pentru ca inima să fie la
adăpost’’.Ideea o regăsim şi în poeziile ,,Timp’’,
,,Vreau clipele noastre’’, „Ceasul’’, ,,Oglinda
apei’’ şi altele. Întreaga sa creaţie poetică este
străbătută de un suflu modern, original, care
se simte, nu numai prin conţinut, ci şi prin
autenticitatea limbajului folosit.
Prin
sănătatea
mesajului
său
optimist, cald şi vibrant, Menuţ Maximinian,
reprezentantul generaţiei în blugi este poetul
care arde ca o flacără vie pe altarul cuvântului
scris.
MIRCEA DAROŞI
BISTRIȚA
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„DUMINICA ÎN MANHATTAN”

Este proaspăt ieșit de sub „teasc” volumul
„Duminica în Manhattan”, carte care reunește
însemnările de călătorie, din 2016, ale
directorului Centrului Cultural Municipal
„George Coșbuc”, prof.dr. Dorel Cosma. Întâlnirea
cu Papa Francisc a fost momentul unic pentru dr.
Cosma, aflat la Vatican împreună cu delegația
română a IGF (Uniunea Mondială de Folclor) și
colegii săi din filiala italiană. Bistrițeanul a avut
oportunitatea să-i înmâneze capului Bisericii
Catolice Placheta Palatului Culturii, să-i spună că
este din Bistriţa și să primească binecuvântarea
pentru grup și municipiul nostru. Textul despre
vizita de la Vatican este inserat în volum și
în versiunile engleză, franceză, germană și
italiană, adresabilitatea autorului fiind evident
sporită. Următorul loc vizitat de Dorel Cosma a
fost Ravenna, fostă reședință a poetului Dante,
unde a fost remarcat teatrul ,,Dante Aligheri”,
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în care se găsește muzeul ,,Dante”, urmează
vizita la Gran Canaria, care i-a sugerat lui Dorel
Cosma asemănarea acelei insule cu paradisul,
numind-o ,,insula concediilor permanente”,
punctul de maxim interes fiind pe insula „Casa
Columb”, reținută în text ca punct intermediar
pentru următoarea călătorie, cea în Statele Unite,
la New York, încărcată de emoția contactului
cu pământul american, cu peisajul urban rar
pe care-l reprezintă cartierul Manhattan. Dorel
Cosma a călătorit la New York într-o adevărată
misiune de reprezentare culturală, împreună cu
președintele Societății ,,Conexiuni” a Scriitorilor
Bistrițeni, Elena M. Cîmpan, și cu scriitorul
Menuț Maximinian, ca invitați ai Institutului de
Spiritualitate și Teologie Ortodoxă. Duminica
în Manhattan a fost, de fapt, cea petrecută la
liturghia oficiată de preotul Theodor Damian,
care ține treaz spiritul românismului și al religiei
ortodoxe în comunitatea pe care o păstorește.
În text au fost inserate descrierea unui tur de
noapte cu taximetrul prin New York, precum și
a unor locuri vizitate împreună cu cei doi colegi
de călătorie.
Cu totul inedită apare călătoria făcută de
Dorel Cosma și Menuţ Maximinian în Malaezia,
la o mare întâlnire literară, desfășurată sub
patronajul sultanului și al prim-ministrului
din țara amintită. La Pankor, s-au citit versuri
românești, într-o atmosferă a bucuriei pentru
poezia din zeci de țări. Din relatare reiese că
Tricolorul românesc a strălucit alături de limba
noastră, în care s-a citit poezie întâia dată la o
întâlnire de o așa anvergură, în acel îndepărtat
colț al lumii.
Dincolo de relatarea propriu-zisă, „Duminica
în Manhattan” semnifică sensul spiritual al
călătoriei, prin beneficiile cunoașterii pe care
le oferă, orice călătorie fiind într-un anumit
registru și o inițiere.
Volumul este prefațat de scriitorul și jurnalistul
Zorin Diaconescu, care scrie, între altele:
,,Starea de duminică este o stare de grație, o
sărbătoare a spiritului și o bucurie a sufletelor
ce se deschid în fața lumii”.
VICTOR ȘTIR - BISTRIȚA
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„TAXIMETRIST DE NOAPTE LA NEW YORK“,
SAU MEMORIALISTICA - TEATRU AL
DIALOGURILOR INTERIOARE

Aflându-mă la un mare Festival de teatru și
literature ce s-a desfășurat la Bistrița, am primit
de la cunoscutul dramaturg și comentator
de radio Mircea M. Ionescu, o carte intitulată
„Taximetrist de noapte la New York “, apărută
la Editura pentru Sport, Giurgiu, 2015, cu
dedicația: „Distinsului literat Al.Florin Țene,
prețuirea autorului, 28.XI, 2016 “
Autor a 28 de cărți publicate, de eseuri,
teatru și memorialistică, Mircea M. Ionescu
dramatizează volumul de memorialistică
publicat anterior „Taximetrist de noapte la
New York“, așa cum se destăinuie în cuvântul
autorului de la începutul volumului, intitulat
„Un taxi numit dorință, pe Broadway…“
Piesa având ca personaje: EU și MAI MULTE
VOCI (Care pot fi și chipuri), este o împletire
între alter ego-ul personajului cu autorul,
folosindu-se și de imagini cinematografice ca
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reconstituire a mediului în care se derulează
acțiunea.
Trăirile personajului în evadarea sa din
lagărul comunist și peripețiile prin care
trece autorul ca taximetrist în lumea liberă
Americană, unde New York-ul este „babilonul“
pentru românul care noapte de noapte, își
câștigă dolarii, cu speranța venirii acolo a soției
dar mai ales a feciorului Ducu, sunt jaloanele
speranței acestei piese. Aici, personajul,
adică taximetristul, personaje coagulate în
unicul Eu, trăiesc imprevizibile întâmplări cu
clienți drogați, beți, oligofreni, criminali dar și
personaje de înaltă ținută intelectuală, cum ar fi
Ledy Marcos, fostă prima doamnă a Filipinelor,
sau fiica dictatorului comunist Castro, legendarii
Anthony Quinn și Greta Garbo, dar, și clienti cu
care abordează probleme de literaturtă. În acest
context a avut posibilitatea să discute despre
Eugen Ionesco, despre piesele sale de teatru
„Rinocerii“ și „Cântăreața cheală“. În tot acest
timp pe fundalul scenei, prin indicațiile autorului,
se derulează imagini din forfota NewYork-ului.
Sunt momente de disperare ce ridică tensiunea
până și cititorului care descoperă în textul fluid
o sinceritate dezarmantă.
Nu de puține ori taximetristul trece prin
momente grele, fiind înjunghiat de un drogat,
amenințat cu pistolul sau cuțitul de afro –
americani, jefuit de banii strânși cu sudoare din
taximetrie, sau riscând să fie arestat de polițiști
pentru ură de rasă când le spune acestora negri
sau indieni.
Citind aceste pagini tensionate, mi-am adus
aminte de aforismul lui abatele francez Jacques
Delille care spunea: „Fericit, ori nefericit, omul
are nevoie de alt om, căci nu trăiește decât pe
jumătate când trăiește doar pentru el.“
Bagajul de cunoștiințe culturale și
sportive, de idei, dar și munca la ziarul propriu
pentru cititorii de limba română, rotunjește
personalitatea EU-lui, încă de când personajul
ajunge pe teritoriul American căutând binele
fără a-l găsii uneori, în schimb găsește răul fără
să-l caute. Discuția cu un polonez, (tipograf la
cotidianul „New York Times“ client al taxiului
galben pe care îl conducea personajul nostru),
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despre un mare dramaturg din țara sa, pe
nume Mrozek care scrisese piesa „Emigranții“,
și alte mărturisiri pe teme literare, sportive și
teatrale, ridică ștacheta intelectuală, practic, a
unicului personaj al piesei. Mircea M. Ionescu
s-a specializat în catagrafia emoției care trece
simultan prin creier și prin viscere, prin vene,
prin lacrimi, și prin vârful picioarelor, curată
fulgurație de senzații trăite la volanul taxiului
galben care aleargă pe podurile, bulevardele, pe
Broadway și străzile New York-ului. Momentul
aflării morții tatălui, imposibilitatea reântoarcerii
în țară pentru a participa la înmormântarea
părintelui datorită faptului că regimul criminal
comunist îl aresta, înviinuindu-l de trădare de
țară, este impresionant.
Practic, piesa lui Mircea M.Ionescu este și un
monolog cu sine, unde destăinuirile personajului
se constituie într-o narațiune despre un adevăr
din viața unui ziarist, acreditat la ONU sau la
U.S.Open, iar de cum începe înserarea până la
ivirea zorilor, transportă călători dintr-o parte în
alta a metropolei americane, ducând cu ei un
destin neștiut, în timp ce autorul încovoiat pe
volanul taxiului galben gândește optimist și cu
speranță la o viață mai bună alături de familie.
Această experiență noapte de noapte autorul
o numește piesă de teatru jucată pe Broadwai,
unde el interpretează un mic rol în „office-ul
galben“ trecând prin fața teatrelor viu luminate,
un fel de răcorire a sufletului, precum românul
după un necaz face „haz de necaz“.
Această piesă ne dezvăluie în Mircea
M. Ionescu un autor care creează durabil o
operă de artă prin experiența și cultura sa.
La acesta descoperim inventivitatea, ochiul
pătrunzător și cugetarea acută, într-un cuvânt,
talent și instrucție, inclusiv curaj, însușire
imponderabilă, de expresie morală, unite
toate într-un singur om-personaj. Despre
această interesantă piesă pot să concluzionez
cu aforismul lui Nietzsche:„Viața înseamnă o
transformare constantă: în lumină și flacără tot
ceea ce suntem și tot ce întâlnim.“
AL.FLORIN ȚENE
CLUJ-NAPOCA
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RADU NEGRU VODĂ - ÎNTRE LEGENDĂ ȘI
ADEVĂR

Palatul Culturii din Bistrița a găzduit
lansarea volumului „Istorie Furată. Întemeierea
Ţării Româneşti. Radu Negru Vodă, între legendă,
mit şi adevăr”. Amfitrionul evenimentului a
fost Prof. Dr. Dorel Cosma care a subliniat
revigorarea interesului pentru cercetarea
istorică alternativă.
Timp de 118 ani de la publicarea
lucrării „Negru-Vodă, un secol și jumătate din
începuturile Statului Țerei Românesci (12301380)” în „Etymologicum Magnum Romaniae,
Dicționarul limbei istorice și poporane a
românilor, 1898, București”, scrisă de către
filologul și istoricul Bogdan Petriceicu Hașdeu,
nici un istoric sau cercetător român sau străin nu
a mai făcut o abordare exhaustivă a persoanei
celui care a fost Radu Negru Vodă (1290-1315)
și a fenomenului istoric numit „Descălecat și
Întemeiere a Țării Românești”. Au existat sute
de articole, cărți și capitole de carte în care
istoricii și scriitorii au încercat să deslușească
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cine a fost Radu Negru Vodă și care au fost
faptele lui.
„Întâmplarea”
nefericită
face
ca
majoritatea istoricilor și cercetătorilor, începând
de la Nicolae Iorga și până în prezent, urmează
aceeași linie, promovând cu convingere ideea
că „Radu Negru Vodă a fost un personaj de
legendă”, existența lui fizică fiind pusă sub
semnul îndoielii! Această idee fiind promovată
la nivel de paradigmă, fiind aceptată în
majoritatea cazurilor de cei care au conexiuni
cu domeniul istoriei.
Cornel Bîrsan, Cristian Moșneanu și
Adrian Anghel autorii lucrării: „Istorie Furată.
Întemeierea Ţării Româneşti. Radu Negru Vodă,
între legendă, mit şi adevăr” au reusit după trei
ani de documentare și cercetare (2013-2016),
plecând de la dovezile documentare, studiile
făcute de istorici români și străini, descoperirile
arheologice și tradițiile și legendele poporului
român să ajungă la concluzia că Radu Negru
Vodă, care a fost Voievodul Făgărașului până
în anul 1290, a „Descălecat și Întemeiat
Țara Românească”, asemeni lui Bogdan
Vodă, Voievodul Maramureșului care a fost
„Descălecătorul și Întemeietorul Moldovei” !
Motivațiile privind cauza și efectul istoric al
„descălecatului și întemeierii de țară” le puteti
găsi în lucrare, structurate în părțile de carte și
ulterior în capitolele aferente:
Partea I-a - Care a fost meritul cronicarilor
și istoricilor în „mitizarea și legendarizarea” lui
Radu Negru Vodă ?
Partea II-a - Dovezi documentare
care susţin existenţa lui Radu Negru Vodă, a
Descălecatului la anul 1290 și a procesului de
Întemeiere a Țării Românești
Partea III-a - Dovezi arheologice și
heraldice care susţin existenţa lui Radu Negru
Vodă, a Descalecatului la anul 1290 si a
procesului de Întemeiere a Țării Românești.
Partea IV-a - Tradiții și legende despre
Radu Negru Vodă
Partea V-a - Io Radu Negru Voievod,
domn a toată Ţara Românească, şi herţeg de
Amlaş şi Făgăraş.
ZORIN DIACONESCU
BISTRIȚA

ZORIN DIACONESCU
TRADUCĂTOR
CRITIC LITERAR ȘI
MEMBRU CONEXIUNI
BISTRIȚA
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GÂNDURI TURNATE ÎN CUVINTE, CUVINTELE, TURNATE-N CĂRȚI. TREI AUTORI,
O SEARĂ DE EXCEPȚIE LA „CONEXIUNI”

La Palatul Culturii a avut loc lansarea a trei cărți apărute în ultimul timp, evenimentul fiind
organizat de Centrul Cultural Municipal „George Coșbuc” și Societatea ,,Conexiuni” a Scriitorilor
Bistrițeni și moderat de jurnalistul și scriitorul Menuţ Maximinian, alături de care au fost scriitorul,
jurnalistul şi traducătorul Zorin Diaconescu şi autorii: prof.dr. Dorel Cosma, Elena M. Cîmpan şi Dorin
Arsinte.
Despre cartea de poezii „Întors din iad”, de Dorin Arsinte (până de curând director al cotidianului
Mesagerul de Bistrița-Năsăud), apărută la Editura „Mesagerul” din Bistrița, a vorbit preotul profesor
Nicolae Feier, care a rostit un erudit eseu, plecând de la istoria veche a Gledinului, de unde vine Dorin
Arsinte, pe care l-a situat în același neam cu descendenții Sfântului Pahomie, de asemenea, rudă cu
familia scrisă în documentele secolelor XVII-XIX „Kranga”, adică Creangă, cu care se ținea „cimotie” și
actorul Radu Beligan. Deschis spre text, preotul Feier a găsit cartea foarte interesantă și i-a prilejuit
asocieri cu învățătura sfântă, seducător expuse, despre purificarea prin suferință și mântuire. Pentru
Elena M. Cîmpan, Dorin Arsinte scrie: „O poezie altfel, cu care nu suntem obişnuiţi, pentru că Dorin
Arsinte nu se înscrie în tipare. Câţi dintre noi n-ar dori, dacă ar şti că renasc atât de frumos în poezie,
să treacă prin experienţa poetului şi să scrie cu atâta dăruire Întors din Iad, ca şi cum ar fi Întors din
Rai”, iar Alin Cordoș a observat că poezia volumului se nutrește din atmosfera rock.
Cea de a doua carte prezentată a fost „Cinci poeţi germani”, în traducerea Elenei M. Cîmpan
(președintele Societății ,,Conexiuni”), apărută la Editura ,,Karuna” Bistriţa, în 2017. Autoarea a mărturisit
că i-au fost recomandați cei cinci poeți de o colegă a sa, profesoară de germană, și că a lucrat cu
interes și plăcere la traducerea poeziilor în limba română, iar prof.dr. Dorel Cosma a exprimat opinia
că traducerea poeziei germane contemporane este un fapt rar. Elena M. Cîmpan a citit câteva poezii
ale volumului, iar Dorel Cosma, de pe copertă, ,,Contaminare”, în limba germană.
Prefațând alocuțiunile despre cartea „Duminica în Manhattan”, de Dorel Cosma (directorul
Centrului Cultural Municipal ,,George Coșbuc”), apărută la Editura „Nosa Nostra” din Bistriţa, Menuţ
Maximinian a amintit beneficele prezențe culturale la New York, în Malaiezia și Vatican, unde a avut
prilejul să se întrețină foarte scurt cu Papa, să-i ofere însemnul Palatului Culturii și să primească
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binecuvântare pentru Bistrița, despre volumul care evocă plăcutele întâlniri literare de la New York
vorbind și Elena M. Cîmpan. În continuare, Zorin Diaconescu, prefațatorul cărții, a vorbit despre o
duminică simbolică a vieții: „Starea de duminică este o stare de grație, o sărbătoare a spiritului și o
bucurie a sufletelor care se deschid în fața lumii. Este o închinare adresată frumosului, o frântură din
zborul fiinţei eliberate”.
Semnificația duminicii a fost abordată şi de părintele Feier, iar protopopul Bistriței, Alexandru
Vidican, despre cum e prezentată moartea într-o poezie excepțională a poetului Grigore Vieru. Poetul
Al.C. Miloș a făcut un excurs pornind de la călătoria teriană, la cea galactică, trecând prin diverse epoci
ale civilizației umane.
Din alocuțiunea densă, mărturisitoare, a lui Dorel Cosma despre ce au însemnat prezențele
românești la New York, Panckor și Vatican, dar și despre reușita lansare de carte, găsim semnificativă
sintagma ,,Oprește-te, clipă!” din Faust, de Goethe, rostită de autor în germană.
Victor Știr
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de la satul natal, ec. Floarea Pleş – preşedinte Cerc Astra Năsăud, care s-a mândrit cu autoara şi a
apreciat activitatea „Conexiuni”, poetul Valeri Toderici din Cluj-Napoca- preşedinte al Societăţii VRR,

RODICA FERCANA, LANSARE DE CARTE LA „CONEXIUNI”

La Palatul Culturii Bistriţa, în cadrul Societăţii Scriitorilor Bistriţeni „Conexiuni”, a avut loc tripla
lansare de carte a prof. Rodica Fercana, care a surprins plăcut publicul prezent, alcătuit din scriitori,
jurnalişti, reprezentanţi ai diferitelor organizaţii, consilieri locali din Bistriţa şi judeţ.
Astfel, neobosita telceancă din neamul fercanilor şi al cirenilor, membră a Societăţii „Conexiuni”
din Bistriţa şi „fiică” a Astrei Năsăud, şi-a lansat volumele de poezie „Călător în timp”, „Vino lângă
mine”, apărute la Editura Karuna, şi de proză „Două povestiri”, Editura TipoMoldova.
Atmosfera din sala „Conexiuni” de la Palatul Culturii a fost una de trăiri intense, prin modul
cum a fost abordat stilul scriitoricesc al Rodicăi Fercana, cât şi valoarea intrinsecă a celor trei cărţi
prezentate, despre eveniment vorbind, cu argumente şi exemplificări pertinente prof. Elena M.
Cîmpan – scriitor, preşedinta „Conexiuni” şi moderatorul acţiunii, prof. dr. Dorel Cosma – managerul
Palatului Culturii, care a făcut o fină şi obiectivă introspecţie în cele trei volume lansate, cronicarul
Ţării Năsăudului, Ioan Mititean – preşedintele Ligii Scriitorilor Năsăud şi un astrist devotat, cel care
a determinat-o pe Rodica Fercana să scrie, Victoria Fătu Nalaţiu – pictor şi autoare de cărţi, Menuţ
Maximinian – scriitor şi directorul cotidianului „Răsunetul”, care a analizat volumul „Două povestiri”,
jurnalistul şi prof. Zorin Diaconescu, care a apreciat stilul de abordare în scris a evenimentelor, pornind
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care a apreciat participarea şi implicarea constantă a autoarei la VRR, prof. Mircea Daroşi – redactor şef
la Revista Astra Năsăudeană, care îi recomandă să continue cu poezia modernă şi proză scurtă şi nu în
ultimul rând poetul Gheorghe Mizgan, care a prezentat o creaţie din titlurile poeziilor Rodicăi Fercana
pe domeniul patriotic şi poezia de iubire.
Rodica Fercana are o mare putere de creaţie, de sinteză, foloseşte cu brio figurile de stil, este
o mare româncă cu un puternic sentiment de reverberaţie patriotică, cu multiple premii naţionale şi
internaţionale.
La acest sensibil eveniment au mai participat colegele de la „Ceaiul literar”, zis „Corabia
nebunilor” de la Clubul pentru Neam şi Ţară - senior-editor Adrian Mănarcă, de la Cercul Militar Bistriţa,
iar în sală a fost prezentă şi sora personajului Cica din proză.
În finalul activităţii, autoarea a mulţumit gazdelor şi colegilor prezenţi pentru faptul că i-au înlesnit
lansarea în această bijuterie culturală a municipiului şi judeţului. S-au adus mulţumiri năsăudenilor
care au fost alături de autoare – fam. Mititean, Floarea Pleş, Mircea Daroşi, Ana Filip, Ioana Lăpuşeanu,
col. şi astrist Ionel Boţan, Editurii Karuna, care i-a înlesnit participarea la cele patru concursuri
internaţionale, câştigând cele patru premii, vecinilor şi nu în ultimul rând Clubului pentru Neam şi
Ţară şi Asociaţiei Cultul Eroilor, care i-a publicat poezii patriotice, iar poemul „Suprema jertfă”, dedicat
gen. erou Grigore Bălan se găseşte în muzeul de la Blăjenii de Sus, dar şi la Brigada 81 Mecanizată
Bistriţa.
Un sensibil moment muzical a fost susţinut de ec. Cornelia Horobeţ, cu o suită de romanţe,
care a impresionat asistenţa.
Poeta şi prozatoarea Rodica Fercana a acordat numeroase autografe, la o masă cu multe
aranjamente florale.
Ioan Lazăr
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CONEXIUNI BISTRIȚENE LA BIBLIOTECA CENTRALĂ UNIVERSITARĂ IAȘI

SCRIITORI BISTRIȚENI ÎN CETATEA DEVEI

Biblioteca Centrală Univesitară Mihai Eminescu Iaşi a găzduit Zilele revistei Lumina Lină,
publicaţie editată la New York de prof. univ. dr. Theodor Damian. Evenimentul a fost moderat de Lucian
Vasiliu, directorul revistei Scriptor şi s-a derulat în cadrul celebrului cenaclu Junimea. Au opinat despre
revista Lumina Lină, dar şi despre cea mai recentă carte a părintelui Theodor Damian - „Lazăre, vino
afară!”, criticii Theodor Codreanu, Ioan Holban, scriitorii Gellu Dorian, Simona Modreanu, în sală fiind
prezenţi şi Cassian Maria Spiridon, Aurel Ştefanachi şi alte nume cunoscute ale scrisului ieşean. Având
o legătură deosebită cu revista Lumina Lină şi cu directorul acesteia, Theodor Damian, managerul
Palatului Culturii Bistriţa, prof. dr. Dorel Cosma, a fost prezent la eveniment alături de scriitorii Zorin
Diaconescu şi Menuţ Maximinian. În acest cadru s-a vorbit despre puntea culturală dintre Bistriţa şi
New York, concretizată prin realizarea unei ediţii a Zileleor Lumina Lină la Bistriţa dar şi prin schimbul
cultural ce a avut loc în metropola americană anul trecut, dintre Cenaclul Mihai Eminescu şi Societatea
Scriitorilor Bistriţeni „Conexiuni”. În cadrul cenaclului Junimea au fost lansate cărţile „Duminica în
Manhattan” de Dorel Cosma, „Conexiuni de noiembrie” de Dorel Cosma şi Menuţ Maximinian şi revista
„Conexiuni”, oferite, mai apoi, tuturor participanţilor prezenţi la eveniment. Manifestarea dedicată
revistei Lumină Lină şi pr.Theodor Damian a fost realizată de Consiliului Judeţean Iaşi, Uniunea
Scriitorilor din România, Cenaclul şi Editura Junimea.
Doris Cosma

Literatura din Bistriţa a fost prezentă în Cetatea Devei. Sala „Reduta” a Teatrului de Artă Deva a
fost gazda întâlnirii dintre Societatea scriitorilor bistrițeni Conexiuni şi iubitorii de poezie din Deva.
Evenimentul a avut în centru lansarea volumului „Conexiuni de noiembrie”, autori Dorel Cosma şi
Menuţ Maximinian, şi a revistei „Conexiuni” a Palatului Culturii Bistriţa.
Mihai Panaitescu, managerul Teatrului de Artă Deva, este cel care a moderat întâlnirea,
mulţumind pentru prezenţă bistriţenilor, dar şi pentru colaborarea deosebită pe linie teatrală, actorii
din Deva fiind prezenţi de mai multe ori la Bistriţa la invitaţia directorului Dorel Cosma.
În faţa colegilor scriitori, a actorilor şi a publicului din Deva, dr. Dorel Cosma a prezentat
Societatea „Conexiuni”, publicaţia şi antologia cu acealşi nume, toate primite în dar de cei prezenţi la
eveniment de la Maria Herineanu, referent la Palatul Culturii. La rândul lui, Menuț Maximinian a vorbit
despre activităţile de la Palatul Culturii Bistriţa şi despre antologia de literatură şi teatru, proiect
apreciat nu doar în ţară, ci şi peste hotare prin numele prezente în cele 7 capitole, de la Andrei Marga
şi Aurel Rău, până la scriitori de pe cele mai îndepărtate meridiane. În acest cadru a fost lansată, în
premieră, cartea „Duminică în Manhattan“, apărută la Editura „Nosa Nostra “, 2017, sub semnătura lui
Dorel Cosma, cu o prefață semnată de Zorin Diaconescu. Cartea aduce sărbătoarea din cinci părţi de
lume Vaticanul așezat pe una din colinele Romei şi binecuvântarea Papei Francisc, „Acasă la Dante“,
vizită la Ravenna, „Spre insula concediilor permanente Gran Canaria“, „Duminică în Manhattan“ fantasticul New York, Malaezia şi Kuala Lampur. Un adevărat jurnal ce ne poartă pe meridianele lumii.
Scriitorii Victoria Fătu Nalați, Gheorghe Mizgan şi Ioan Lazăr şi-au prezentat cărţile şi au citit
din creaţia proprie. Expoziția de portrete umoristice văzute de Lucian Dobârtă și Marian Avramescu, a
întregit frumuseţea evenimentului bistriţean. A fost prezent şi subprefectul Fabius Tiberiu KISZELY din
Hunedoara care le-a transmis scriitorilor din Bistriţa salutul oficialităţilor şi bucuria de a fi prezenţi la
Deva.
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La BISTRIȚA, ROMÂNIA

Luați-vă câteva minute pentru a opri timpul și îndreptațivă gândurile spre un loc minunat, spre
inima culturii românești, spre orasul Bistrița. Aici, un proiect unic în România ne-a ținut cu sufletele
la gură, ne-a încântat și îmbogățit inimile. ZIUA CULTURII NAȚIONALE a României, sărbătorită în data
de 15 ianuarie 2017, s-a bucurat de o prezență internațională abundentă. Evenimentul își va culege
răsunetul nu numai din România ci și de pe meridiane îndepartate ale lumii.
Prof. Dr. Dorel Cosma, directorul Palatului Culturii din Bistrița, împreună cu intregul colectiv
de organizare ai acestui eveniment, a reușit, ca de fiecare dată, să depășească limitele așteptărilor.
Bistriţenii au fost invitaţi apoi la premierea piesei „Oscar și Tanti Roz” după romanul lui EricEmmanuel Schmitt, regia Mihai Panaitescu, scenografia Vioara Bara, cu Alexandra Podu, Roxana
Olsanschi, Angelica Lisa, Teodora Voineagu, Constantin Podu și Mircea Rotaru. O poveste a unui copil
nedreptățit de soartă, care stă de vorbă cu Dumnezeu. Poate această poveste există în fiecare dintre
noi, oricine poate fi un Oscar, dar cu un dram de noroc în plus. Combinaţia de fragilitate şi forţă, de
tandreţe şi iubire necondiţionată care de la început te cucereşte, îți transmite o stare de sinceritate și
puritate.
„Alături de Tanti Roz pe post de ghid, Oscar parcurge, printre râsete și lacrimi, itinerarul
emoționant al tuturor vârstelor și experimentelor umane îmbogățite de imaginația lui, care umple
spațiile albe și goale ale unui spital. Spectacolul este până la urmă o….transfuzie de umanitate” a
declarat Mihai Panaitescu, regizorul spectacolului și managerul Teatrului de Artă Deva. O piesă ce te
face să lăcrimezi, să trăieşti intens alături de copilul bolnav de cancer, să redescoperi viaţa şi veşnicia.
La finalul reprezentaţiei, în faţa sălii ce aplauda în picioare, dr. Dorel Cosma a acordat din partea celui
mai tânăr teatru din ţară, „Liviu Rebreanu” Bistriţa, o plachetă şi medalia „Mihai Eminescu”, realizată
de Palatul Culturii Bistriţa de Ziua Culturii Naţionale.
Scriitorii bistriţeni au vizitat şi Cetatea Devei, frumuseţea acestuia regăsindu-se, suntem
convinşi, pe viitor, şi în scrierile lor. A fost o întâlnire frumoasă la Deva, sub semnul literaturii şi a
teatrului, sub semnul artei.
Menuț Maximinian
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Numai sub o baghetă magică se poate închega o orchestră fără dezacorduri a cultirii internaționale.
A fost o armonie perfectă, glasul poeziei și prozei, sensibilizând nu numai inimile noastre, ale celor
prezenți la eveniment, ci a străpuns orizonturi, ajungând până în China, Malaezia, Indonezia, Singapour, India, Turcia, Germania, Italia, România.
Musafirilor li s-a oferit posibilitatea și de a trăi pe viu frumusețile României, a cunoaște preparatele noastre culinare, a vedea pentru prima dată zăpada, a simți înțepăturile gerului.
Mă simt onorată de invitație și pe această cale, aduc încă odată mulțumirile mele.
Astfel, listei oamenilor frumoși, care mi-au îmbogățit sufletul de-a lungul vieții, i s-au alăturat
nume noi.
Sper să vă placă aceste secvențe, prinse pe peliculă, cu ocazia ZILEI CULTURII NAȚIONALE la
Bistrița.
Ioana Heidel
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EVENIMENT CULTURAL LA CLUJ CU PARTICIPARE BISTRIȚEANĂ

Casa Artelor din Cluj-Napoca a găzduit lansarea volumului „Credinţe, datini, obicieuri şi
superstiţii la români”, apărut la Editura Reîntregirea a Arhiepiscopiri Alba Iulia, sub semnătura
etnomuzicologului Gelu Furdui. Evenimentul, moderat de scriitorul Cornel Udrea, a beneficiat de
prezenţa unor personalităţi ale vieţii clujene, de la profesori universitari la scriitori şi oameni de
radio şi televiziune. Despre carte a vorbit etnologul Aurel Bodiu, actorul Dorel Vişan şi scriitorul
Horea Bădescu, subliniind importanţa apariţiei acesteia pe piaţa etnologică, fiind ca o recuperare
a valorilor tradiţionale româneşti, ca o punere în lada de zestre a unor valori identitare pe cale de
dispariţie. Despre profesorul Gelu Furdui, dar şi despre tatăl său, ilustru învăţător în Monor, a vorbit şi
consăteanul Teodor Tanco, decanul de vârstă al scriitorilor bistriţeni. Prezent la eveniment, directorul
Palatului Culturii Bistriţa, prof. dr. Dorel Cosma, a vorbit despre frumuseţea tradiţiilor de pe meleagurile
bistriţene, dar şi despre Monorul lui Gelu Furdui, asigurându-l pe acesta de toată preţuirea bistriţenilor.
De altfel, cartea va fi lansată şi la Bistriţa în cadrul unui simpozion naţional. Mesajul bistriţenilor a fost
transmis şi de Zorin Diaconescu şi Menuţ Maximinian, care au remarcat rolul important pe care-l are
cultura tradiţională scrisă pentru identitatea românească. Profund emoţionat, profesorul Gelu Furdui
a vorbit despre experienţa lui, în calitate de cercetător în satele ardelene, de promotor al tradiţiilor
în emisiunile radio pe care le-a realizat la Radio Cluj, dar şi în noua postură a mesajului scris. Şi
pentru că sfera cercetătorilor îl aşteaptă şi cu alte volume, deja s-a anunţat cel legat de un obicei unic,
„Lăturenia din Monor”. Felicitări domnul profesor pentru faptul că aţi reuşit să aşezaţi la loc de cinste,
într-o carte, frumuseţea sărbătorilor şi a datinilor transilvane.
Menuţ Maximinian
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CARTEA ”MALUL TĂCERII” DE DOREL COSMA, LANSATĂ LA PARIS

Recent, la Paris, a avut loc lansarea volumului de poezii „Malul tăcerii” de Dorel Cosma.
Poetul Joël Conte, președintele Europoeziei din Franța, a vorbit, într-o atmosferă oficială, în prezența
ambasadorului Vietnamului la Paris, Nguyen Manh Vuong, a directorului Institutului Cultural vietnamez,
Nguyen Thanh Vuong și a celorlalte delegații internaționale (Italia, Israel, Spania, Ucraina, Cipru et.),
despre cea mai recentă apariție tipărită la editura Nosa Nostra din Bistrița.
Volumul româno-francez în traducerea doamnei Maria Muguraș Petrescu Vunk a avut un succes
deosebit în rândul celor prezenți, Joël Conte și autorul cărții, Dorel Cosma, recitând câteva poeme,
savurate din plin de auditori.
În prezentarea susținută de Joël Conte s-a insistat pe sensibilitatea, simbolismul și expresivitatea
poetului bistrițean. Deosebit de apreciată a fost și grafica volumului, semnată de Lucian Dobârtă unde
simbolurile de pe prima copertă converg spre imaginea parcului bistrițean și se răsfrânge apoi în
poezia „Parcul”.
În final, autorul volumului a citit și alte poezii și a acordat autografe celor prezenți.
Doris Cosma, Adrian Pușcaș
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DESPRE SĂRBĂTOARE ŞI CĂRŢI

Palatul Culturii Bistriţa a găzduit un eveniment în cadrul căruia au fost lansate trei cărţi ce
vorbesc despre patrimoniul cultural al ţării noastre, dar şi al altor naţionalităţi.
Etnomuzicologul Gelu Furdui a lansat volumul „Credinţe, datini, obiceiuri şi superstiţii la
români”, apărut cu binecuvântarea episcopului Irineu Bistriţeanul. Despre carte, scriitorul Dorel Cosma
a spus că a fost mult aşteptată pentru că profesorul Gelu Furdui, prin activitatea sa de peste 20 de
ani de la Radio Cluj a promovat tradiţiile noastre, fiind unul dintre vrednicii urmaşi ai grănicerilor din
Monor, scrierile sale oglindind frumuseţea tradiţiilor româneşti.
Cartea lui Gelu Furdui, a spus Menuţ Maximinian, este un adevărat calendar al lumii satului,
care-l poate însoţi pe cel ortodox, fiind ca un testament al identităţii noastre tradiţionale. Demn
urmaş al părinţilor, învăţătorii Emilian şi Maria Furdui, autorul a făcut un gest de recuperare a valorilor
tradiţionale.
Despre volumul „De prin lume adunate”, semnat de Emilia Bubulac, cunoscuta realizatoare de
emisiuni folclorice, Dorel Cosma spune că adună în el poezii şi proze inspirate din frumuseţea vetrei
tradiţionale, sufletul scriitoarei vibrând de românism. În cuvântul său, Emilia Bubulac a vorbit despre
rolul important pe care îl are cultura scrisă, cărţile fiind adevărate depozitare de informaţii pentru
generaţiile viitoare.
A urmat lansarea volumului „Duminica în Manhattan”, semnat de Dorel Cosma, despre care a
vorbit scriitoarea Elena M. Cîmpan. Despre frumuseţea călătoriilor exprimată prin intermediul literaturii,
despre călătoria pe meridiane cu cartea, despre întâlniri ce vor rămâne peste timp ca momente unice,
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cum este cea cu Papa Francisc, vorbeşte cartea semnată de Dorel Cosma. Evenimentele culturale
şi literare sunt însoţite de prezentarea tradiţiilor fiecărui popor unde Dorel Cosma poposeşte ca
ambasador al culturii româneşti, a remarcat Menuţ Maximinian.
Nu în ultimul rând, a fost lansată revista „Conexiuni”, ce aduce în faţa cititorilor activităţile
culturale de la Palatul Culturii, publicaţie ajunsă la nr. 34. Magazinul cultural îşi propune să fie, după
modelul publicaţiilor de gen internaţionale, un jurnal al evenimentelor ce se derulează în municipiul
Bistriţa sau pe alte meridiane ale lumii, unde bistriţenii sunt buni ambasadori ai culturii româneşti. În
cei 12 ani de apariţie, publicaţia condusă de prof. dr. Dorel Cosma, managerul Palatului Culturii, şi-a
câştigat un loc binemeritat în rândul revistelor culturale, călătorind poate mai mult decât orice altă
publicaţie culturală din ţară spre cele mai îndepărtate zări ale lumii.
O întâlnire ce a stat sub semnul literaturii, în care spiritul românesc a fost la el acasă şi, pornind
de la Bistriţa a ajuns, prin mesajul celor prezenţi aici, în toată ţara.
Manifestarea s-a derulat în prezenţa senatorului Ioan Simionca, din Comisia pentru Cultură a
Senatului, şi ministrul secretar de stat Alexandru Pugna, de la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale.
Zorin Diaconescu
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FESTIVALUL DE TEATRU ȘI LITERATURĂ ”LIVIU REBREANU”

Liviu Rebreanu, figură marcantă a literaturii române, fiu de învăţător, se naşte pe meleaguri
bistriţene, la 27 noiembrie 1885 în satul Târlişua, judeţul Bistriţa-Năsăud, fiind primul din cei 14 copii
ai lui Vasile Rebreanu şi ai Ludovicăi Diuganu Rebreanu. Strămutat pentru o scurtă perioadă pe Valea
Someşului, în comuna Maieru, cu întreaga familie, la numai patru ani ai săi, Liviu Rebreanu începe să
ia contact cu natura, apoi, mai târziu să descopere tainele învăţăturii în anul 1891, când devine elev
la școala primară din sat. Aici se simțea cel mai bine, după cum și spune: “în Maieru am trăit cele mai
frumoase şi mai fericite zile ale vieţii mele”. În anul 1895 a urmat două clase de Gimnaziu în Năsăud
după care, în anul 1897 s-a transferat pentru încă trei ani la Școala din Bistrița. La vârsta de 15 ani, în
1900 a început să frecventeze Școala Reală Superioară de Honvezi din Șopron-Ungaria, lângă granița
cu Austria. Aici, după numai un an de studiu, este premiat. Talentul său era uşor de remarcat, dar
trebuie specificat faptul că la Bistriţa i s-au descoperit valenţele literare şi văzut ca un mare talent
pentru studiul limbilor străine.
Când spui Liviu Rebreanu, faci referire la unul din părinţii romanului modern (Ciuleandra,
Răscoala, Pădurea Spânzuraților), dar nu trebuie omis faptul că a fost, în acelaşi timp un mare
prozator și dramaturg. Ghinionul face că o boală necruțătoare își pune amprenta pe sufletul său și la
1 septembrie 1944 la Valea Mare, își dă ultima suflare plecând în stele la vârsta de doar 59 de ani.
A fost și este iubit de către toți cei care i-au citit şi îi citesc operele, iar pentru bistrițenii reprezintă
un simbol al literaturii, şi de aceea îl poartă în gând și suflet și îl celebrează cu respect şi mult drag.
Am avut marea onoare ca în acest an să fiu invitat de o personalitate a culturii române și în special
a culturii bistrițene, de promotorul unei acțiuni de suflet, în prof. dr. Dorel Cosma, la un FESTIVAL de
Teatru și Literatură, organizat extraordinar în memoria scriitorului Liviu Rebreanu. Aici am întâlnit
oameni de cultură, actori, scriitori, poeți și jurnaliști din mai multe țări, veniți special la invitația
echipei directorale a Centrului Cultural Municipal „George Coșbuc” din Bistrița, pentru participarea
la acest festival măreț și de-a aduce un omagiu scriitorului Liviu Rebreanu. Festivalul a fost organizat
cu respect faţă de toţi cei prezenţi şi rafinament, dând dovadă de un profesionalism ridicat și o mare
dragoste pentru artă și cultură. Traducerea în limbile de circulaţie internaţională – engleză şi franceză
– a dat o notă de înaltă ţinută întregii manifestări.
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Despre directorul C.C.M. Bistrița sunt multe de spus, eu voi fi cât mai scurt deși CV-ul domniei
sale este unul foarte vast. Domnul dr. Dorel Cosma, s-a născut în 29.11.1950 la Bistriţa, cu domiciliul
stabilit aici. Este absolvent al Universității „Al. I.Cuza” Iaşi, Facultatea de filologie română-germană
(dublă specializare). Post universitare cu diplomă: - Goethe Institut Bremen – Germania; - Management
cultural european – Danemarca; - Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj – Napoca; - Curs de perfecţionare în
Educaţia Specială Universitatea de Stat Moldova – Chişinău – doctor în filologie; - Membru al Clubului
Român de presă şi al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România; - Fondator revista „Amfiteatru” –
Universitatea de Ştiinţe şi Arte „Gh. Cristea”; - Fondator revista „Conexiuni” Centrul Cultural Municipal
„G. Coşbuc”; - Realizator emisiuni radio - tv.; - Cetăţean de onoare al oraşului Năsăud – 2005; - Cetăţean
de onoare al culturii –revista „Ambasador” Tg. Mureş 2007; - În prezent director al Centrului Cultural
Municipal„G. Coşbuc” Bistriţa şi preşedintele Federaţiei Internaţionale de Folclor IGF.
Pentru cei care au interesul să afle amănunțit despre domnul director Cosma, pot consulta
chiar revista noastră din Austria pe care am prezentat-o la acest festival, ea se numește “Periodic
de Artă și Cultură UNIREA” şi este editată de Cercul Cultural Româno-Austriac și RTV ”UNIREA”
(Rumänisch - Österreichischer Kulturkreis UNIREA), redactată de doamna Gabriela Costescu, președinta
Asociației Creneluri Sighișorene, poetă și redactor șef adjunct la RadioTV Unirea. Concepția grafică
și tehnoredactarea aparține domnului Prof. Dr. Nicolae Băciuț, absolvent al Liceului Liviu Rebreanu,
absolvent al Facultatății de Filologie, secţia română-engleză, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca,
directorul Cultelor din jud. Mureș, om de radio și televiziune, scriitor, poet, fondator și colaborator de
nădejde, un adevărat profesionist.
Domnul prof. dr. Dorel Cosma şi-a construit cu grijă o echipă bine pregătită alături de care reușește să
organizeze festivități la nivel înalt. Împreună formează inima acestui Centru Cultural care bate pentru
cultura de la Bistrița. Aici se potrivește de minune celebrul proverb „Spune cu cine te însoţeşti, ca
să-ți spun cine eşti”. Voi aminti persoanele din această echipă, iar dacă voi omite pe cineva, nu este
intenționat:
- echipa de conducere și administrație: directorul festivalului Dorel Cosma, responsabil festival Maria
Herineanu, administrator Dorina Petrovici, contabil șef Iulia Petruse, secretariat Mărioara Sigheartău
- filmări, poze, emisiuni radio - tv - Doris Cosma, Mihai Berbunschi, Adrian Pușcaș, Gabriel Mihăese,
ingineri de sunet - Ovidiu Moldovan și Beniamin Doboș
- colaboratori - Elena M. Cîmpan, Menuț Maximinian, Zorin Diaconescu și Cornel Udrea (au fost și
moderatorii acestui eveniment)
- Societatea Scriitorilor Bistrițeni CONEXIUNI înființată de Dorel Cosma, președintă Elena M Cîmpan.
- Ansamblul Folcloric ”Cununa de pe Someș”- coregraf Teodor Pușcaș
- Ansamblul Internațional ”D-Fantasy”- coregraf Doris Cosma
- Corul de cameră Appassionata - Dirijor Francisc Mureșan
- Teatrul de păpuși și tineret Alexandru Misiuga - coordonator Cornelia Apostol
- expoziții – Lucian Dobărtă – caricaturist
- alți colegi: Ionela Pop, Marișca Susana, Petre Petruse, Teodor Pușcaș, Arșinica Bonț, șoferi Valentin
Pop și Dorel Kuales.
Fiecare membru din această echipă are o poziţia sa bine definită în fiecare proiect cultural,
ceea ce denotă că, există un sistem managemental de înaltă clasă.
Am rămas impresionat cum zi de zi sala de conferințe a Palatului Cultural era aproape
neîncăpătoare pentru oaspeții sosiți din mai multe țări. Eram participanți de la diferite EDITURI,
REVISTE LITERARE, SCRIITORI, JURNALIȘTI din: Slovacia, Turcia, Israel, Italia, Serbia, Franța, Germania,
SUA, Canada, Bulgaria, Austria și România. Aici s-a îmbinat frumosul cu plăcutul, aș putea spune că a
fost o binecuvântare adusă de către preacucernicii preoți, care, prin cuvântul lor duhovnicesc, ne-au
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vorbit despre mândria de a fi români și despre şansa pe care o au locuitori zonei de al avea pe marele
scriitor ca model demn, un fiu al acelor meleaguri. În aceste zile petrecute în preajma sărbătoririi 1
Decembrie ” Ziua Națională a Rămâniei”, am avut ocazia să primim şi să ducem cu noi, în sufletele
noastre, fiecare din ce zonă venim, din bogata hrană spiritual primită aici ca dar de suflet.
Parcă fiecare scriitor se întrecea pe el însuși, recitând sau citind fraze din cărțile care au fost
prezentate. Câtă bucurie am citit pe fața gazdelor noastre privindu-ne pe fiecare în parte și schițând
zâmbete ca drept mulțumire pentru că eram acolo împreună. Cum este posibil să nu răspunzi pozitiv
invitației acestor oameni care te primesc cu brațele și sufletul deschis. Surprins plăcut am fost să
mă întâlnesc aici cu o parte dintre oamenii dragi mie și pe care nu i-am văzut de ceva timp: o parte
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Ce scurt popas spiritual a fost, dar ce impact a avut în sufletul meu. De la acest Festival din
Bistrița am plecat cu gândul la directorul și managerul Centrului Cultural Municipal ”George Coșbuc”
Bistrița, prof.dr. Dorel Cosma, căruia îi transmit, CINSTE ȘI RESPECT! Asemenea personalități întâlnim
din ce în ce mai rar și chiar mi-am amintintit de o carte pe care am citit-o cu ani în urmă și care este
scrisă de celebrul dr. Norman Vincet Peale, ea se intitulează: ”Spune pot și vei putea”.
Înainte de a semna acest articol vreau să mulţumesc în mod special organizatorilor pentru
buna primire, scriitorilor şi poeţilor care, în sinceritatea fiinţelor lor, mi-au dăruit cărţi şi pe care doresc
să îi şi menţionez -Anca Sîrghie, Dorel Cosma, Victor Știr, Iulia Pațiu, Vasile Muste, Titina Nica Țene, Al.
Florin Țene, Al. Cristian Miloș, Ana Zegrean, Milan Richter, Mesut Șenol, Mugur Andronic.
Ioan Godja - Austria

din echipa CCM Bistrița, cu binecunoscutul interpret de muzică populară Petre Petruse, cu prietena
noastră bună scriitoare și om de presă Adriana Weimer de la Lugoj și cu un bun poet bistrițean Victor
Știr. M-am întâlnit și cu directorul Casei de Cultură din Sighetu Marmației, poetul Vasile Muste. Dar și
cu cei pe care nu i-am cunoscut, am socializat atât de bine de parcă ne-am fi cunoscut de o viață.
Tot ce este frumos nu ține o veșnicie, mă gândeam în sinea mea cu regret când asistam, seară
de seară după orele de lectură la diferite piese de teatru jucate de mari actori români, iar sala teatrului
din acest Palat Cultural era plină, întâlnind un public extraordinar de cald, aici la Bistrița.
Seara de 30 noiembrie ne-o doream să dureze dublu ca timp, deoarece, atmosfera creată a
fost una pe care nu se poate descrie. Romanțele frumoase, cântecele deosebite interpretate cu atâta
dragoste de către dir. CCM Bistrița, prof. dr. Dorel Cosma și alți artiști bistrițeni, au pătruns în sufletul
nostru aducându-ne chiar la o stare nostalgică, mai ales pentru mine care sunt plecat din țară de peste
20 de ani și care am crescut și am trăit cu acele cântece.
Dansurile moderne au fost aduse în fața noastră cu mult profesionalism și dăruire, membrii
din ansamblurile amintite mai sus, au dansat și ne-au încântat cu cântece și jocuri atât de pe Valea
Bistriței cât și din alte zone folclorice.
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LA MONTREAL, UN EXEMPLAR CENACLU LITERAR ROMÂNESC
După ce admirasem în câteva vizite estivale metropola culturală a Canadei, cu centrul ei
modern, făcând plimbări la Mont Tremblant sau scăldându-mă în fluviul St. Laurent, de data aceasta
am aterizat în orașul Montreal tocmai când iarna se zburlea la localnicii lui într-un mod inimaginabil
pentru mine, care la jumătatea lunii martie eram obișnuită în România să văd că vine primăvara. Tocmai
când parcurgeam drumul de la aeroport spre centru, vicepreședinta Cenaclului ”Mihai Eminescu”, a
cărui invitată eram, m-a felicitate telefonic spunându-mi cu drăgălășenie că orașul se îmbrăcase în
alb tocmai pentru mine. Emisiunile de știri TV de a doua zi anunțau că fenomenul petrecut în ziua
precedentă, când năpraznica zăpadă prinsese pe o autostradă șiruri lungi de autoturisme, complet
acoperite peste noapte, a provocat decesul a 5 călători, tragedie care întrista, dar nu părea surprinzător
pentru nimeni. Mi-era greu să accept că astfel dijmuiește iarna pe locuitorii urbei în îndârjitele ei
reveniri până departe spre vară.
Frigul de afară contrasta la Montreal în 16 martie 2017 cu căldura oamenilor adunați la
Centrul Sociocomunitar de la Cote des Neiges, 67-67, pentru o dublă activitate. Cenaclul “Mihai
Eminescu”, activ în cadrul Asociației Candiene a Scriitorilor Români-ACSR-de peste un deceniu,
coagulând forțele literare ale conaționalilor noștri, anunța prin afișul publicat și în ziarul “ Zigzag”
o reuniune literară bogată cu conferința mea, urmată de lansarea de carte și filmul recent realizat
de mine, dar evenimentul cu care începea serata era aniversarea celor 90 de ani ai președintelui
Asociației Culturale Române (ACR), dr. Paul Dăncescu. Practic, am plonjat în tumultul activității
comunității românilor montrealezi, pentru că acolo erau sosiți și membri ai Clubului de Aur, consacrat
vârstnicilor, și cei ai Comunității Moldovenilor din Quebec (CMQ), condusă de Ala Mândâcan, mereu
activa organizatoare a manifestărilor acestui centru multicultural efervescent. Așa cum știam de la
prima ediție a Zilei Limbii Române de acum 4 ani, blocul acesta, unic în felul lui, era oferit celor 20
de naționalități active, dornice să-și păstreze identitatea națională prin manifestări culturale.Gândul
mi-a fugit la faptul că în statul Michigan s-a oferit comunităților naționale un locaș de cultură, dar
el este pustiu, ca dovadă că lipsa oamenilor de inițiativă se repercutează dramatic asupra întregii
comunități.
Practic, mă aflam între mai vechi prieteni, care se simțeau emoționați să mă aibă ca
invitată, iar eu mă socoteam privilegiată să cunosc cele mai importante personalități ale comunității
conaționalilor noștri, în frunte cu consulul Victor Socaciu, care m-a salutat cu mulțumire și a oferit
diplome sărbătoritului și altor români merituoși, sintetizând ceea ce realizase în mandatul său, care
tocmai urma să se încheie. Cum la Montreal inițiativele se țin lanț, cantautorul anunța că în 25 martie
este organizat un concert destinat strângerii de fonduri pentru soclul de 1,80 m al statuii lui Mihai
Eminescu din Piața României a orașului. Dar până atunci, urma să se desfășoare încă două lansări de
carte, ritm susținut inimaginabil în alte zone de românitate ale diasporei americane.
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Reuniunea lunară a Cenaclului “Mihai Eminescu” a fost moderată de scriitorul Leonard Ionuț
Voicu, noul președinte, care trecea cu bine pentru a doua oară examenul noviciatului în funcția sa.
Conferința mea intitulată Mihai Eminescu și fratele lui mai mic , Lucian Blaga, avea ca punct de plecare
modul cum “Sfinxul din Lancrăm”, autor al unui sistem filosofic original, creator a numeroase cicluri
de poezie și dramaturg expresionist inegalabil în literatura noastră, nu accepta remarca prietenilor
care îl apreciau ca scriitor mai fecund, mai împlinit decât Eminescu. Blaga răspundea că tot ce dorește
este să fie recunoscut ca “fratele mai mic al lui Eminescu”. La capătul unei cercetări de istorie literară,
am prezentat în conferința mea principalele forme în care s-a manifestat aprecierea lui Blaga față
de Eminescu, pe care l-a editat prin anii 1923-1924, i-a tradus versuri în 1928 în limba germană,
dobândind Premiul Hamangiu din parte Academiei Române, l-a citat în studiile sale și l-a apărat în
polemicile sale de detractorul Alexandru Grama. Autorul Poemelor luminii l-a sărbătorit la date
calendaristice cunoscute pe Poetul-Luceafăr, apreciindu-l în situații solemne la Academia Română,
al cărei membru Blaga fusese până în 1948, după care el va cunoaște toate formele de ostracizare
cu care l-a întâmpinat comunismul instalat în România, el fiind dat afară de la catedra de filosofia
culturii, înființată anume pentru el la Universitatea din Cluj, scos din Academia Română, luându-i-se
dreptul de a mai publica. Am anunțat că textul conferinței mele cu cele 25 de note bibliografice ale
studiului va putea fi lecturat în viitoarele numere ale revistei “Candela de Montreal”, în care astfel
voi fi mândră să debutez, mai ales că între participanții atât de prestigioși ai reununii se afla și Victor
Roșca, redactorul-șef al revistei.
Lansarea cărții mele Radu Stanca. Evocări și interpretări în evantai (Edit. TechnoMedia, Sibiu,
2016), a beneficiat de interesul a doi recenzenți profesioniști. Scriitorul Mircea Gheorghe și-a intitulat
recenzia Sub semnul generozității…, asimilând noua mea carte cu un omagiu plurivocal de certă
valoare documentar- literară și oprindu-se între cele 4 părți distincte ale volumului mai ales la primul
capitol: “Evocările sunt semnate de regulă de actori și parcurgându-le se impun nu doar imaginea
lui Radu Stanca, personalitatea lui artistică, generozitatea, talentul și cultura lui imensă, ci și istoria
culturală a Sibiului în primele două decenii de după Război. Sibiul lui Radu Stanca și al celorlalți
membri ai Cercului literar este un burg plin de farmec și de istorie, cu o viață culturală intensă, cu o
societate receptivă, cu un tineret inteligent, cultivat, curios și entuziast care trăia pentru idei și pentru
artă. Revine ca un laitmotiv în majoritatea evocărilor locul privilegiat pe care-l ocupa teatrul în acest
oraș îmbibat de istorie și de tradiții culturale.” Remarcabil la cel de-al doilea recenzent, profesorul
universitar Anton Soare, a fost expresivitatea discursului, în care a dovedit o intuiție excepțională
în înțelegerea personalității lui Radu Stanca, a cărui călătorie prin timp este înlesnită de lucrări ca
aceasta.
În cuvântul dat autorului, s-a fixat locul acestei cărți în exegeza consacrată scriitorului Radu
Stanca și drumul cu totul spectaculos făcut de ea prin lumea americană. Pornind de la Denver Co.,
unde a fost prezentată la Cenaclul Românesc “Mircea Eliade”, spre a stârni apoi interesul participanților
la reuniunea de la Muzeul etnic și de artă din Cleveland OH, și al cititorilor din Troy MI, cartea a fost
cunoscută la Cenaclul “Mihai Eminescu” din New York, recenzată la Asociația “Graiul Românesc” de
la Windsor, la Săptămâna Internațională a Culturii Române desfășurată anual la Câmpul Românesc de
la Hamilton și acum la Montreal. Noua mea carte, cuprinzând în cele 460 de pagini ale ei amintirile
despre Radu Stanca a 39 de persoane, 5 studii recente și tot atâtea reportaje de la evenimentele
culturale care l-au adus în actualitate, a făcut un periplu românesc la fel de amplu, fiind prezentată la
reuniuni literare din Deva, Cluj-Napoca, București, Iași, Bistrița și Sibiu, unde va fi lansată în curând întrun nou cadru, cel al Cenaclului “George Topârceanu”. Recenzată de reputați mânuitori ai condeiului,
cum recunosc că nu a fost până acum nicio alta dintre lucrările mele, cartea a avut o soartă fericită,…
să vadă priveliștea lumii. Un detaliu omis de cei doi recenzenți este faptul că volumul prezentat are
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atașat un CD cu piesa Hora domnițelor de Radu Stanca, din spectacolul radiofonic realizat la Cluj
în 25 noiembrie 1969, în emisiunea Carnet teatral. Este o autentică poartă de intrare în universal
dramaturgiei lui Radu Stanca.
Dintre participanții la eveniment, s-a remarcat doamna profesoară de engleză Dana Zaharia
Barcan, cândva eleva mea la Colegiul “Gh. Lazăr” din Sibiu, fiică a actriței Eugenia Barcan, care a
semnat una dintre evocările selectate de mine pentru volumul lansat. Greu de imaginat emoția
exuberantă care ne-a animat pe amândouă, revâzându-ne într-un asemenea cadru elevat și atât de
departe de țară. Remarcabilului domn Wladimir Paskievici, sosit în ciuda bolii, care îi provoacă stări de
oboseală insurmontabilp, i-am luat imediat apoi un interviu suculent, făcându-i un portret profesional
și uman, ce va putea să fie citit în revista “ Destine Literare”, cu care se poate mândri comunitatea
românilor montrealezi.Redactorul revistei, Alex Cetățeanu, absentând cu mare regret de la reuniune
aceasta, pentru că era plecat în țară, a salutat dialogul meu cu Wladimir Paskievici, despre care mi-a
mărturisit epistolar că “este o mândrie națională, rar oameni ca dânsul ! Este un patriot desăvârșit,
care a pus “umărul” la ridicarea prestigiului comunității noastre de la Montreal ! Să ne trăiască !” Miar fi greu să spun dacă românii montrealezi au fost mai câștigați să mă asculte vorbind despre marii
noștri scriitori sau eu pot fi mai mulțumită decât ei să constat că departe de țară trăiesc asemenea
personalități de elită ale neamului nostru. Există, așadar, oameni la care vitregiile emigrației nu le-a
alterat demnitatea și mândria de a aparține neamului nostru.
Am conversat cu publiciști, poeți bine cunoscuți mie, ca Melania Rusu Caragioiu, cu care neam propus să ne reîntâlnim în România la Ziua Limbii Române de la fine de august 2017.N-am să uit
atmosfera solară de freamăt interior și de sinceră trăire românească a acelei reuniuni de cenaclu
literar, susținută la final și de plăcerea gustării sărmăluțelor și plăcintelor moldovenești oferite de
gazde. După cele 3 ore de activitate literară desfășurată dens și emoționant, moderatorul Leonard
Voicu a anunțat că filmul Amintiri despre Lucian Blaga, partea a II-a, pe care l-am finalizat recent și
eram pregătită să-l ofer pentru următorul ceas de vizionare, va fi proiectat într-o altă reuniune. Așadar,
pentru mine, o șansă de a reveni în frumosul oraș canadian, la Cenaclul “Mihai Eminescu”, care poate
fi un exemplu strălucit pentru cele mai multe comunități de români ai diasporei noastre. Tocmai de
acee merită să-i urăm cu toții: Vivat, crescat, floreat!
Anca Sîrghie
Montreal, 16 martie 2017
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GINO LEINEWEBER, HELLO DARKNESS, ED. VERLAG EXPEDITIONEN, HAMBURG
Cunoscut nu doar în mediu literar german ci în întreaga lume prin proiectele
pe care le derulează, Gino Leineweber vine în faţa cititorilor cu un volum ce
cuprinde poeme scrise în perioada 2010-2014, care suprind nu doar prin
multitudinea de metafore, ci şi prin profesionalismul cu care sunt construite.
Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Hamburg, membru al mai multor asociaţii
de profil internaţionale, Gino Leineweber este şi directorul unei cunoscute
publicaţii din Germania. Împreună cu scriitorii bistriţeni Dorel Cosma, Menuţ
Maximinian şi Zorin Diaconescu a fost prezent, cu această carte, la Institutul
Cultural Român din Istanbul.

AUGUSTIN OSTACE, RĂTĂCITORUL TIMPURILOR, ED. HERALD, BUCUREŞTI
Augustin Ostace este cunoscut în mediul cultural drept un om care prezintă
o altfel de abordare a filozofiei. Cartea de faţă rescrie, după cum însuşi autorul
spune, o istorie a sufletului rătăcit prin miezul timpurilor.
Volumul încearcă să răspundă unor întrebări existenţiale la care, se pare că,
omenirea nu cunoaşte încă misterul, propunându-ne, într-o poveste ce curge
firesc, o întâlnire cu memoria timpului. „A căuta spre clipa trecută şi încremenită în
uitare nu mă face să mă aplec supus şi resemnat în faţa unor prometei iluminatori,
gestul meu dând seama de o tainică şi profundă dorinţă de regenerare”.

VICTOR ŞTIR, PAJIŞTEA MÂNZULUI DE CRISTAL, ED. STUDIS, IAŞI
Cunoscut jurnalist bistriţean, cu o mulţime de cărţi în CV-ul său, Victor Ştir s-a
aplecat în ultimii ani nu doar asupra poeziei, ci a abordat şi romanul, câştigând cu
acest gen literar mai multe premii.
Romanul de faţă vine încă o dată să confirme talentul lui Victor Ştir, cel care,
prin cărţile sale, prezintă întâmplări din viaţa imediată, văzute prin ochii unui
scriitor care le retuşează şi le dă o altfel de viaţă.

TRIFU ŞOŞDEAN, UZDIN, DOR ŞI NEUITARE, ED. TIBISCUS, UZDIN
Trăitor în Banatul Sârbesc, la Uzdin, Trifu Şoşdean este nu doar autorul unor
cărţi care surprind viaţa trăită de comunitatea de aici, ci şi un cunoscut pictor.
Cartea surprinde atât prin desenele creionate de autor, care ele însele sunt imagini
ale preocupărilor românilor de aici, cât şi prin povestirile legate de obiceiurile de
iarnă, de cele din gospodăria tradiţională şi mai ales despre străbunii care, poate
altădată, păstrau cu sfinţenie limba şi portul tradiţional.
O carte care readuce în actualitate o lume românească ce nu trebuie uitată.
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IOAN I. BUREACĂ, UNITATEA - ÎNTREGIREA NEAMULUI ROMÂNESC, ED. REVOX,
BISTRIŢA
Profesorul de istorie bistriţean Ioan I. Bureacă vorbeşte, în paginile cărţii,
despre unitatea şi întregirea neamului românesc de acum 100 de ani, lămurindune mai bine asupra dorinţei românilor de a se uni într-un stat în care să fie aceeaşi
limbă şi să fie sub acelaşi tricolor. Cititorii vor afla că momentul sacru al întregirii
neamului ţi ţării din 1918 era impus de faptul că România veche avea o înfăţişare
nefirească atâta timp cât Transilvania lipsea din alcătuirea politică „putea fi
asemănată cu două braţe întinsă într-o duioasă aşteptare”.
O carte pe care merită s-o citiţi acum, în pragul centenarului.
IOAN I. BUREACĂ, ARDEALUL DE NORD, JUDEŢUL NĂSĂUD (1940-1945), ED.
REVOX
Profesorul de istorie Ioan I. Bureacă tratează, al peste 80 de ani, evenimentele
trăite în cei patru ani de şcoală, în timpul ocupaţiei maghiare din Rodna Ardealului
de Nord. „Am înţeles că istoria este un instrument delicat de cultură, o ştiinţă a
adevărului, prin evocarea trecutului ca lecţii pentru urmaşi; condiţia esenţială este
modul de realizare, de redare a faptelor istorice, de respectare a realităţii, fără ură
şi părtinire”, declară Ioan I. Bureacă.
O carte ce abordează acest subiect al Ardealului de Nord prin ochii unui
specialist, dar şi al unui trăitor al acelor vremuri.
MĂRTURII CULTURALE
Ajunsă la numărul IV, revista de cultură „Mărturii culturale”, editată de Aurel
Pop la Satu Mare, surprinde prin multitudinea subiectelor abordate, amintind aici
doar documentarul despre familia Tămaş, scris de Viorel Câmpan, sau cel despre
13 decembrie 1936, semnat de Claudiu Porumbăcean. Dialogul purtat de Aurel
Pop cu Echim Vancea readuce în actualitate gândurile unui poet ce trăieşte în
Maramureş, dar care şi-a obţinut de mult certificatul de valoare.
Nici bistriţenii nu lipsesc din acest număr, fiind prezente ecouri ale Festivalului
de Teatru şi Literatură „liviu Rebreanu”, realizat de managerul Palatului Culturii,
Dorel Cosma, precum şi poezii semnate de Victoria Fătu Nalaţiu şi un material
interesant despre bistriţeanul nostru Dariu Pop, semnat de Icu Crăciun.
BISTRIŢENII ÎN REVISTA UNIREA, DIN VIENA
Periodicul de cultură şi artă „Unirea, din Viena, este editat de Cercul Cultural
Româno-Austriac, condus de Ioan Godja. Numărul 3 din anul II al acestei publicaţii
cuprinde o serie de materiale ce vorbesc despre activitatea culturală a românilor
din Austria, dar şi despre colaborările pe care le au cu românii din ţară. Merită
menţionată prezenţa în paginile revistei a unui amplu material despre Festivalul
Internaţional de Teatru şi Literatură „Liviu Rebreanu”, ce se derulează în fiecare
an la Palatul Culturii Bistriţa. De asemenea, Societatea Scriitorilor Bistriţeni
„Conexiuni” este prezentă şi prin grupajele de versuri ale scriitorilor Dorel Cosma
şi Elena M. Cîmpan,
Conţinutul acestei publicaţii conturează seriozitatea cu care Ioan Godja,
preşedintele Asociaţiei din Viena, împreună cu redactorul şef Gabriella Costescu,
se ocupă de cultura şi arta românească în spaţiul austriac.
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CANDELA NORDULUI
ARDEALUL LITERAR
Cunoscuta revistă „Ardealul Literar”, fondată de Valeriu Bârgău, marchează 20 de
ani de la apariţia primului număr. Coordonată acum de Mariana Pândaru Bârgău,
cea care duce mai departe activitatea editorială a scriitorului trecut în veşnicie,
revista merge pe acelaşi standarde impuse încă de la început. De altfel, Mariana
Pândaru păstrează memoria soţului ei vie, atât prin revistă, cât şi prin Editura
Călăuza şi prin editarea operei semnată de Valeriu Bârgău. Având un colectiv
redacţional din care fac parte nume precum Gheorghe Grigurcu, Liviu Ioan Stoiciu,
Theodor Damian, Anca Sârghie, Maria Muguraş Petrescu şi Passionarea Stoicescu,
revista aduce în faţa cititorilor atât evenimente din sfera literară, cât şi din cea
artistică. Numărul aniversar este bogat în prezenţe bistriţene, membrii „Conexiuni” - Dorel Cosma,
Elena M. Cîmpan, Ana Zegrean, Gheorghe Mizgan, Victor Ştir, Al. C. Miloş - fiind prezenţi cu poezie. De
asemenea, Al. Florin ţene scrie despre antologia „Conexiuni de noiembrie”, ecouri ale Festivalului de
Teatru „Liviu Rebreanu”, căruia îi este dedicată şi antologia, fiind prezente pe mai multe pagini ale
revistei. Interviul cu Theodor Damian, realizat de Menuţ Maximinian în timpul prezenţei scriitorilor
bistriţeni Dorel Cosma, Elena M. Cîmpan şi Menuţ Maximinian la New York, întregeşte prezenţa
bistriţenilor în „Ardealul Literar”. Pentru toată activitatea dedicată literaturii de până acum, pentru
promovarea acesteia, în cele peste 70 de numere editate în cei 20 de ani, Mariana Pândaru Bârgău
merită felicitări.

LUMINĂ LINĂ
Numărul 1/2017 al revistei „Lumină Lină”, ce apare la New York sub sigla
Institutului Român de Teologie şi Spiritualitate Ortodoxă, şi este editat de pr.
prof. dr. Theodor Damian, este bogat în informaţii culturale de dincoace şi
dincolo de Ocean. Prezenţa scriitorilor bistriţeni Dorel Cosma, Elena M. Cîmpan şi
Menuţ Maximinian, membrii „Conexiuni”, la New York, la Cenaclul Literar „Mihai
Eminescu” şi la Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, este oglindită în mai multe
pagini ce surprind punţile culturale realizate între literatura din Bistriţa şi New
York. De asemenea, Elena M. Cîmpan are un text despre scriitoarea Elena Mitru,
care a realizat la New York o expoziţie inedită de pălării. Muguraş Maria Petrescu
scrie despre volumul lui Mesut Senol, a cărui poezie a tradus-o în limba română şi care a apărut la
Edituura Casa Nostra din Bistriţa, lector de carte fiind dr. Dorel Cosma, care este prezent în Lumină
Lină şi cu volumul de poezii Malul tăcerii, traducere în turcă de Mesut Senol şi engleză de Muguraş
Maria Petrescu şi David Paul. Alături de nume precum M.M. Rusu, Gellu Dorian, Mihaela Albu, Aurel
Sasu, Anca Sârghie, bistriţenii dau culoare acestui număr al publicaţiei americane.

Originar de pe meleaguri bistriţene, de la Spermezeu, Episcopul Macarie al
Europei de Nord, editează de ani buni, la Stockholm, revista de spiritualitate şi
cultură „Candela Nordului”. Publicaţia Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de
Nord aduce în faţa cititorilor evenimente creştine din viaţa episcopiei, din viaţa
românilor ce trăiesc în Europa de Nord şi pentru care credinţa şi Sfânta Biserică
este locul în care în fiecare duminică revin cu gândul acasă. Numărul dublu, 7-8,
al publicaţiei debutează cu editorialul „Despre pocăinţă”, ce selectează gânduri
ale Sfântului Ioan Gură de Aur care spune că „Dumnezeu ne cere să-i dăm numai
puţin prilej şi ne iartă mulţimea de păcate”. Revista are o circulaţie mare, fiind
bilingvă, dovedindu-se astfel a fi accesibilă tuturor celor care doresc să fie părtaşi la viaţa spirituală
a Episcopiei. Merită subliniată eleganţa şi ţinuta grafică care, dincolo de bogăţia materialului, face
din această revistă una dintre cele mai frumoase publicaţii editate de biserică. Materialele prezente
sunt luminoase şi calde, pornesc de la teologia universitară şi ajung la literatură şi la tradiţii,
oglindeşte prin mulţimea de fotografii inserate, atât documentele ortodoxiei, cât şi prezenţa vie a
creştinilor în sânul bisericii. Pastoralele Episcopului Macarie sunt întotdeauna cuvânt bun pentru
sufletul credincioşilor, şi ele pot fi lecturate şi prin intermediul revistei, rămânând astfel în arhiva
Episcopiei, dar şi în casele celor care au bucuria de a primi această revistă. La rubrica „Filantropia”
ne întâlnim cu Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, Pimen, care vorbeşte despre responsabilitate
social-filantropicăa episcopului. Miruna Tătaru Cazaban vorbeşte despre Constantin Brâncoveanu şi
modelul post-bizantin al principelui Constantin, iar academicianul Mircea Păcuraru despre Sfântul
mucenic şi mărturisitor Ianache Văcărescu. La rubrica de poezie religioasă ne întâlnin cu Flavia Teoc.
Oglinda pastoral-misionară a episcopului se reflectă printr-o serie de materiale care denotă puterea
de muncă şi slava credinţei acestuia. Care este prezent nu doar în Episcopia pe care o coordonează,
ci şi în diverse colţuri ale lumii, unde poartă binecuvântarea credinţei străbune. Revista este plină
de culoare şi dinamism şi poate fi păstrată în bibliotecile noastre ca un model pentru modul în care
trebuie păstrată şi promovată ortodoxia.

„MIHAI VITEAZUL, APĂRĂTOR AL CREȘTINĂTĂȚII”, COORDONATOR
MIRCEA GELU BUTA
Semnalăm apariția „Arhivelor Bistriței”, anul II (2017), fascicula 1 (5), „Mihai
Viteazul, apărător al creștinătății”, coordonator: Mircea Gelu Buta.
Din cuprins: Mircea Gelu Buta - „Il Valacco”; ÎPS Andrei - Cuvânt de învățătură;
Ioan-Aurel Pop - „Mihai Viteazul și Transilvania”; Ioan Chirilă - „Mihai Viteazul –
chip al fermității în credință și apărător al creștinilor europeni”; Alex. Ștefănescu
- „Mihai Viteazul în literatură”. Volumul a fost tipărit la Editura Presa Universitară
Clujeană din Cluj-Napoca.
Menuţ Maximinian
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