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Editorial  

TOTUŞI, BISTRIŢA! 
 

Felician POP (Satu Mare) 
 

 

Sincer să 

vă spun, nu 

știu când și cum, dar știu exact de ce 

m-am îndrăgostit iremediabil de 

Bistrița. Ori de câte ori ajung acolo, mă 

cuprinde un sentiment de liniște și 

bucurie, sentimente pe care probabil le 

simțeau soldații osteniți și flămânzi, 

atunci când se întorceau acasă de pe 

front, după o prea lungă și chinuitoare 

despărțire. 

Plutește acolo, în aer, o nedefinită 

stare de bine, de serenitate, izvorâte 

poate din sufletul oamenilor acestui 

spațiu, devenit hieratic și emblematic, 

prin marii cărturari pe care Bistrița i-a 

dat neamului românesc. 

Vreau să îi mulțumesc scriitorului 

bistrițean Alexandru Uiuiu, unul din-

tre cei mai expresivi scriitori români de 

după Revoluție, pentru șansa pe care 

mi-a oferit-o, ca prin cărțile sale să mă 

umplu și eu cu aroma și esența acestor 

meleaguri, aflate undeva la limita 

tangibilului, să înțeleg marea lecție a 

simplității eterne filtrate printr-o înțe-

lepciune arhaică, de început de lume, 

cea care a statornicit toate rosturile. 

Vreau să vorbesc apoi despre ve-

chii mei prieteni de aici.  

De câțiva ani buni, urmăresc cu un 

viu interes activitatea absolut fenome-

nală a Centrului Cultural “George 

Coșbuc” din municipiul Bistrița.  

Chiar dacă orașul acesta este chiar 

mai mic decât Sătmarul și aproape la 

fel de izolat, oamenii care conduc 

destinele culturale ale urbei se găsesc 

în fericita ipostază existențială de a 

trăi, din adâncul inimii lor și până sus 

la cer, unde privirea lor poate să fugă, 

pentru cultură.  

Am fost acolo de mai multe ori, au 

fost și ei pe la noi, am învățat unii de la 

alții câte ceva (ca să nu zic că “am 

furat”) și mi-am dat seama că astfel de 

deschideri spirituale pot fi sporitoare 

pentru noi toți. 

Nici nu vreau să înșir acum câte 

activități desfășoară această instituție și 

cum a devenit încet, dar sigur, fer-

mentul vital al comunității, capabil să 

dinamizeze și să modeleze chipul iden-

titar-cultural al unui oraș transilvan. 

Directorul Dorel Cosma a adunat 

în jurul său colaboratori destoinici, 

cum ar fi: Menuț Maximinian, Elena 

M. Câmpan, Maria Herineanu sau Adi 

Pușcaș. Sunt încă mulți alții, dar cei de 

mai sus sunt oamenii cu care ne-am 

întâlnit întotdeauna acolo. De-a lungul 

anilor, i-am privit cu simpatie și le-am 

admirat ardoarea, tenacitatea, dar mai 

ales iubirea aceea fierbinte și necondi-
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ționată, care nu poate fi explicată nici 

măcar în cel mai frumos poem din 

lume, pentru artă, pentru actul artistic. 

 Lumea se bocește, știrile, la înce-

put de la ora cinci și acum de la orice 

oră, ne invadează sufletul și conștiința 

cu imaginea unei lumi terifiante, 

abrutizate, gata de un uriaș colaps. 

Peste vâlva și isteria acestei barbarii, e 

drept, de multe ori imaginare, iată că o 

armată tăcută, undeva într-un oraș din 

nordul țării, destul de redusă numeric, 

dar cu arme redutabile, încearcă să 

echilibreze cumva cumpăna unei lumi 

atât de bulversate. 

 Sunt convins că – măcar din punct 

de vedere cultural – Bistrița ar putea 

deveni oricând un model pentru multe 

orașe ale țării. Felul în care bistrițenii 

reușesc să imprime o identitate cultu-

rală urbei lor este, cu siguranță, o lecție 

pentru toți cei care se gândesc să 

pornească pe drumul acesta, nu întot-

deauna lin, dar mereu ademenitor, al 

iluminării prin frumos. 

 Mă despart întotdeauna cu greu 

de oamenii din Bistrița și, orice aș 

face, o parte din inima mea bate aco-

lo, poate în ritmul clopotelor venera-

bilei catedrale, și sângele cuvintelor 

mele aleargă pe drumurile care ne 

adună pe toți, înspre o singură des-

tinație… 
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 POVEȘTI DIN SICILIA 
 

Eseu 
 

Laszlo ALEXANDRU (Cluj-Napoca)  

 

 

 
 

A fost greu drumul pȋnă la 

Agrigento: aproape 24 de ore cu 

microbus – avion – autocar – microbus. 

Am ajuns frȋnți. I-am ȋnsoțit acolo pe 

elevii mei de la Colegiul Național “G. 

Barițiu” din Cluj, care au cȋștigat 

“Premio straordinario” ȋn concursul de 

dramaturgie “Uno, nessuno e cento-

mila”, organizat de Ministerul Instruc-

ției din Italia, la aniversarea celor 150 de 

ani de la nașterea lui Luigi Pirandello. 

Elevii adaptaseră pentru scenă nu-

vela Due letti a due și au convins juriul, 

dintre alte 80 de echipe candidate. 

 Ȋn prima seară, la cină, rupți de 

oboseală, m-au ȋntrebat dacă le permit 

să-și cumpere un pahar de vin. Asta ȋi 

va ajuta să cunoască specialitățile locale, 

dar să și doarmă mai bine. Am ezitat o 

clipă, apoi am fost de acord. Dar să nu 

procedăm la ȋntȋmplare. M-am ridicat și 

m-am ȋndreptat spre maȋtre d’hôtel: un 

tip aspru, scund, vȋnos, ȋn pragul 

bătrȋneții. Ȋși controla personalul din 

priviri, făcea un gest cu degetul și doi 

chelneri se năpusteau, ridica din sprȋn-

cene și chelnerița ȋnțepenea din drum 

speriată. Rostea monosilabic ordine 

seci, care erau imediat executate. M-am 

apropiat de el, decontractat, și am intrat 

ȋn vorbă, prinzȋndu-l de antebraț. S-a 

ȋncordat instantaneu și m-a privit 

neȋncrezător. I-am spus repede că sȋnt 

profesor, am venit ȋn Sicilia cu elevii 

mei pentru un concurs de literatură, ei 

s-au gȋndit să guste un pahar de vin 

local, dar nu ne pricepem, am vrea să-i 

cerem sfatul: ce ne recomandă? M-a 

privit rece și mi-a poruncit: “Mergeți la 

masă! Vin eu acolo”. 

 A scos un mănunchi imens de chei, 

a descuiat un dulap cu vitrină, de unde 

a extras o sticlă. A venit și ne-a plasat-o 

ȋn mijlocul mesei. A zȋmbit larg și ne-a 

spus că am cerut un sfat bun de la 

persoana potrivită. El a fost vreo 10 ani 

profesor de oenologie; ȋn perioada aia a 

insistat mereu că băutul vinului este o 

știință, care trebuie ȋnvățată ȋncă din 

adolescență. Vinul consumat ȋn mod 

inteligent ajută la sănătate. Prin urmare, 

sticla respectivă este un cadou de bun-

venit din partea lui. A zȋmbit din nou și 

s-a ȋndepărtat. Firește că această mică 

scenă a făcut senzație la masa noastră. 

 Am revenit ȋn camera de hotel 

ȋngȋndurat. Tocmai am asistat la un gest 

frumos, simțeam că i-am rămas dator, 

cum să-l răsplătesc? Aveam la mine 

două exemplare din Dicționar italian-

român și român-italian, pus ȋn bagaje 

pentru orice eventualitate: un tiraj 
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minunat, cu coperte cartonate, retipărit 

anul trecut la o editură academică din 

Chișinău. Ȋn seara următoare am luat 

un volum și am coborȋt la restaurant. 

M-am apropiat de el, l-am prins de 

antebraț, l-am simțit iar cum se cabrează. 

“Aseară ne-ați arătat la ce vă pricepeți 

dumneavoastră. Ȋn seara asta aș vrea să 

vă arăt la ce mă pricep eu. Vă rog să 

primiți cartea asta, pe care am scris-o. 

Sȋnt profesor, dar sȋnt și scriitor și ȋmi 

face plăcere să v-o ofer. Este un dicțio-

nar și, chiar dacă nu știți românește, 

folosind partea redactată ȋn italiană s-ar 

putea să vă fie cȋndva de ajutor”. 

 Privirea tăioasă i s-a tulburat. Vo-

cea a ȋnceput să-i tremure. “Vai de 

mine. Dar eu n-am primit ȋn viața mea 

o carte de la nimeni!”. I-am zȋmbit și i-

am spus că sȋnt cu atȋt mai bucuros. 

Abia m-am ȋntors la masa noastră, că a 

ajuns și el, cu o altă sticlă, pe care a pus-

o ȋn mijloc: “Acesta e cadoul meu!”. Am 

rămas cu toții uluiți. Ȋn timp ce scotea 

dopul și ne turna ȋn paharele apărute ca 

prin farmec, ne-a povestit că și el are 

două fete de 27 de ani; a stat vreo 8 ani 

ȋn Scoția; a lucrat, ȋn cinci reprize 

diferite, la restaurante de lux din 

America; acum coordonează echipele 

de ospătari și supervizează activitatea 

din localurile de prima categorie din 

Sicilia. 

 De-atunci și pȋnă la plecare, ȋn 

fiecare seară, am primit de la el cadou 

cȋte o sticlă de vin. Ȋntr-o singură zi a 

lipsit de la serviciu, fiind liber să se 

odihnească. Adjunctul lui s-a apropiat 

de masa noastră și mi-a spus: “Domnul 

șef mi-a transmis să vă ofer o sticlă de 

vin. Ce preferați? Alb sau roșu?”. 
 

* 
 

 “Sicilienii sȋnt cu toții niște ban-

diți!”, mi-a urlat furioasă profesoara 

italiană care venise cu grupul de elevi 

din Paris. Căuta un taxi care s-o trans-

porte noaptea ȋn centru, pȋnă la auto-

bus. Dar taxiul nu putea fi comandat 

decȋt prin recepția hotelului și nimeni n-

o ducea fără 50 de euro. Ȋn mod normal, 

după ceasul taxator, nu costa mai mult 

de 30. “Ăștia s-au pus de-acord! Ȋi 

jumulesc pe bieții turiști ca pe puișori! 

Este incalificabil! O să-i spun prima-

rului localității, și-așa ne ȋntȋlnim cu el 

la teatru!”. 

 Eu i-am văzut altfel pe necunos-

cuții de pe stradă, cȋnd am mers să 

cumpăr ziarul sau să-ntreb unde-i 

farmacia. Stăteau apatici la umbră și mă 

priveau zȋmbitori. Ȋncepeau prin a mă 

lăuda ce bine vorbesc italiana. Le spu-

neam că e normal, fiindcă o predau de 

mulți ani ca profesor. De-acolo curgeau 

ȋntrebările: unde anume? și ce caut aici? 

și ce părere am de locurile astea? Ȋn 

schimbul unei povești senine și amu-

zante, de trei minute, despre lume și 

viață, ȋmi dădeau apoi toate informațiile 

necesare. Dar niciodată relația n-a fost 

unilaterală: eu să ȋntreb, ei să-mi spună, 

eu să plec mai departe. Dacă evitam 

interacțiunea, eram ignorat. 

 O singură dată am fost surprins 

neplăcut. Balerinul filfizon, care făcea 

pe scenă oficiile de amfitrion, m-a pre-

zentat hohotind de bucurie, mi-a strȋns 

mȋna, a declarat că-i ȋncȋntat să mă 
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cunoască. După ce-am ieșit amȋndoi ȋn 

fața teatrului, l-am ȋntrebat pe unde se 

merge spre Piazza Castelli, la autobus. 

S-a uitat prin mine, a șoptit “habar n-

am” din vȋrful dinților și mi-a ȋntors 

spatele. 
 

 P.S. Organizatorii concursului din 

Agrigento au citit pe internet aceste 

rînduri. Au luat legătura cu mine și m-

au rugat să le traduc în italiană mai ales 

ultimele pasaje. Au rămas neplăcut 

surprinși de cele aflate și m-au asigurat 

de deplina lor solidaritate. La cîteva zile 

distanță, personajul cu pricina mi-a 

scris în privat un lung mesaj de scuze. 
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Poezie 

 

Dorel COSMA (Bistriţa) 
 

 

   

S-a născut la Bistriţa, jud. Bistriţa-

Năsăud. Licenţiat în filologie, doctor în 

filologie-jurnalism. Realizator emisiuni 

radio-tv, redactor-şef şi redactor al mai 

multor ziare şi reviste. Cetăţean de 

onoare al oraşului Năsăud şi al oraşului 

Karditsa, Grecia. Cetăţean de onoare al 

culturii – revista Ambasador, Tg. Mureş, 

premiul „Oscar” pentru folclor, Diplo-

mă de Excelenţă pentru întreaga active-

tate – Primăria municipiului Bistriţa, 

Diplomă de Excelenţă – Uniunea Scrii-

torilor din România – filiala Sibiu, Me-

dalia „Virtutea literară” – Liga Scriito-

rilor din România, Crucea de Malta cu 

fir de aur – Portugalia, Distincţia oraşu-

lui San Giovanni Rotondo – Italia, Dis-

tincţia oraşului Voiron – Franţa, Diplo-

ma de „Cavaler de onoare al ordinului 

de patrimoniu” – Spania, Distincţia 

oraşului Karditsa – Grecia, Premiul 

„Consiliului Suprem Chitalishta” 

Bulgaria, Distincţia zonei Metropolitane 

– Nimes – Franţa.  

 Este Preşedintele Uniunii Mondiale 

de folclor I.G.F cu sediul istoric social la 

Voiron – Franţa şi San Giovanni 

Rotondo Italia (administrativ).  

 A publicat şi lansat cărţi în 

România, Bulgaria, Italia, Grecia, Egipt, 

Franţa, Argentina, Germania, Austria, 

Spania, SUA.  

  

Membru al Uniunii Scriitorilor din 

România şi membru al Uniunii Zia-

riştilor Profesionişti din România. 
 

NEFERTITI 
 

Ai simțit vreodată 

ochii artiștilor 

altor epoci? 

Departe, 

acolo în timp, 

cu gândurile 

așezate 

o surprind 

pe Nefertiti. 

Îi simt semnele 

nesigure ale iubirii 

acoperite 

de frumusețea ai finală 

cruntă și apăsătoare. 
 

 

PRIVESC 
 

Sub umbra 

protectoare 

a cerurilor 

sfânta flacără, 

sfânta grotă, 

o percepție, 

o idee, 

o simțire. 
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Acum, 

nici înainte, nici după, 

privesc 

în eternitate. 
 

 

SENA 
 

Plouă mărunt 

dar totul 

palpită și trăiește 

în cuvintele ce-și caută 

sensul, 

în muzica 

apei sfinte, 

în vocea nopții 

temătoare, 

în simplul joc 

al umbrei 

și al vieții. 
 

 

LINIȘTE 
 

Pentru o clipă 

ne întâlnim 

întâmplător. 

Nu aștept pe nimeni. 

Și totuși... 

Luna desenează umbra argintie. 

Chemarea rupe tăcerea de afară. 

Ne scufundăm în întuneric, 

sufletul doarme 

cu presimțiri ridicole. 
 

 

PARIS 
 

Univers al destinelor 

viață c-un 

esențial 

neschimbat. 

Lumini și umbre 

cu zvâcniri 

de existență. 

Ploi mărunte 

la lumina zilei, 

terase pline 

în obscuritatea nopții. 

Ființe adoptate 

ce descoperă 

descoperindu-se. 
 

 

OMUL 
 

Covârşitoarea durere 

alunecă pe întunecatul cer 

şi firul alb voalat 

străpunge marea 

resemnării. 

Suferinţă adâncă, 

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. 
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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. 
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Însemnări 

 

Alexandru UIUIU (Bistriţa) 
 

 

Din volumul DAIMON, în pregătire pentru tipar.  

 

 

Ca să îmi realizez visul trebuie să 

plec din ţară la o distanţă de cel puţin o 

mie de kilometri. Visul meu este să fiu 

la cel puţin o mie de kilometri de pro-

pria mea ţară. 
 

Nedormite nopţile albe se argin-

tează spre dimineaţă. 
 

Aştept să devin ceea ce sînt. Sînt 

curios ce o să devin pînă cînd aflu ce 

sînt. 
 

Excursie degeaba în savana africa-

nă: gînd feminin: „Mă aşteptam ca 

elefanţii să aibă coada mai lungă!”  

Fă tu ceva cu elefanţii…! 
 

Se ia un peisaj indiferent. Se stoarce 

ani de zile şi se obţin din el aproapele şi 

departele. Se pune un pîrîu cu dragoste 

lîngă o pădure şi un munte de indife-

renţă. Se experimentează nefericirea 

obţinută cu efort, muncă, sacrificii. 
 

Newton a fost o forţă care a întîlnit 

o forţă egală şi de semn opus. 
 

Oricîtă minte ai avea, nu îţi ajunge. 

Şi războinicul intră în ţintă cu săgeată, 

cu tot. 
 

Puterea cumpără tăcerea. 
 

Cînd faci curăţenie în casa ta, faci 

curăţenie şi în tine însuţi. 
 

Cît este de emoţionant cînd se 

adună proştii şi acţionează pentru un 

gînd bun. E lucrarea lui Dumnezeu în 

lume. Deştepţii nu se prea adună şi mai 

ales nu pentru a acţiona. 
 

Trebuie să dai ceva din tine ca să 

obţii ceva din afara ta. 
 

Cine nu ţine postul în post, îl ţine 

după aceea. 
 

Tatăl meu doarme în tot lucrul 

mîinilor lui, după cum Tatăl Ceresc 

doarme în cerul şi pămîntul pe care le-a 

creat pentru noi. 
 

În capitalismul românesc, cînd se 

nasc copiii bogatului este mai multă 

bucurie în casă şi pe cîmp decît cînd se 

nasc copiii săracului. Cînd mor părinţii 

bogatului, vai, vai, cîtă suferinţă şi tristeţe. 

La casa săracului ochii sînt uscaţi şi 

tristeţea nu se vede prin casă şi pe cîmp. 

Cînd se dau la televizor nunţile 

bogaţilor, e mai multă iubire în cuplu şi 

mai multă trăinicie în căsătorie. Săracii 
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se căsătoresc din interes şi nu sînt daţi 

la televizor. 
 

Dacă Dumnezeu ar avea nevoie de 

un nasture la haină, omenirii i-ar lua 

cîteva milenii ca să îl construiască. 
 

Egoiştii nativi şi de vocaţie pot avea 

tot binele din lume, dar nu au acces la 

iubire. Aceasta este pedeapsa lor, pe 

care mulţi nu o percep ca atare pentru 

că ştiu şi pot să manipuleze oamenii 

spre a le oferi un surogat. 

 

Cunosc bine o forţă care dacă mă va 

distruge, se va anula. 
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SCULPTORUL DE VISE 

Aripi de lut - Robert Laszlo  

pref.: prof. Univ. Ion Pop. – Cluj-Napoca,  

Ed. Ecou Transilvan, 2016 
 

Recenzie 
 

Zorin DIACONESCU (Bistriţa) 

 
 

Pentru Robert Laszlo zborul este 

condiția de imponderabilitate, de liber-

tate necesară explorării unei dimensiuni 

lirice: „Nici nu știu / Cum e să zbori, / 

De ce aș zbura, / Chiar / Eu, / Aero-

portul / Cuvintelor / Supersonice?”. 

Ușor ironic și retractil, poetul se joacă 

puțin cu vinovăția care planează origi-

nar asupra actului creației, o înscenare 

ludică a lui Pygmalion, marmura deve-

nind lutul obișnuit nouă. Dialectica 

transformă această povară în oportu-

nitate.  

Raportul autor – operă devine inter-

pretabil în sintaxa poetică propusă de 

autor: „Cum te mai poate naște un 

tablou, / Cum?” (Femeie. Mic Studiu), 

care nu abandonează ludicul, acest 

„Amanet pe o iluzie pictată în verde”.  

Personalitatea poetică a lui Robert 

Laszlo a fost definită de profesorul Ioan 

Pop, prefațatorul cărții, drept oscilând 

între tăcere și rostire, aceste alternanțe 

constituie, îndrăznesc să adaug, chiar 

ritmul trăirilor prin cuvinte, o materie 

pe care poetul nu o percepe refractară, 

ci plastică (vezi metafora aripilor de 

lut), sau mai degrabă elastică, deoarece 

lutul cuvintelor nu se lasă format de 

mâna artistului după placul acestuia 

din urmă, la fiecare gest al poetului 

lutul cuvintelor reacționează ca un arc, 

între limbajul obiectiv și trăirile subiec-

tive se instalează o tensiune care alu-

necă imperceptibil spre ludic, dar care 

nu este ferită de ezitări, regrete, mici 

drame sau momente de depresie. 

„Potrivesc / Mersul meu / Cu cel al unui 

cal / Care bate cu copita în inima mea, / 

Ca-n poarta unei cetăți apărate doar cu 

/ Sânge. / Calule, / Strig, / Calule! / 

Umbră pâlpâind / Sub umărul meu 

stâng!” (O potcoavă pe cer). 

Uneori autorul resimte nevoia de a 

deveni declarativ, aproape didactic, 

sentențiozitatea sa alunecă spre note 

sarcastice, dar nu ajunge la resemnare. 

Este prea multă vitalitate în jocul poetic 

propus de Robert Laszlo, încât cuvin-

tele primesc o lumină proprie, iradiată 

din starea de spirit a autorului, la care 

ezitările sunt momentane, la fel cu 

nemulțumirile, el este la vârsta poetică 

la care nimic încă nu a luat o formă 

definitivă, închisă: „Eu încep / Lecția 

despre rădăcină / Cu o melancolie / De 

flori ofilite, / Te iubesc, știi bine, / Deși 

aceste două cuvinte / Nu-s decât 
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expresia vocală / A instinctului / De 

conservare.” (Vegetal) 

Remarcabil rămâne sentimentul de 

solidaritate pe care îl degajă un angaja-

ment neașteptat al poetului, bănuit 

(aproape că aș fi scris suspectat...) soli-

tar și introvertit, dar care subit face o 

mărturisire, își asumă o responsabilitate 

în raport cu generațiile din care se 

alcătuiește istoria: „Sunt / Reazem, / 

Sunt proaspăt, / Restul mormântului 

meu / Va hrăni florile / Banale / De pe 

jerbele morților / Ce-o să vină.” (Alt 

ceai). Robert Laszlo aparține unei gene-

rații poetice la care firescul are alte 

dimensiuni, este o generație care nu a 

mai fost încătușată ideologic, iar liber-

tatea nu mai este un dar, un imperiu 

care urmează să fie cucerit, ci o stare 

naturală. 

Trăim alături de autor o exacerbare 

a comunicării, nu întotdeauna cu sens, 

metodă și logică, este o victorie momen-

tană a cantității asupra calității, un 

vacarm în mijlocul căruia ne trezim 

singuri, dar nu rămânem condamnați la 

singurătate dacă urmăm pașii poetului: 

„Potolise-vor cărțile, / Dunga luminii, / 

Ca o umilă reflexie / A marelui întune-

ric / Va smulge noii rostiri, / Un cer 

apropiat. / Un ochi, / Unul, / Peste 

multiplele noastre / Singurătăți.” (Unul 

peste altul).  

„Noua rostire” care îi neliniștește pe 

cei care încă nu s-au adaptat, acceptarea 

nefiind o condiție de netrecut, mai 

degrabă un accident al momentului, 

fără constrângeri, nu împiedică apariția 

unui nou cer, a unei elite pentru care 

singurătatea să fie doar o condiție liber 

asumată.  

Simbolistica „ochiului unic” este 

desigur interpretabilă în funcție de 

intențiile cititorului, dar acesta rămâne 

în final cu libertatea opțiunii, „singu-

rătățile” propuse fiind la plural. 

Concretul nu devine în urma dia-

lecticii enunțate în poemele din prima 

parte a volumului un concept abstract, 

el rămâne în planul ludic al creației 

unde se întoarce mereu sub forma unei 

povestiri deschise, interminabile: „Tre-

cem prin ușa / Neliniștilor, / Furtuna se 

stinge / În convulsiile moi / Ale unei 

povești / Niciodată duse / Până la 

capăt...” (A venit într-o zi).  

Această repetabilitate a actului nu 

are conotații negative și poeții tineri din 

generația lui Robert Laszlo merită 

felicitări pentru această încredere în 

funcția eliberatoare a poeziei, fără ca 

încrederea excesivă să se consume în 

timpul actului de creație, sinonimă cu o 

confiscare de către autor a unei trăiri 

devenită prin aceasta irepetabilă.  

Există foarte multă solidaritate, nu 

doar de generație, o solidaritate general 

umană în această atitudine care pe 

mine, cititorul, nu poate decât să mă 

încânte. 

„Aripile de lut” ale lui Robert 

Laszlo conțin o promisiune, chiar o 

asigurare, dar nu rămân la această fază 

a enunțului. Poemele sale sunt în ace-

lași timp o demonstrație, o lecție des-

chisă, un discurs public și un anga-

jament.  

Îi mulțumesc autorului pentru 

această lectură tonifiantă. 
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Poezie 

 

Menuţ MAXIMINIAN (Bistriţa) 
 
 

 

 

 
 

COPILUL DE APĂ 
 

Sunt copilul de apă 

Şi locuiesc 

La marginea pădurii 
 

Iar neamul meu e 

Cunoscut 
 

Ziua culeg plante 

Iar noaptea prind peştii 

în braţele mele 

De toate zilele 
 

 

SINGUR 
 

Am înţeles 

Iubirea noastră... 

Precum pălăria luată de vânt 
 

După cuvinte 

Scrise pe inimă. 
 

 

CRUCEA NOPŢII 
 

Miros de flori sălbatice 

Peste valea 

În care vântul îşi face culcuş, 

Unde Isus priveşte spre cerul înstelat, 

Iar licuricii se ascund după lună. 
 

 

SARE ÎN PANTOF 
 

Să ridici suflet mare 

În casă mică, 
 

Să ţii sare în pantof 

În vremuri grele 

Ca talisman, 
 

Să mângâi cerul 

Precum psalmistul. 
 

 

CRUCI 
 

Văd rugăciuni 

Strecurându-se prin ferestre. 

Pe banca de lemn 

Stăm de vorbă la umbra nucului, 

Doi prieteni, 

Eu şi bătrânul tată. 
 

Mă descalţ la poarta vieţii. 

Bat cu mâinile în fierul rece. 
 

Aştept 

Cruci plutitoare, 

din pământ iertător, 

Morminte călătoare, 

Inimi împietrite... 
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APUS 
 

Un arsenal se aude 

Pe casa mea. 
 

E ploaia?... 
 

Muşcata tremură 

În fereastra cu gratii, 

Focul se tânguie... 
 

Paşi de cal 

Pun stăpânire pe timpan 

Până la apusul lumii... 
 

 

VÂSLAŞ 
 

Am două vâsle noi. 

Sunt barcă, 

Mă lovesc de mal, 

Ca vântul peste încreţirea apei. 
 

Nu voi lăsa decât ochii să plângă. 
 

 

NU NE MAI SPUNEM NIMIC 
 

Ne-am întâlnit pe puntea lacului, 

Mi-ai dat apă şi cireşe... 

Acum, nu ne mai spunem nimic. 

 

Ne-am întâlnit pe plaja tăcută, 

Ne-am întins numele... 

Acum, nu ne mai spunem nimic. 
 

Ne-am întâlnit în sărut, 

Mâna ta era prelungirea mâinii mele. 

Acum, nu ne mai spunem nimic. 
 

Ne-am întâlnit în amăruiul fiorilor. 

Acum, nu... 
 

 

MÂINILE 
 

Mâinile mele, 

Acum şi ale tale. 

Corpul se zbate 

Precum o mănuşă bolnavă, 

Iar degetele 

Precum franjuri de zăpadă 

Când ninge. 
 

Precum iubiţii la lumina focului... 
 

Palmele mele 

Au săpat o groapă 

De taină... 

Sunt de sticlă 

Învârtind sângele. 
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Poezie 

 

Mirela ORBAN (Bistriţa) 
 
 

 

 

 

PRIN MINE TRENURILE TALE 
 

uneori mă inviţi la clasa I 

scaune moi tapiţerii cusute manual 

vagon restaurant încrustaţii de mahon 

flori pe mese 

băuturi fine vită Stroganoff 

prosop alb pe antebraţ stâng papillon 

- Vă mai aşteptăm pe la noi 

doi maidanezi şi-un motan 

cu alură aristocrată 

mă întâmpină la ieşire 
 

alteori eşti un marfar 

vagoane suprapline în tangaj dubios 

fac slalom pe aceleaşi trasee 

locomotiva gâfâie 

nu vede munţii văile 

doar şinele paralele 

calculează vreun unghi de înclinaţie 

al vreunei şarpante 

peste vreun pod suspendabil 

în punctele cheie mereu 

eşti oprit şi întrebat 

- Sigur zici iau şi containerele astea 

o să le deschid la noapte pe la două 
 

de când ai spus că vii 

am plantat lalele pe alei 

am croşetat ciorapi 

din fire lungi de răbdare 

toarsă dintr-un caier 

coborât din mansardă 

am spălat de trei ori geamurile fiindcă 

de câte ori treci în viteză se alege praful 

de curăţenia mea de primăvară 

cel mai mult mă doare 

când nu mă vezi nici pe mine 

nici muşcatele din geam 

chiar de sunt roşii ca focul 

nici măcar semn cu mâna 

nu-mi faci că vrei 

 

 

ÎN VIAŢĂ 

TREBUIE DOAR SĂ MORI 
 

străină mă primeşte patul tău 

cămaşă de forţă 

cearşaful sugrumă prezentul 

se încolăceşte împrejur mumie 

simţurile acutizate prin asfixiere 

se îmbulzesc la gura de ieşire 

frenetic mâinile tale încearcă dar 

nodul e strâns prea strâns iar tu 

n-ai deloc valeităţi de pescar 

ţipă trupul sub trupul tău 

se sparg în valuri 

cascade neînduplecate 

atavice amuşinări 

în perna cu memorie nealterată 
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erodează creierul mijlociu 

şi rupi mă rupi în bucăţi dezmembrate 

mâini picioare pântecele 

se tânguie sânii arcuiţi 

peste aşternutul necunoscut 

caută arsele săruturi 

simt teama cum creşte proporţional 

cu nevoia ta de-a alerga 

prin mine la nesfârşit 

cu nevoia mea de-a mă smulge fir cu fir 

din tine 

o foiţă caldă de parfum străin 
 

prin ce colţ din mine te mai afli 

între ce noi abisale tăceri troienite? 
 
 

OPENEYESDAYDREAMING 
 

lupoaicele tinere îmi ies din hăţişuri 

amuşină 

în caverna pieptului le apucă toţi dracii 

mosc amestecat cu sânge cald 

şi ceva ingrediente 

de umplutură indescifrabile încă 

un homo sapiens erectus 

impregnat în tot edificiul 

tetracameral cu vedere la mare 

başca şi-a lăsat ariergarda 

să navigheze necontrolat 

prin artere vene şi alte căi de acces 

spre destinaţii exotice 

şi iluzoriu intangibile 
 

bat cu picioarele saltimbancele 

în zăbrelele coastelor tropotesc cât să-

mi iasă inima din piept 

încă nu ştiu dacă e de bine sau 

eşti doar un explorator 

cu lecţia învăţată / de învăţat 

să sară vor să te muşte 

cu slobode cuvinte 

dar îţi culci sufletul pe umărul meu 

de parcă eu ţi-aş fi izbăvirea şi-mi spui 

fără să vorbeşti 

ele în teacă îşi vâră securea 

caline boturile-şi aşază pe tălpile tale 

eu te iubesc tăcând 

ne şoptim poezii cu degete condeie 

curge cerneala pe trupurile noastre 

câte melisme în limba asta moartă 

vorbită doar de noi 

înviată din secole de ochii regăsiţi 

într-o toamnă 
 

sufletele îşi dau coate să coborâm odată 

galbenele steaguri 

fiindcă se vor lipite pe ritm de atrii şi 

ventricule 

de pildă sau poate nu chiar aşa ca 

ingrid si bogart în casablanca 
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Poezie 
 

Robert LASZLO  (Satu Mare) 

 

 

 

 
 

BUZE 
 

Mi s-a întâmplat 

Ca să văd 

Cum un zâmbet 

Poate-nflori 

La periferia unor gunoaie. 

Există 

Un 

Ceas 

Care 

Mă iubește 

Și mă urăște 

În același timp. 

Un parfum violent 

Îmi forjează stomacul 

Și buza ta, 

Cea de sus, 

Rătăcește oarbă 

Căutând-o 

Pe cea de jos. 

 

 

EGAL 
 

N-am nimic de pierdut, 

N-am nimic de găsit, 

Iată 

Cum 

O egalitate 

Poate naște 

Atâtea 

Inadvertențe. 

Ești carne, 

Îmi suflă măcelarul în ceafă. 

Dar ce bună e pielea ta, 

Adaugă tăbăcarul. 

Sunt un lucru, 

Sau suma unor lucruri 

Care vorbesc 

Despre altul, acela 

Toxic din mine. 

 

 

UN ZBOR STROPIT CU SÂNGE 
 

Sângele meu 

Intervine în orice incendiu 

Fierbinte și el, 

Clocotitoare orice situație. 

Cuvintele mele închid 

Toate tăcerile tale 

Ochiul meu este setat 

Să nu vadă 

Ceea ce 

Nu-i de văzut, 

Și mă închid înspre tine. 

Pe cer e 

Un vultur 

În formă de nor 

Și știu c-o să plouă cu zbor 

Peste picioarele mele 

Betege. 
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CĂUTARE 
 

Când Dumnezeu 

Are vreme, 

Îmi dictează 

Toate acestea... 

El și-a mai căutat 

Niște aripi –  

Un fiu, acolo, 

O mamă. 

De fapt, 

El naște o mamă 

Pentru un fiu refuzat. 

El se transformă 

Și fibra miroase a salcâm. 

Da, Dumnezeu 

S-a mutat din noi 

Și aud cum că 

Noua chirie 

I-o plătesc 

Diavolii. 

 

 

GENEZĂ 
 

Un – doi – trei 

Și te-ai născut! 

Femeile alungă din 

Utere 

Prisosul de iubire 

Îl azvârle în lume 

Vor să-l vadă, 

Să transforme în 

Țipăt și suspin 

Veștedul spasm 

Al iubirii 
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AMINTIRI DINTR-O ȚARĂ ASCUNSĂ 
 

Alexandru Uiuiu - Țara ascunsă 
Ed. Charmides, Bistrița, 2012 

 

Recenzie 
 

Felician POP (Satu Mare) 
 

 

Din capul locului voi spune că 

masivul volum al lui Alexandru Uiuiu, 

Țara ascunsă este unul dintre cele mai 

expresive romane ale tranziției în 

ipostazierile sale de la tragic la grotesc. 

Avem aici o carte în 

carte, pentru că au-

torul vorbește des-

pre geneza acesteia 

chiar în paginile ei: 

o datorie a mea față 

de Rebreanu și 

Preda, o încercare de 

a le da binețe și poate 

chiar o replică, o poveste lungă din viața 

satului, poate un roman, poate doar o 

poveste lungă. 

Seva narativă este extrasă dintr-un 

topos fertil, un sat cu un nume cât se 

poate de sugestiv, Limpeziș, un 

Macondo bistrițean, propus ca para-

digmă a unei lumi până mai ieri 

izolate, dar intrată în coliziune cu 

lumea din afară, agrestă și nemiloasă. 

Construcția epică este una înde-

lung elaborată, iar tehnicile narative 

mixează la modul superior o realitate 

anostă, dar care în momentele ei de 

evaziune magică poate căpăta o forță 

taumaturgică, adânc amorsată de o 

filosofie a paradoxurilor brodată pe o 

viguroasă înțelepciune populară. 

Tatăl eroului principal, Andrei, pe 

nume Grigore, este un personaj extrem 

de complex, în care sunt dozate cu 

multă precauție, trăsăturile unui Ion al 

lui Rebreanu și cele ale lui Ilie 

Moromete, dar această mixtură carac-

teriologică nu este un produs uman 

hibrid, ci mai degrabă reprezintă o 

evoluție a unui altfel de personaj, ca și 

cum am asista la o subtilă resurecție 

arhetipală. Grigore ia act de cele ce se 

petrec în viața lui, concluzionând mai 

mereu: “Interesant!” de parcă acest 

cuvânt ar fi un panaceu pentru toate 

ocluziile înțelesului. El trece prin mai 

multe ipostazieri ontologie, de la 

revelația Nirvanei, până la misterioasa 

sa dispariție. 

Cârciuma lui Ghiță este, de fapt, 

sufletul unei agore contorsionate, spa-

țiul în care, sub cataliza bahică, 

personajele defilează într-o solemni-

tate uneori sumbră, alteori de-a drep-

tul ridicolă, unde un fotograf japonez 

nu se mai satură să se extazieze în fața 

acestui exotism genuin. Aici se dezbat 
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marile probleme ale lumii, cea știută și 

cea neștiută, dar aceasta din urmă 

tropăie tot mai insistent în imaginarul 

colectiv și-și trimite deja artefactele, 

materializate prin mașinile străine și 

aparaturile sofisticate aduse din lumea 

mare de cei plecați să-și caute un rost 

mai bun departe de casă. Acest tip de 

presiune exogenă se suprapune în 

mod brutal și ireversibil peste rându-

ielile unei organizări autarhice aflate în 

pericolul desfigurării identitare.  

În succesiunile sale temporale îl 

întâlnim pe Țăranul de piatră, cel ce a 

viețuit în profundă consonanță cu 

natura și magicul care va fi învins în 

cele din urmă de Țăranul de foc cel ce se 

va adapta la lumea cea nouă, iar prețul 

acestei mulări este chiar diluarea esen-

ței sale, până la neantizarea oricăror 

urme care îi asigurau echilibrul și 

serenitatea. 

Lumea contemporană a satului 

este surprinsă în câteva ipostaze defi-

nitorii, gradate foarte atent: avem 

episodul etnologilor veniți în cercetare, 

o satiră dură la adresa superficialității 

cu spoială științifică a unor sfertodocți 

împotmoliți într-o păsărească bizară 

care îi îndepărtează de cercetarea 

esențială, avem apoi mascarada electo-

rală a (re)alegerii primarului Păștean a’ 

lui Scovarză, susținut efervescent de 

Moise Buftea zis Capuccino, un soi de 

“primar de sector” peste Limpeziș. 

Sterilitatea și stupiditatea întregului 

mecanism politic sunt exprimate la 

modul caragialian de Badea Petre a’ lu’ 

Fănsulă, un fel de nebun benign al 

satului, în lozincile pe care acesta le 

repetă cu o candoare perversă: Succes 

în adeziune și tehnica de viață! sau Să fiți 

ca stelele!, sintetizând absurdul și 

zădărnicia unui sistem incapabil să-și 

potențeze valorile. 

Badea Solovăstru povestește apoi 

despre o nuntă modernă, imitată de la 

orășeni, unde un disc jockey neprice-

put încurcă melodiile, amestecându-le 

cu bocete și discursurile unor politi-

cieni, spre consternarea nuntașilor. 

Este o lume în declin, care își conver-

tește și pervertește periculos de rapid 

valorile ce păreau imuabile, pe mărun-

țișul monden, lipsit de substanță al 

unui univers aseptic și inodor.  

Dar apoteoza acestei lumi condam-

nată să devină burlescă este pregnant 

reliefată în capitolul Țărani în baloane, 

în care abnormul ia chipul unei nor-

malități forțate. Desigur, scena țăra-

nilor plimbați cu balonul este una sim-

bolică: desprinderea de palierul telu-

ric, perspectiva altitudinală, nasc reac-

ții dintre cele mai ciudate în rândul 

unor țărani care consideră că, totuși, 

banii aruncați pe aceste baloane stranii 

ar fi putut fi folosiți mult mai eficient 

pentru repararea drumului spre cen-

trul de comună. Normal, un proiect 

european de peste o jumătate de mili-

on de euro pentru plimbarea unor să-

teni pe cerul Limpezișului pare a fi o 

prioritate mult mai importantă decât 

alte cerințe mărunt-mundane, mustă-

cește autorul, din spatele cortinei. 

Moartea nu este nici ea altceva 

decât un personaj oarecare, care parti-

cipând la un spectacol, îl răpește pe 

rapsodul Aurel, tocmai la cel de al 
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douăzecișioptulea bis. Personificarea 

reușește să aducă moartea între perso-

najele obișnuite, procedeu care creează 

un efect senzorial din zona unei 

stranietăți acceptate. Moartea este 

antipodul nașterii, care o neagă în 

permanență, mereu învingătoare și 

mereu învinsă, totuși…  

Bun cunoscător al lumii rurale, 

romancierul strecoară în poveste 

puternice inserții autobiografice, 

împrăștiindu-și esența în mai multe 

personaje, cum ar fi Andrei și 

Alexandru. Uiuiu reușește să surprin-

dă universul acesta cu o naturală fide-

litate. Dialogurile au fluență și echili-

bru interior. Filosofia frustă – de multe 

ori contemplativă – a personajelor cu 

nume memorabile conturează profile 

umane puternice care se înscriu, ca 

într-un carnaval straniu, într-o defilare 

savuroasă. 

Volatilitatea psihică pare să fie 

salutară pentru menținerea unui echi-

libru spiritual, un antidepresiv foarte 

la îndemână: La noi la români este un fel 

de râsu’-plânsu’ care salvează de la 

disperare. O formă de a lua în ușor tot ce 

vezi, ce ți se întâmplă și până la urmă 

viața ta. Ce ai putea face altceva?  

Mulți dintre eroii cărții au povești 

de viață pline de aroma unei stranietăți 

unice, cu ajutorul cărora romancierul 

încearcă să le fixeze o imagine defi-

nitorie. 

Grigore Guțan cade în robia 

experiențelor orientale, dispare brusc, 

și chiar i se organizează o înmormân-

tare simbolică în absența trupului, dar 

reapare, ca într-un magic ritual al 

învierii, pentru a continua o poveste ce 

părea sfârșită, iar scena reîntoarcerii 

sale acasă reprezintă chiar ideea cen-

trală a cărții.  

Ștefan Cioancă își sapă o groapă în 

fundul grădinii, pe care o numește 

iadul cel mic, pentru a se familiariza 

încă de pe lumea aceasta cu infernul, 

însă furtuna care îl prinde în balon îl 

convinge că nici cerul nu este mai 

ospitalier. Călătoria aceasta fumnam-

bulescă dezlănțuie nu doar stihiile 

cerului, ci și instinctele norocoșilor 

pasageri aerieni, care au reacții 

viscerale (scena erotică dintre Ghiță și 

Veronica lui Iloaie), dar și exercițiul de 

umilință publică făcut de Petre Șaru.  

Intrat în posesia unui aparat video, 

Gavrilă, poreclit Șotocan, ajunge să fie 

dependent de acesta și într-o eșuată 

tentativă de evadare din realitatea 

sterilă intră într-un soi de sevraj cine-

matografic. 

Un personaj cu adevărat tulburător 

este Călugărul, posibil un alt alter ego 

divizat al autorului, un bătrân erudit 

care trăiește doar pentru a citi, aflat 

mereu într-o frisonantă așteptare a 

cărților esențiale care trebuie editate, 

sacrificând pentru lectură orice altă 

ocupație care ar putea să-i răpească 

din timpul prețios. Epifania nu poate fi 

decât una pur livrescă. Dialogul pe 

care Călugărul îl are cu Alexandru 

este, în esență, un monolog interior, o 

interogație a conștiinței. Sensul cu-

noașterii nu este altul decât iluminarea 

interioară, desfătarea spirituală repre-

zintă un solilocviu nutrit de lecturi 
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superioare, iar asceza este pasul obli-

gatoriu spre iluminare. 

Vocea auctorială este evidentă și 

aici, ca de altfel în toate parabolele pe 

care personajele le rostesc de multe ori 

pe un ton sentențios: Să nu-i spui 

peștelui ce-i sub apă, povestea caprelor 

prinse între stânci, despre care Baciul 

Alexa, tatăl lui Grigore Guțan spunea: 

Cum au intrat, așa să iasă!, ori pilda 

cerbului. 

Bruioanele de înțelepciune sunt 

glisate atent, cu o exemplară măiestrie, 

în dialogurile personajelor și de multe 

ori există senzația că ai nimerit la 

ospățul filosofilor, deghizați aici în 

țărani hâtri, cârciumari viscerali, ori 

presupuși călugări eremiți, răspun-

zători de descâlcirea încurcatelor ițe 

ale omenirii. 

Cotidianul este mereu amorsat de 

magic, dar unul aproape tangibil, com-

plementar lumii materiale. Trapa pe 

care Grigore o deschide în grădină îl 

poartă într-o lume subterană, unde se 

află chiar marea – mare cu apă dulce – 

după care el a tânjit o viață întreagă.  

Ceea ce ar putea părea la prima 

vedere un simplu exercițiu oniric este, 

de fapt, o metaforă a lumilor supra-

puse, a sedimentărilor senzoriale care 

pot oferi o viziune de o înviorătoare 

iconoclastie, asupra contopirii realului 

cu imaginarul. 

Acolo, în inima muntelui există o 

țară ascunsă care încă mai supra-

viețuiește de multe ori doar cu ajutorul 

memoriei. Țara – ascunsă în fața 

puhoiului devastator al schimonosirii 

– poate că va mai putea fi scoasă 

vreodată din uitare și lepădare, 

precum bătrânul Grigore Guțan din 

apele Someșului. 

Mesajul cărții lui Uiuiu – devoalat 

de personajul Alexandru – este acela al 

unei lumi arhaice amenințate – mai 

mult sau mai puțin insidios – de o 

transformare ireversibilă, mai rea 

decât o boală incurabilă, care prin 

diferite mijloace, va fi spulberată de 

părelnicul joc al progresului și eman-

cipării. Un preț mult mai mare decât l-

au plătit, cândva, indienii pe mărgelele 

de sticlă ale conchistadorilor. 
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ŞOAPTE DIN UNIVERS 

 

Proză 

Adriana UNGUREANU  (Bucureşti) 
 

 

 
 

Zece ani trecuseră de la experi-

mentul din strada Franceză până mă 

încumetasem s-o vizitez pe Iulia 

Hasdeu la mormânt. După un sfârșit de 

săptămână petrecut la Breaza și o nouă 

excursie neconcludentă la castel, hotă-

râsem să ajung la cimitir în cursul săp-

tămânii următoare.“Cum o voi găsi?” 

mă întrebam îngrijorată că nu mă voi 

descurca printre morminte. “Dar este 

atât de celebră, sigur voi nimeri oameni 

știutori să-mi indice locul!” mă încu-

rajam pe drum. “Și totuși, dacă nu în-

treb și încerc să o găsesc singură? Să 

văd dacă o simt cu adevărat!”, era un 

test pe care mi-l doream și așa am 

procedat. 

Parcasem în fața cimitirului, într-o 

după-amiază de miercuri, din luna 

iunie. ”Și data trecută, parcă tot în iunie 

se întâmplase!” încercam să-mi amin-

tesc în timp ce pășeam cu emoție pe 

aleea principală. ”Ba nu, era în mai, 

înainte de sesiune!” În sfârșit locali-

zasem momentul. ”Și acum, relaxează-

te, trecutul nu mai contează, doar 

prezentul! Trebuie să o găsești!” mă 

îndemnam în timp ce încetineam mer-

sul, străduindu-mă să-mi alung orice 

stare care îmi obtura percepția. Deodată 

m-am oprit, m-am uitat în stânga și 

apoi în dreapta. ”În dreapta, nu!” am 

hotărât eu. Mă întorsesem cu fața spre 

stânga închizând ochii. Dacă m-ar fi 

văzut cineva, ar fi zis că nu mă simțeam 

în apele mele. Dar eu eram mai bine ca 

oricând, pregătită pentru marea 

întâlnire. Mă conectam cu toată ființa 

mea la ceva ce simțeam, fără să fie 

vorba despre o prezență, doar intuiție. 

”Iulia, unde ești?” am întrebat. Mă tre-

zisem din senin cu mâna dreaptă 

ridicată ca și cum indica o direcție, fără 

voia mea, de parcă fusesem hipnotizată. 

Întoarsă din nou cu fața spre aleea 

principală, înaintam nesigură, până 

când m-am oprit fără motiv, nevrând să 

continui, datorită picioarelor care deve-

niseră atât de grele încât mi se bloca-

seră. Priveam în jur să identific vreun 

alt indiciu, dar nimic. Am așteptat 

câteva minute, nu multe, citind numele 

de pe morminte, când, la un moment 

dat, treceau două femei ce păreau 

cunoscătoare ale locului: 

- Bună ziua! Nu vă supărați, îmi 

cer scuze, aveți cumva idee unde este 

mormântul Iuliei Hasdeu? 

- Sigur, sunteți chiar aici! După 

acesta mare, mai faceți câțiva pași și 
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imediat o vedeți! Ce frumos, încă mai 

are vizitatori! se adresase însoțitoarei ei.  

Mă oprisem la doar câțiva pași de 

ea. Năucită că o găsisem atât de repede, 

nici nu realizasem că puteam merge. 

Emoționată, nici nu mai știam dacă le-

am mulțumit doamnelor. ”Ea m-a adus, 

e clar!”. Mă pregătisem s-o caut cel 

puțin o oră, iar eu în doar câteva 

minute eram deja la mormântul ei. 

Nu-mi dau seama cât de repede 

merseseră acele femei, păreau că vor să 

iasă din cimitir și, deși aveau ceva cale 

până acolo, se evaporaseră ca și cum 

fuseseră doar niște îngeri îndrumători 

ce dispăruseră imediat ce-și îndepli-

niseră misiunea de a mă dirija. Dacă 

pentru mine se oprise timpul, pe ele le 

înghițise. ”Înseamnă că vrea să stau mai 

mult singură cu ea!” fulgera mintea 

mea. Îmi plăcea să cred asta. Neavând 

nicio cultură spiritistă, începusem să mă 

comport ca și cum o stăpâneam într-o 

oarecare măsură, inițiind un dialog: 

”Iulia, nu sunt o vizitatoare, ci un om în 

căutarea marelui adevăr!”  

Mă apropiasem mult de mormânt, 

să-l studiez cu mare atenție. Nu-mi 

dau seama cât am stat acolo, probabil 

minute în șir sau ore, în orice caz, 

pentru mine timpul se dilatase. Nime-

risem o zi dintr-acelea în care nu te mai 

saturi să stai afară, nici foarte cald, nici 

răcoare. Analizam și atingeam tot ce-

mi era accesibil. Monumentul, destul 

de modest față de cel de lângă el, dar 

totodată fascinant; în fața lui, două 

intrări acoperite de uși metalice 

deschise și alte două cu geam, închise, 

ce-mi permiteau să văd o bucățică din 

interior. ”Are sicriul din geam, să o 

vadă tatăl ei” îmi amintisem vorbele 

mamei. Înăuntru se zărea ceva alb, 

emana un frig ca de gheață. ”O fi 

sicriul ei? Nu! Este o piatră imensă!” 

Am atins gardul, stâlpii ce-l sus-

țineau, monumentul, soclul. Încercam să 

simt ceva, probabil o energie. Am 

înconjurat locul de câteva ori, cu pași rari 

și mărunți, urmărindu-mi umbra, 

cercetând gâzele care mișunau pe piatră, 

mușchiul ce creștea pe alocuri, forma 

pietricelelor desprinse din soclu. Căutam 

litere, cifre, forme, orice putea însemna 

prezența ei acolo. Fără să-mi dau seama, 

m-am oprit așteptând-o într-o liniște 

demnă de un cimitir. Ar fi fost 

momentul ideal al unei întâlniri astrale, 

în jur nu era vreo altă ființă, doar 

păsările ce roiau zglobii pe cer, fără să 

cânte, ca și cum respectau momentul 

meu de reculegere. Totul pregătea un 

semn, un limbaj ascuns, ceva transmis 

de ea. Dar nu se întâmpla nimic, absolut 

totul era rece, pustiu, iar pe mine mă 

năpădise o tristețe inexplicabilă. 

”Iulia, te rog, spune-mi ce se întâm-

plă? Nu te simt nici la Câmpina, nu te 

simt nici măcar la propriul tău mormânt! 

Cum e cu putință? Doar aici trebuia să te 

găsesc!” Mă oprisem în dreptul capa-

cului de lângă monument, agățată de 

stâlpul gardului și vorbeam de parcă 

știam cum ar fi fost dacă era acolo, lângă 

mine. Nu mă înduram să plec, nici nu 

mai speram la vreun răspuns. Eram doar 

împăcată că o vizitasem și îi aprinsesem 

o lumânare. Am început să mă rog 

pentru sufletul ei, când deodată am fost 
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întreruptă de un gând al cărui glas sigur 

nu fusese al meu: “Eu nu sunt aici!”  

Înlemnisem. Îmi vorbise. Știu sigur 

că fusese ea. Era primul nostru dialog 

real. 

- Iulia! Tu ești? Da! Tu ești!!! Iulia, 

dacă nu ești aici, unde te pot găsi?  

Disperarea, emoția mă acaparaseră 

și nu o mai auzeam.  

- Iulia! Mi-ai vorbit! Deci nu sunt 

întâmplător la tine! Spune-mi, te 

implor, unde te pot găsi? Cum te pot 

ajuta? Stai! Dacă nu ești în mormânt, 

unde ai putea fi? De ce taci? Aș vrea să 

înțeleg! Dacă nu ești nicăieri, te-ai 

reîncarnat? Te implor... iartă-mi nebu-

nia! Dar nu înțeleg, de ce eu? De ce 

tocmai eu te simt? Atât de mult aș vrea 

să-mi răspunzi! 

Plângeam de fericire, răscolită de o 

emoție, dar și de o suferință cumplită, 

până la epuizare. Nu-mi vorbise mai 

mult decât acele câteva cuvinte. 

Probabil pentru ea fusese suficient cât 

îmi spusese, dar mie nu-mi ajungea, 

voisem mult mai mult. Când mă 

liniștisem, eliberată de durere, începu-

sem o nouă rugă pentru sufletul ei, 

rostită din inimă, dorindu-i tot binele 

ceresc și pacea după care credeam că 

râvnea. Îi promisesem c-o voi ajuta. Nu 

știam cum, când, dar primisem 

suficient cât să-mi iau în serios menirea 

mea istorică de a-i fi de folos în timpul 

meu. ”Dar cum voi convinge lumea că 

mi-a vorbit? Mă vor crede nebună! O, 

dulce nebunie a mea! Mai contează? Îți 

mulțumesc, dragă Iulia!” 

Am plecat cu acea stare de bine cu 

care se întoarce omul de la cimitir. 

Pentru un om în căutarea adevărului, 

devenisem și mai nelămurită, dorind 

să-mi găsesc răspunsuri unor întrebări 

logice. Spre exemplu, dacă nu se găsea 

la propriul mormânt, de ce-mi vorbise 

de acolo și nu din altă parte? Dacă se 

reîncarnase într-un alt corp, putea să 

vină să-mi vorbească? Dar dacă o auzi-

sem tocmai pentru că eu eram ea și 

gândul meu știuse asta? Cum puteam 

interpreta altfel tăcerea ei decât imagi-

nându-mi inimaginabilul? ”Poate mă 

va lămuri altă dată! Comunicările sunt 

frânte, foarte rare.... Dumnezeule! Zece 

ani! Adică următorul răspuns îl voi 

primi peste zece ani? Sper să-l apuc! 

Trebuie, nu e imposibil să prind 39 de 

ani!”. Am ieșit pe poarta cimitirului, 

sigură că mă voi întoarce, că voi studia 

viața Iuliei cândva, să o deslușesc mai 

bine. Ceva în mine spunea că va veni 

timpul să primesc toate răspunsurile. 

”Ca să te ajut, trebuie să înțeleg, Iulia!” 

îi spuneam în gând, pe drum, când 

eram la volan. Dar odată ajunsă acasă 

și intrasem într-un vârtej al vieții, ce m-

a obligat treptat să abandonez orice 

plan legat de ea, fără să o uit, purtând-

o în suflet, pomenind-o uneori și trăind 

ani întregi doar pentru a-mi îngriji 

familia și afacerea, mereu epuizată, 

neavând timp pentru nimic altceva în 

viața mea. Tot ce puteam face pentru 

ea era să-i vizitez castelul la sfârșit de 

săptămână, rămânând în așteptarea 

unei noi minuni. 
 

(fragment dintr-un roman în curs de publicare) 
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Colţul verde al haijinului 
 

VARA LA ŢARĂ, COPIL FIIND... 
 

Patricia LIDIA (Timişoara) 
 

 

 
 

Când eram mică, în fiecare vară era 

regulă ca lunga vacanţă să mi-o petrec 

la bunici, în frumosul oraş de pe malul 

Dunării, Zimnicea. De atunci a trecut 

multă vreme, dar în fiecare vară îmi 

amintesc de activităţile mele din va-

canţa de vară… 

De cum ajungeam, îmi băteam la 

cap bunicul să-mi facă leagăn. El alegea 

cel mai zdravăn pom, eu căutam funie 

şi scândură, iar mamaia îmi făcea rost 

de o păturică pentru a face şezutul cât 

mai confortabil. 

nucul ascunzând 

leagănul improvizat – 

să-nceapă vacanţa! 

Ziua era fierbinte şi lungă în 

Câmpia Română, aşa că o baie era 

mereu binevenită… În loc de piscină, 

aveam o copaie în care bunica punea de 

dimineaţă apă, iar la orele amiezii era 

perfectă de îmbăiat... iar duşul de sea-

ră… ce aventură! Îl făceam în curtea din 

spate, cu apă de ploaie strânsă de la 

streşini, dintr-un butoi pus invers, care 

se încălzea la soare toată ziua, astfel că 

seara era numai bună apa… 

drum neaşteptat – 

picătura de ploaie 

pe pielea fină 

Serile erau răcoroase şi pline de 

farmec. Nu foarte departe, lunca 

Dunării adăpostea cele mai frumoase 

sunete ale naturii: simfonia greierilor, 

concertul broaştelor, canţoneta ciocâr-

liilor. Şi cum se putea altfel să fii părtaş 

la aceste minuni decât scoţând patul 

afară din casă, punându-l în cerdac, şi 

ne aşezam cu toţii acolo, afară, în miro-

sul de regina nopţii, bunicii depănând 

amintiri din tinereţile lor... 

un greier tace 

pe o frunză de trifoi – 

gându-mi tresaltă 

Timpul a trecut, vacanţele de vară 

şi-au schimbat locaţia, iar apoi, treptat, 

au dispărut cu totul. Lipsa bunicilor şi 

maturizarea… 
 

ograda veche – 

înflorind pentru nimeni 

trandafirul alb 
 

sfârşitul zilei –  

cu ultimul perscăruş 

pleacă soarele 
 

linişte în sat – 

doar o stea căzătoare 

spre cuibul berzei 
 

ştiuleţi de porumb – 

feţitele împletind 

părul păpuşii 
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prin ploaia rece – 

umerii călătorului 

tot mai gârboviţi 
 

ograda goală – 

nici scârţâitul porţii 

nu se aude 
 

după furtună – 

lanţul fântânii abia 

se mai clinteşte 
 

apus sângeriu – 

dincolo de orizont 

vechiul abator 
 

halta pustie – 

un tren accelerat 

o luminează 
 

de la fereastră 

privind cum trece timpul – 

alb părul mamei 
 

trandafir presat – 

ce sentiment efemer 

e dragostea! 
 

trapă limpede – 

unduirea trestiei 

umbrind soarele 
 

plânsul cerului – 

cupele de magnolii 

îngreunate 
 

un fulger răzleţ – 

rar ca susurul 

unei picături 
 

primul ghiocel 

ieşind de sub zăpadă – 

în lumea reală... 
 

secătuire –  

peste gârlă şi viaţă 

încă o vară 
 

stropi de lumină – 

încolţită-n fereastră, 

o mână de orz 
 

un bătrân stejar – 

ramuri ciuntite spre cer 

a rugăciune 
 

brad singuratic – 

prin frunzele ţepoase 

zăbovind vântul 
 

bunica tace – 

prin larma de-altădată 

un gând rătăcit 
 

melancolie – 

răsfoind cartea bunicii 

aflu un trandafir presat 
 

gazon însorit – 

o adiere mută 

umbra crengilor 
 

în pivniţă 

un musafir nepoftit – 

şi-un chiţăit prelung 
 

cărând provizii – 

muşuroiul cârtiţei 

prea greu de urcat 
 

păianjeni la geam – 

ceaslovul bunicii 

deschis tot la psalmi 
 

scrisul tot mai mic – 

pe psaltirea bunicii 

ochelarii vechi 
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lămâi înflorit – 

în lipsa albinelor 

tot neroditor 
 

desen pe asfalt – 

aşteptând primii fulgi 

omul de zăpadă 

 

plimbare în doi – 

ghiocelul îngheţat 

în mâna caldă 
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IMAGINI ALE ABSENŢEI 

(IMAGES OF ABSENCE) 
 

Poezia lumii – MANOLIS ALIGIZAKIS 

(Canada) 
 

Traducere din lb. engleză 

Francisc BALOGH 
 

 

PIERDERE (LOSS) 
 

Anii pe care i-am riscat 

sub vraja lunii 

pentru acel sărut solitar 
 

Narcise de martie 

crizanteme de toamnă 

de ce aţi înflorit? 
 

Acum pe marginea 

peronului 

un pas înainte înseamnă 

o oportunitate lăsată-n urmă 
 

iar eu am încercat să înţeleg scopul 

vieţii mele pe baza vitezei 

cu care trece timpul când 

mă opun melancoliei 

eternei raţiuni 
 

de ajuns cu fluieratul trenurilor 

doar praf şi acel 

sărut pierdut 

 
 

ECOU (ECHO) 
 

Ea şi-a deschis fereastra. 

Gest feminin puternic 

înviorător 

ce m-a impresionat 
 

amintiri reaprinse 
 

săruturi paradisiace 
 

Eu am visat să captez 
 

ecoul unui strop de ploaie 

căzând prin ceaţă 

în fântâna arteziană 
 

salutări, o viaţă, aici sunt 
 

pleosc! 

 

 

ŞCHIOPUL 

(THE LIMPING MAN) 
 

Briza râdea printre 

paşii lui şchiopătând 

eroarea neiertătoare a naturii 

s-a căznit să iasă din mare 
 

ochi plini de bunătate 

irişi de sfânt 

făptura graţioasă 

a unui om dârz 

în paşii săi dezechilibraţi 

echilibrul Universului 

căuta justiţie 
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durerea neasemănării 

dansa degeaba 

în expresia omului 

care ieşise din valurile line şchiopătând 
 

în privirea sa mesajul disproporţionat 

al triumfului victorios 

împotriva haosului nedrept 

partea lui inegală un cântec necântat 

poem nerimând 

vers erotic deficient 

inima plină de durere a unui muritor 

care a cerşit afinitate 

prin silaba zâmbetului său 

prin cuvântul curajului său înălţător 
 

şchiopul poem nescris 

gata să izbucnească din mintea mea 

să completeze 

incomplitudinea zilei 
 

Bunule Dumnezeu, ai fost beat 

când l-ai zămislit? 

Bunule Dumnezeu, fie-ţi milă de noi, 

să nu mai bei niciodată! 

 

 

JUSTIFICARE (JUSTIFICATION) 
 

Cu o piatră lovesc o piatră 

ca să iasă scânteie 

care să devină foc 

şi să adaug un ţol 

piciorului şchiopului 

care după ce admiră 

rotirea ridicolă a acestui pământ şi 

după ce îl imortalizează pe pânza sa 
 

într-o conflagraţie 

focul său se va transforma 

să ardă lumea inechitabilă 

când de pe fundul lacului 

scot noroi şi îl pun 

în palmele şchiopului 

el singur, cel ce cu deficienţă trăieşte 
 

va modela universul perfect 

care i-a preocupat pe oameni de la 

începuturi 

şi va crea bestii 

femei care râd 

cu părul lor dezlegat 

în briza de după amiază 

apusuri de soare de neuitat 

iar când şchiopul a înfrumuseţat 

toate privirile cu bunăvoinţă 
 

îi voi da vin văratec 

pe nori îl voi încorona 

pur matur şi neconstrâns 

şi după ce beţia se instalează 

răzbunătoare şi plină de ură 
 

să justifice urletul 
 

Bunule Dumnezeu, fie-ţi milă de noi, 

să nu mai bei niciodată 

 

 

REACŢIE (REACTION) 
 

Stăteam sub apărătoarea de soare 

inima îmi bătea torid 

când fata de la 

magazinul de flori de alături 

ieşi şi îmi dădu 

cel mai proaspăt trandafir 

tocmai scos 

din cutia frigorifică cu flori 
 

cel mai răcoros sărut 

pe care în mod imperceptibil 

l-am simţit pe obraz 
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SINTEZĂ (SYNTHESIS) 
 

Mişcarea ciclică a stelelor 

ondulaţie emoţională 

a râsului tău 

cicatrice pe pielea mâhnită 

iar greierul stingher 
 

martor al mâinii mele 

scobind după umiditate 

adânc în cavităţile tale 

labirint al minţii 

gelozia luminii selenare 
 

pe sinteza noastră 
 

două corpuri 

definind forma unuia 
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STELARUL 
 

Proză 

Lică BARBU (oraş) 
 

 

 

 
 

Asearǎ, tata m-a luat de mânǎ şi 

mi-a spus zâmbind: 

- Hai sǎ mergem Acasǎ! 

Ori tata a bǎut ceva, ori mai 

aveam apǎ în urechi de la scǎldat? Pǎi, 

nu eram acasǎ? 

- Ai sǎ vezi unde e Acasǎ! adânci 

tata şi mai mult misterul din capul 

meu. 

Am mers pe câmp. Este aproape 

de casǎ deoarece strada noastrǎ e la 

marginea cartierului şi dǎ în câmp. 

Nici ţipenie.  

Doar noi, câmpul proaspǎt sece-

rat, un copac, nişte licurici, flori ador-

mite, bâzdigani de searǎ, miros de 

iarbǎ verde şi cerul.  

- Şi dacǎ sunt atâtea, unde-i ţipe-

nia? mǎ întrebǎ tata ghicindu-mi gân-

dul. 

- Şi unde-i Acasǎ? i-am rǎspuns 

printr-o altǎ întrebare ce mǎ frǎmânta. 

- Uitǎ-te printre crengile copa-

cului! Ce vezi? 

- Frunze, ce sǎ vǎd? am rǎspuns 

repede, sigur pe mine. 

Tata tǎcea... Şi deodatǎ, am 

vǎzut!... Oau! Am rǎmas cu ochii mari, 

scânteind, privind cerul. Fiecare cren-

guţǎ a copacului avea o stea. 

- Acesta se numeşte Stelarul. Este 

copacul care face stele. Iar acolo sus, 

în vârful copacului, este Acasǎ. De 

Acasǎ venim pe Pǎmânt, fiecare cu 

misiunea lui, cu treburile lui, cu 

iubirile şi înţelegerile lui... şi ne 

întoarcem Acasǎ. Dupǎ ce veghem o 

Vreme liniştiţi pe câte o stea, pe cei 

dragi, ne întoarcem iar pe Pǎmânt... şi 

tot aşa... Uite, acolo e Carul Mare şi la 

o azvârliturǎ de meteorit e Carul Mic. 

Se spune cǎ... 

Şi tata povestea, povestea... despre 

cǎpcǎuni şi voinici ce se luptau pe 

bolta cereascǎ, despre steluţe cu dor 

neîmplinit, despre... Şi am adormit în 

braţele lui. 

Nu mult.  

Când m-am trezit Stelarul era la 

locul lui, Carul Mare la fel, licuricii mǎ 

mângâiau cu luminiţa lor, doar tata 

nu mai era. 

S-o fi dus Acasǎ? 
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EUGEN ALBU 
 

Epigramişti şi epigrame 
 

Ioan Petru GÂRDA (Cluj-Napoca) 

 

 

 
 

Continui seria prezentării marilor 

epigramişti români cu Eugen Albu, nu 

(numai) pentru că, întâmplător, nu-

mele îi începe cu prima literă din 

alfabet, ci pentru că este unul din marii 

epigramişti ai ţării.  

Eugen Albu s-a născut în 27 aprilie 

1940 la Geoagiu de Sus, judeţul Alba. 

A absolvit Liceul teoretic din Alba-

Iulia (1959), Şcoala Tehnică Sanitară, 

specialitatea Medicină generală la 

Sibiu (1962). A lucrat la Mediaş, apoi la 

Cluj-Napoca, unde şi-a desfăşurat 

activitatea ca asistent medical, până la 

pensionare. 

Este un membru de marcă al Uni-

unii Epigramiştilor din România, 

preşedintele Asociaţiei Epigramiştilor 

din Cluj, membru al Ligii Scriitorilor 

Români – filiala Cluj. Este cetăţean de 

onoare al comunei Geoagiu de Sus din 

2012 şi Senior al Cetăţii Cluj din 2011.  

Înzestrat cu talent nativ, cu un acut 

spirit de observaţie, cu un umor fin şi 

elevat, dar şi cu forţa de expresie şi 

puterea de surprindere a lucrurilor şi 

faptelor care ies din tipicul lor, sur-

prinde în mod plăcut la fiecare lectură 

sau prezență scenică. 

Colaborează cu toate publicaţiile 

de epigramă din ţară şi este un cola-

borator de marcă al Ziarului ,,Făclia de 

Cluj”. 

A scris şapte volume de epigrame 

şi este inclus în peste 70 de antologii şi 

culegeri de epigrame.  

Eugen Albu e mereu prezent pe 

scenele culturii clujene, aplaudat 

pentru umorul său rafinat.  

Valoarea creaţiei sale este confir-

mată prin cele peste 150 de premii 

obţinute la concursurile de gen din țară 

și din Republica Moldova. 

Participă la organizarea, în Cluj-

Napoca, a Festivalului ,,Eterna Epi-

gramă” şi îngrijeşte (în colaborare), 

volumele colective de epigramă editate 

cu acest prilej.  

Este o prezenţă permanentă la 

diverse posturi radio şi TV şi pe 

diferite scene din ţară, cu epigrame şi 

umor de calitate.  

Iată câteva din epigramele marca 

Eugen Albu: 

 

PERPETUUM MOBILE 
 

Am alergat atâţia ani 

Cu sănătatea după bani. 

Iar astăzi, când mă lasă toate, 

Cu banii după sănătate. 
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AUTOEPITAF 
 

Am fost în viaţă mort de beat, 

Adesea mort după vreo fată, 

Chiar mort de dor, fiind plecat, 

Dar ca acuma niciodată. 

 
FECIOARĂ 

 

Anomalia cea mai mare 

Cu care nu pot să mă-mpac 

E-aceea că în zodiac 

Şi curvele pot fi Fecioare. 

 
ELECTORALE 

 

Toţi ne-au promis când i-am ales 

C-or să ne ducă spre progres, 

Şi, recunosc, n-a fost un truc, 

Că de-atuncea tot ne... duc! 

 
PLÂNGERE LA POLIŢIE 

 

Deja-s doi ani în vara asta 

De când mi-a dispărut nevasta 

Şi-am vrut s-anunţ, de-aproape o lună, 

Dar graba, m-am gândit, nu-i bună. 

 
SFÂRŞIT DE TOAMNĂ 

 

Aştept zăpada iar să cadă, 

Căci iarna iat-a şi-nceput, 

Se văd şi oameni de zăpadă, 

Că de nimic am tot văzut. 

 
VREMURI ŞI VREMURI 

 

Pe vremea când aveam hormoni 

Şi mintea, sigur, mai îngustă, 

Mă mai ţineam de câte-o fustă, 

Acum mă ţin de pantaloni. 

 
AXIOMATICĂ 

 

Cu argumente pot susţine, 

Chiar să conving şi-un nătărău, 

Că o duceam cu mult mai bine 

Pe vremuri, când era mai rău. 

 
MIE 

 

De când mănânc doar coji de pâine, 

Am sentimentul că sunt câine 

Şi consultat, un psihiatru 

S-a şi mirat ce bine latru. 

 
TRATAMENT BALNEAR 

 

Ajuns cu greu, într-un picior, 

La Bazna-Băi m-am refăcut 

Încât mă simt ca nou născut, 

Că umblu-acum în cărucior... 

 
SOŢIEI 

 

Te văd în fiecare zi, 

Izvor de bucurie; 

Şi, Doamne, cum te-aş mai iubi, 

De nu mi-ai fi soţie! 

 
MARE-I 

GRĂDINA TA, DOAMNE! 
 

Cu omul neşcolit şi prost, 

Nu lupt, că n-are niciun rost; 

Dar duc o luptă infernală 

Cu prostul care are şcoală. 
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DE IGNAT 
 

De sărbători am vrut să tai 

Un porc frumos cum altul nu-i, 

Însă vecinul meu Mihai 

Nu m-a lăsat. E porcul lui! 

 

AMINTIRI 
 

Ţin minte, când m-am însurat, 

Ce slab eram şi ce calic, 

Da-n scurtă vreme m-a schimbat 

Nevasta mea: cu un amic. 

 
NOSTALGICĂ 

 

De mult de tot, ce prost eram, 

Când doar de fuste mă ţineam, 

Acum când totu-l fac cu rost, 

Regret că nu mai pot fi prost! 
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ZENO HAPULA –  

VENINOS - SERAFIMIZARE 
 

Recenzie 
 

Dumitru ANGHEL (ORAŞ) 

 

 

Volumul de aforisme „VENINOS – 

SERAFIMIZARE”, Editura PIM, Iaşi, 

2016, 70 de pagini, marchează debutul 

editorial al scriitorului Zeno Halupa, 

cu un titlu dublu, reprezentând de fapt 

cele două capitole, într-o alternativă de 

antiteză prin diminuarea unei semni-

ficaţii agresive a primului: VENINOS – 

şarpe, otravă, tentaţia păcatului 

ancestral, prin se-

mantica celui de-

al doilea: SERA-

FIMIZARE – se-

rafic, îngeresc, 

pur, nevinovat, 

candid. Două ca-

pitole, aşadar, in-

accesibile, intole-

rabile până la 

nonaccept şi re-

fuz total, etic, 

moral şi religios, cu identităţi editoriale 

distincte, fiecare cu Prefaţa sa, semnate 

de scriitorul Valentin Popa. 

Tânărul Zeno Halupa, cu studii de 

Teologie ortodoxă, şi-a ales în cartea sa 

de debut o temă îndrăzneaţă: aforismul 

– sentinţă, maximă, cugetare; un 

cuvânt cu o tonalitate polifonică, ca un 

adagio intelectual, sobru şi maiestuos, 

între un creştinism manifest, marcat de 

o gândire pozitivă, chiar şi atunci când 

judecăţile sale sunt aspre, din zona 

răzvrătirii, a acuzaţiei directe, condam-

nabile, ori a oprobriului fără menaja-

mente, şi o filosofie rezultată din lecturi 

îndelung digerate şi o experienţă de 

viaţă pe măsură. 

Aforismele domnului Zeno 

Halupa sunt... „frânturi” de gânduri în 

derivă controlată, cu o tehnică stilistică 

impetuoasă, cu acorduri tematice 

mereu altele, de la concepte creştine, în 

acorduri de orgă din muzica religioasă 

a „Patimilor după Ioan” sau a „Ora-

toriului de Crăciun”, de I.S. Bach; la 

intense trăiri din „spectacolul lumii”, 

pline de prospeţime şi acuitate 

spirituală, ca nişte pizzicato, pe arcuşul 

vivace al unor Capricii de Niccolo 

Paganini. 

Aforismul, specie literară a genului 

epic cult, cu nuanţări de început în 

cultura populară anonimă, este pre-

zent, de exemplu, în lucrarea „Pilde, 

povăţuiri şi cuvinte adevărate” de 

Iordache Golescu, cu pronunţat carac-

ter laic, sau în culegeri de factură 

religioasă ale arhimandritului Nifon 

Criveanu, şi va fi foarte cultivat în 

literatura română. 
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Surprinzător este faptul că aforis-

mul, această „perlă” de înţelepciune şi 

filosofie aplicată, se află în preocu-

pările unui tânăr autor, în condiţiile în 

care mai ales poezia este preferata celor 

mai mulţi scriitori de toate vârstele. 

Mai mult, cultura ortodoxă a dom-

nului Zeno Halupa i-a înlesnit accesul 

în zona temelor religioase, domeniu în 

care au excelat nume importante din 

literatura română, şi iată doar câteva 

exemple: „Dumnezeu iartă. Natura 

niciodată” (Carmen Sylva); „Amvon: 

Tribuna electorală a lui Dumnezeu” 

(Tudor Muşatescu); „La Dumnezeu 

poţi ajunge doar prin oameni” (Teodor 

Dume); „Dumnezeu: Universul redus 

la esenţă” (Costel Zăgan) etc. 

Revenind la volumul „Veninos – 

Serafimizare”, la prima lectură este un 

amestec derutant de impresii – efect 

imediat, liber de orice canon, care ar 

putea stopa „dreptul la opinie” în ma-

terie de concept spiritual, mai întâi de 

sorginte religioasă, apoi de libertate la 

limita atee a oricărei ingerinţe spiri-

tuale. Creştinul-filosof şi filosoful-liber 

cugetător mai că „nu-şi scot... săbiile 

din teacă”, deşi un tip anume de 

„cavalerism” medieval, între bigotism 

intransigent şi erezie contestatară, 

parcă ar dori un pact de înţelegere şi 

pace, şi duhovnicească, şi laică. 

Cugetările autorului se derulează 

pe o Istorie a civilizaţiei umane, de la 

zeităţi păgâne la „eroi” creştini: 

„Artemis n-a avut niciodată curajul să-l 

supere pe Hades cu ceva...” sau „Nu 

îngădui ca între tine şi lume să se 

înfiripe o dragoste precum cea dintre 

Cain şi Abel...” (pag. 9). În cele mai 

multe dintre aforismele din capitolul 

„Veninos” există un sindrom al îm-

potrivirii, pe orice segment ideatic şi pe 

fiecare dintre argumente ori motivaţii: 

„Şi-a înălţat un turn de fildeş, dar a 

uitat ca la temelia lui să pună elefanţii şi 

rinocerii ucişi pentru el” (pag. 10), iar 

acuzaţia este totală, fără drept de apel. 

Chiar şi în aforismele-replică banală, 

Zeno Halupa este intolerant, persiflant 

chiar: „O femeie a devenit pictoriţă doar 

ca să-şi poată picta chipul copilului 

avortat...” (pag. 11). 

Cum spuneam mai sus, sursele 

cugetărilor sale vin din zona unei 

culturi antice: „Hera s-a îmbolnăvit de 

Alzheimer şi a uitat toate adulterele lui 

Zeus...”, dar trimiterile, voalat peda-

gogice, se îndreaptă ironic şi protestatar 

spre zone de acută actualitate: 

„Cupidon s-a îndrăgostit peste cap de 

poeziile de dragoste ale lui 

Maiakovski...” sau „Artemis, după 

«Moartea căprioarei», şi-a pierdut min-

ţile şi a fost internată într-un sana-

toriu...” (pag. 12). 

Zeno Halupa acuză, condamnă, 

sfidează, anulează nonşalant chiar sursa 

maximelor sale: „Cuvintele filosofilor 

nu sunt decât nişte litere legate între ele 

cu vertebrele putrezite ale raţiunii” 

(pag. 14). Îşi îngăduie şi revolte atee, 

probabil după îndelungi tatonări şi 

crispări spirituale: „Ce bine că m-am 

lepădat de ştreang – epitrahilul sub care 

diavolul îmi promitea să-L ierte pe 

Dumnezeu pentru fiecare om creat”, 

dar are grija să-şi asume, ecumenic şi 

pios, o alternativă divină de acceptare 
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creştină a sacrificiului Dumnezeiesc: 

„M-aş fi putut vindeca de toată 

suferinţa doar dacă aş fi fost o rană în 

trupul lui Iisus” (pag. 15). 

Autor de aforisme în proză, Zeno 

Halupa are sigur o cultură lirică şi o 

preferinţă nedisimulată pentru poezie, 

forma cea mai elevată, alături de 

muzică, a Frumosului, categorie a 

Esteticului, pentru că aminteşte, citea-

ză permanent din poeţii Lumii, de la 

Homer la Shelley; de la Eminescu la 

Nicolae Labiş; de la Nichita Stănescu la 

Grigore Vieru, o adevărată cronică a 

unor biografii, pline de prospeţime, 

puritate şi vocaţie a armoniei: „1400 de 

grame; atât cântăreşte pentru noi, 

românii, creierul lui Eminescu, şi 

pentru îngeri, inima lui Dumnezeu” 

(pag. 21); „Nu Nichita a scris Elegiile, ci 

Dumnezeu a numărat până la uns-

prezece” (pag. 44); sau „Dintre români, 

cred că doar Vieru şi-a ştiut mama ca 

pe Tatăl nostru” (pag. 18). 

Dar „atacă” viciile şi toate păcatele 

oamenilor: „Duşmănia dintre oameni, 

banalul în faţa căruia până şi cerul îşi 

mai trage un nor peste ochi...” (pag. 32) 

şi-şi raportează opţiunile incriminatorii 

în cel puţin două direcţii spiritual-

culturale, când simte că există o reală 

contradicţie între ordinea faptelor şi 

morală, iar scriitorul îşi reprimă drastic 

orice implicare, dincolo de doar o vagă 

reconstituire a cauzalităţilor: „La 

mâini, strâns cu lanţurile apostolului 

Petru. La picioare, strâns cu lanţurile 

lui Dostoievski. Dar chiar şi aşa, eu tot 

n-am să-mi convertesc gâtul la 

ştreang” (pag. 36). 

Aforismele lui Zeno Halupa sunt şi 

sentinţe cu valoare de concluzii, deşi par 

virusate de ambiguităţi provocatoare: 

„Dragostea la prima vedere dintre om 

şi ură face balerine din cuţite” (pag. 39); 

„Eşti laureat al Premiului Cioran, 

pentru debitul de neant din tine” şi, ca 

să fie şi mai convingător, adaugă o doză 

copioasă de ironie şi sarcasm: „În 

preajma voastră, până şi ştreangului i se 

mai pune un nod în gât” (pag. 40). 

Filosoful Zeno Halupa are şi 

explicaţii prin care încearcă să dezlege 

toate misterele naşterii şi ale căderii în 

păcat a Omului: „Piatra de la mor-

mântul lui Iisus este osânda sisifică a 

diavolului” şi-şi justifică aserţiunea 

existenţială printr-un argument emo-

ţional-declamativ, sub protecţia unei 

„umbrele” conceptuale: „M-am adaptat 

perfect veninului uman; mă simt ca un 

Diogene trimis în tartar pentru a le ţine 

danaidelor predici filosofice despre 

butoaie” (pag. 41). Sunt în această carte 

şi cugetări-aforisme din zona laică a 

păcatelor omeneşti de toate zilele: 

„Există atâţia pseudopoeţi în România, 

încât ai putea umple cu ei hrubele 

Brăilei” (pag. 47) sau „Zâmbetul tău 

este numai o sârmă ghimpată, în care s-

au agăţat două buze trandafirii” (pag. 

48). 

Capitolul I, „Veninos”, se încheie, 

după tot veninul adunat în tot atâtea 

sentinţe moralizatoare, cu afirmaţia 

ritoasă a autorului, pe care l-am bănuit 

că următoarea sa carte va fi de lite-

ratură lirică: „Cât timp voi trăi, voi 

învârti la veşnicia poeziilor lui Labiş” 

(pag. 51). 
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Capitolul II, „Serafimizare”, însoţit 

de două ilustraţii semnate de Cristina 

Georgeta Halupa, între laic şi 

iconografie, este de mică întindere, cu 

doar câteva aforisme, uşor îmblânzite, 

fără acute provocatoare şi, mai ales, în 

diminuare pe fluxul unei avalanşe de 

surse culturale. Incizia belicoasă, 

veninoasă (?!), din primul capitol, pare 

uşor anesteziată de atitudini conci-

liante..., indusă semantic din dualitatea 

înger – blândeţe, concept filosofic şi 

de... „pace sufletească”: „Ochii tăi îmi 

sunt branhii în potopul de iubire pe 

care mi-l porţi” (pag. 59). 

Aforismele... serafice ale domnului 

Zeno Halupa sunt zămislite dintr-o 

perspectivă multiplă, ponderate de un 

„passo doble” armonic, între clasic şi 

romantic, chiar în contracurent ideatic: 

„Violonistă aşezată la încheieturile 

întunericului, te văd decantându-ne ca 

un recviem din arcuşul cu fire de 

sârmă ghimpată”, apoi în atonal, ca să 

irumpă violent, aspru: „...mai tristă 

decât o aureolă deşertificată...” (pag. 

61). 

Găseşte rapid supapa de 

normalitate: „Carul de foc al dragostei 

îşi învârte roţile în ochii tăi...” (pag. 62) 

şi mai toate aforismele serafice capătă 

o determinare sentimental-erotică: 

„Ziua ta de naştere coincide cu ziua 

porţilor deschise ale raiului” (pag. 63). 

Sunt adevărate declaraţii de dragoste: 

„...atât de frumoasă, încât îl puteai 

convinge chiar şi pe Narcis să muriţi 

de-a dreapta şi de-a stânga lui Iisus”, 

iar argumentul cel mai convingător 

este de-o sinceritate spontană şi învă-

luitoare: „Cu tine alături, sunt nemu-

ritorul de filosofie” (pag. 65), cu un 

lirism graţios şi uşor frivol. 

„VENINOS-SERAFIMIZARE”, o 

carte de debut îndrăzneaţă şi sinceră, 

protejată de o remarcabilă aserţiune 

ecleziastică şi de un ritual cultural laic 

valoros, în care prozatorul-poet şi-a 

asumat, inteligent şi elegant, propriile 

opţiuni spirituale. 
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Debut 
 

Toni CHIRA (Dej) 

 

 

Toni Chira – 

născut: 11.07.2003, 

elev în clasa a opta 

la Școala Gimnazi-

ală ,,Avram Iancu” 

Dej. „Am început să 

compun la vârsta 

de opt ani, cu o 

lungă pauză până 

în iarna anului trecut, când literatura a 

devenit vitală pentru mine”. 
 

 

A SĂRUTA O INIMĂ 
 

Se ia mâna stângă a unei domnișoare. 

Se descoase cu buzele haina 

ce îi acoperă încheietura. 

Se sărută cu gura artera 

ce trece prin încheietură, 

cu speranța că sângele 

va duce sărutul la inimă. 

 

 

MADONĂ VIE 

 

Mă doare timpul răstignit 

cu umbre. Pe perete 

râd în daltă și ciocan 

forma unei fețe. 

 

Ea zâmbește dezgolită 

ca un simplu impuls 

de luare-n brațe a nimicului. 

 

 

Pereții cu buze hohotesc 

un îndemn și iartă tavanul 

și podeaua. 
 

Culorile se sărută adânc 

unele pe altele, 

până când devin lumină. 
 

Culorile se izbesc violent 

unele de altele, 

până când devin pământ. 
 

Eu te iubesc, formă de perete, 

iubită a daltei și a oaselor, 

până când devin lumină! 
 

Eu mă îngrop în podea și 

în cuvinte până când devin 

pământ. 

 

 

ARTĂ POETICĂ DE CAMPĂ 

 

Îmbrățișez dezintegrarea! 

Marmura e mută și carnea arde 

Izbită de daltă-n cărarea 

Rătăcirilor mele deșarte… 
 

Nu văd ciobul care intră, 

Spărgându-se mie… 

Sculptez cu sângele meu 

Și cu propria-mi carne vie… 
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ORFANIZARE 
 

Întreaga țărână călca prin ei, 

Iar ei urcau eroic prin cădere. 

Prin pasul lor încălecat de furie 

Urlau erotic de durere. 
 

Capetele lor se ridicau din țărână 

Și aripile lor se ridicau și ele. 

Ambele se ridicau din țărână, 

Cu fruntea tocită prin piele. 
 

Arătau ca un glonț de metal, 

Forjat în interior prin furie, 

Ieșind din pușcă lateral 

Prin spațiul animat ce nu e… 
 

Un strop de vis s-a dezmembrat 

Ca și o schelă-n mine. 

Întreg talentul ruinat 

Se-adăposti-n ruine. 
 

Cărbun de noapte în prăpastie, 

Am încercat în mâini să-l strâng, 

Mecanizând golul în praștie 

Și încercând încet să-l plâng… 
 

Autopsiat de vina proprie, 

M-am legănat pe-o sfoară, 

Sub cerul roșu de octombrie 

Ce a început să doară. 
 

S-a ridicat atunci țărâna, 

M-a cocoșat pe spate 

Și mi-a șoptit bolnav bătrâna 

Că-s doar un fiu de noapte… 

 
TRIUMFUL 

 

Ochiul ei uscat, căzut în pleoapă, 

s-a înghesuit să îmi atingă buzele. 

Părea un înger cu aripile din apă 

care începea să nască ploi pe fețe și ele 

plângeau îmbătate 

de gândul de apoi… 
 

Îngere cu aripile din apă, 

Premergătorule și Atotneînțelesule, 

nu-mi îneca ochiul în pleoapă! 

Nu-mi spune adevărurile 

ce vor să fie spuse! 
 

N-am să te ascult, prințe osos! 

Ochiul meu nu râde pentru stânci! 

Râde numai și numai atunci 

când îți vede chipul frumos. 
 

Nu plânge, floare-de-poimâine! 

Nu e timpul pentru gânduri! 

Stimată fecioară cu colții de câine, 

zâmbește prin soarele spart 

precum și el, îngândurat, 

zâmbește prin spărturi. 
 

Gândeam atât de împiedicat 

atunci, acolo și acum. 

Atât de împiedicat încât 

cădeam mereu pe drum 

pe gânduri… 

Micuță sferă neîntreruptă, 

de focuri grele spre gândire, 

zâmbește-mi cu a ta iubire! 
 

Prin neputința-mi goană-n cal 

izbeam prin clopot și copită 

orice emoție în zadar 

și m-am întors atunci prin grindă 

și am căzut în brânci, amar. 
 

Mi-am ridicat un gând-oglindă. 

Întregul asfințit gemea 

spre ființa ei adânc iubită, 

spre ființa ta… 
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ELOGIU NAȚIONAL 
 

Mă doare Prutul! 

953 de kilometri lichizi de sânge 

împart inima mea în două atrii. 

E incredibil de greu 

să trec peste un râu 

care mă îneacă de pe țărm. 

E imposibil să plâng 

privind o întindere de apă 

care tot un soi de lacrimă este. 

Mi-e greu să fac să existe un eu 

dacă prin mine trece 

Prutul… 

 
DE SUS ÎN JOS 

 

Sunetul este vital. 

Orice sunet e-o emoție. 

Nimeni nu înțelege emoţia, 

iar sunetul prelungește trăirile. 

Acum hai să tăcem! 

 

*** 
 

RECENZIE TONI CHIRA 
 

Felician POP 

 
Pe Toni Chira l-am cunoscut la o 

reuniune literară de la Bistrița, în 

februarie 2018. Când l-am văzut, am 

avut o tresărire. Eram ferm convins că 

îl știu de undeva, dar mintea mea nu-l 

dibuia în nicio amintire.  

După ce a vorbit despre Eminescu 

(atât de patetic și exact) și a recitat o 

poezie proprie, imediat mi-am dat 

seama ce se întâmplă: imaginea care se 

suprapunea peste chipul său era cea a 

poetului Ady Endre, din prima tine-

rețe. Cu toate că nu are decât 14 ani, 

atunci când l-am întrebat pe Toni dacă 

a auzit cumva de marele poet maghiar, 

spre surprinderea mea, știa cine este 

Ady!  

Despre poeziile sale nu pot eu să 

spun câte pot ele însele vorbi, de acolo, 

de dindărătul cuvintelor și emoției 

pure. 

Dacă în România mai există astfel 

de tineri care, chiar dacă sunt încă la 

vârsta primei cărți de identitate, pot să 

gândească atât de înalt și de cuprin-

zător, atunci eu cred că încă multă 

roadă stă să explodeze din rădăcinile 

câmpului literelor românești. 

S-a scris și s-a spus multă poezie, 

dar iată, vine un copil de la Dej, care 

repune în discuție discursul liric și 

descoperă noi zăcăminte sub muntele 

ce părea sterilizat pe veci. 

Mă bucur că debutul său are loc în 

revista Cronograf și nădăjduiesc ca 

într-o bună și senină zi, această primă 

ieșire în lume a lui Toni să fie un motiv 

de mândrie pentru revista sătmă-

reană… 
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ALB ŞI NEGRU 
 

Artă 
 

Aurel ŢENŢ (Satu Mare) 
 

 

 
 

Anul trecut în tabăra de la 

Nyiregyhaza, în incinta Muzeului 

Satului mi s-a întâmplat ceva uluitor. 

Eram așezat pe scăunel în fața șeva-

letului, pictam o veche biserică refor-

mată. În jur, o liniște bisericească. 

Brusc, aceasta e întreruptă de un grup 

gălăgios ce cobora dintr-un microbuz. 

Hărmălaie, țipete și râsete, școlari, 

băieți și fete, dau năvală să traverseze 

platoul pe care stăteam și pictam. 

Treceau pe lângă mine gata-gata să mă 

doboare, de parcă eram invizibil. 

Deodată am simțit că un copil s-a 

desprins din grup și s-a oprit în spatele 

meu fără să scoată o vorbă. Tăceam 

amândoi. Pictam mai departe puțin 

încordat de tăcerea care s-a instalat 

parcă definitiv... 

La un moment dat m-am gândit că 

eu trebuie să întrerup tăcerea, el este 

doar un copil, poate un copil timid sau 

un copil autist, copiii autiști m-au 

preocupat întotdeauna. Așa că mă 

ridic în picioare și îl privesc atent. El a 

răspuns privirilor mele cu aceeași 

curiozitate. 

Nu părea deloc timid și nici pe 

departe autist. Îl întreb dacă îi place 

tabloul, iar răspunsul lui mi-a dat de 

înțeles că este mai volubil decât 

bănuiam. 

- Bună ziua, domnule pictor, da, 

sigur că îmi place, și să vă spun de ce, 

în primul rând îmi place felul în care 

ați pus în pagină biserica, ca ea să 

ocupe toată pânza, și nu v-a interesat 

peisajul din jurul ei. Asta e bine, doar 

biserica este cea importantă și nu cerul, 

copacii sau florile, apoi felul în care ați 

folosit cromatica alb-negru, albul de 

var al pereților cu negrul de gudron al 

grinzilor care pe orizonală și verticală 

formează cadre plane, forme geo-



Cronograf 

 45 

metrice care dau stabilitate construcției 

și echilibru tabloului. Și-mi place că ați 

ales o temă cu alb și negru, pentru că și 

cu aceste două culori se pot obține 

contraste mai ales, dar și acorduri, 

contrastele, nu-i așa, se redau mai 

ușor, pentru că oricum sunt în sine mai 

puternice, la acordurile între alb-negru 

contează mărimea suprafețelor pe care 

le ocupă fiecare, dar și intensitatea 

negrului, strălucitor sau opac, așa și în 

cazul albului, așa că eu nu cred în 

teoria că albul și negru nu sunt culori. 

Ce altceva ar fi dacă nu culori? Sunt 

chiar culori de bază pe care le-aș 

alătura celor trei culori primare. Am să 

vă spun ce îmi mai place la tabloul 

dumneavoastră, îmi place că e bine că 

e văzută din spate, aici aţi prins cel 

mai bine contrastul și acordurile între 

alb și negru și pot să vă mai spun că 

încă... 

Copiii au făcut cale întoarsă spre 

microbuz, câțiva dintre ei se apropie 

de noi și-l iau de braț pe admiratorul 

meu, întrerupându-i discursul. În ușa 

deschisă a microbuzului îmi face cu 

mâna în semn de despărțire. Apoi ușa 

se închide și pleacă. Mă așez din nou 

pe scăunel și privesc îngândurat 

tabloul. Sigur n-a fost un autist... 
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Ritmuri paralele 
 

“OPUSUL VIEŢII NU E MOARTEA,  

CI INDIFERENŢA” 
 

Veronica PAVEL LERNER (Canada) 
 
 

 

Mizerabilǎ şi nǎprasnicǎ situaţie 

este aceea de a fi înconjurat de indi-

ferenţa celorlalţi. “Prea multa dragoste 

ucide” am scris când, a doua zi după 

moartea lui Ștefan Augustin Doinaș, 

Irinel Liciu s-a sinucis. Indiferența este, 

cred, cel puțin tot atât de ucigătoare. Nu 

mă refer la indiferența apărută ca 

decizie de “luare de distanță” față de 

anumite situații, fenomene, oameni, ci 

la acea indiferență infernală pe care o 

caracterizeză, aproape cu brutalitate, 

Ellie Wiesel: “Opusul iubirii nu e ura, ci 

indiferența. Opusul artei nu e lipsa frumu-

seții, ci indiferența. Opusul credinței nu e 

erezia, ci indiferența. Opusul vieții nu e 

moartea, ci indiferența.” Indiferența, în 

ideea lui Ellie Wiesel, e mai rea decât 

moartea. La fel cum nu se poate trăi 

printre ziduri de piatră – pedepsele cu 

închisoare pe viață în izolare sunt, se 

spune, mai cumplite decât pedeapsa 

capitală – tot așa nu se poate trăi printre 

ziduri-oameni.  

Indiferența nu e o lipsă de emoții, ci 

o lipsă de trăire a ei în raport cu ceilalţi, 

de unde inexistența interactțiunii, 

element indispensabil al vieții. Ideea lui 

Mark Zuckerberg, inventatorul lui 

“Facebook”, a fost genială: printr-un 

simplu “click” pe butonul “like”, 

oamenii trăiesc cu iluzia unei lumi care 

participă, care nu e indiferentă. Atât cei 

care postează, unii chiar zilnic, din 

nevoia de comunicare, cât și cei care 

pun semnul “like”, dovadă a faptului că 

n-au fost indiferenţi, își satisfac nevoia 

vitală de interacțiune. Chiar pentru cei 

care primesc puține “like”-uri, faptul că 

nu sunt înconjurați de “un zid” fără 

reacție e suficient ca să le dea senzația 

că “trăiesc”.  

Existǎ însǎ oameni care au nevoie 

nu numai de lipsa indiferenţei, ci care 

solicitǎ în permanenţǎ o validare a 

existenţei lor. Nu ajunge ca cei din jur 

sǎ interfere cu ei, au nevoie de aplauze. 

Desigur, în unele cazuri, nevoia e 

justificatǎ.  

Se ştie cǎ sportivii dau performanţe 

superioare când sunt încurajaţi din 

tribune, la fel interpreţii de muzicǎ 

rock (şi nu numai), care sunt stimulaţi 

de ovaţiile mulţimii.  

În alte cazuri, însǎ, eforturile de a 

atrage atenţia nu sunt justificate şi 
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devin obositoare pentru cei din jur. 

Cerşetorii de atenţie nu se vor sfii sǎ 

recurgǎ la orice mijloace pentru a o 

obţine, uneori cǎlcând peste propria lor 

demnitate. În multe cazuri, eforturile 

lor au efectul contrar: lumea, plictisitǎ 

de insistenţele individului, îl margi-

nalizeazǎ.  

Setea de atenţie şi/sau de laude 

provine fie dintr-o lipsǎ de încredere în 

ei înşişi, fie dintr-un rǎsfǎţ accentuat în 

copilarie, fie din orgoliu. Deşi inco-

modǎ pentru ceilalţi, insistenţa obse-

sivǎ se dovedeşte unori eficace: cei 

solicitaţi, epuizaţi, cedeazǎ şi oferǎ 

solicitantului atenţia cerşitǎ, care, însǎ, 

nu îi va fi niciodatǎ suficientǎ; preten-

ţiile – nişte dorinţe iluzorii de fapt – se 

vor amplifica.  

Filosoful grec Platon ne învaţǎ: 

dorinţele iluzorii sunt un „coş fără fund”, 

iar a ceda acestora e ca şi cum plăcerile ar fi 

turnate într-un butoi perforat. Iar lecţia 

dată de filosofia epicuriană (Epicur, 

filosof grec) este de a nu ceda dorin-

ţelor iluzorii, ci de a trăi în echilibru cu 

natura.  

Indiferenţa nu e legatǎ de controlul 

asupra emoţiilor. Există meserii în care 

emoţiile trebuie stăpânite: chirurgul nu 

poate opera cu milă pentru pacient, 

reporterul nu are voie să fie subiectiv, 

pilotul e obligat să-şi păstreze cum-

pătul în orice situaţie, rolul judecăto-

rului este de a da verdictele în funcţie 

de lege etc. Controlul emoţiilor în 

aceste cazuri are efecte pozitive. Doar 

indiferenţa definitǎ prin lipsa de 

interacţiune ucide.  

Poetul american Jack Kerouac 

(1922-1969) spune: “pe când moderaţia e 

o greşeală, indiferenţa e o crimă.” El se 

referă aici la moderaţia emoţională. 

Indiferenţa nu e o caracteristică a 

mediului natural, interacţiunile în 

naturǎ se fac pe toate planurile. 

Animalele infierioare, care au numai 

instincte, îşi exprimă afinităţile: api-

cultorul va şti să explice multe din 

atitudinile albinelor, iar în prinvinţa 

animalelor superioare, cei care au 

pisici şi căţei, sau crescătorii de cai şi 

de alte animale, ştiu bine cât de 

neindiferente sunt aceste fiinţe.  

Şi vegetaţia interacţionează cu 

mediul înconjurător. Nefiind conşti-

ente de moartea lor, frunzele ne par 

indiferente, ca şi copacii din care ele 

cad toamna în cea mai spendidǎ 

ofrandă de culori. Dar interacţiunea lor 

cu anotimpurile, precum efortul păsă-

rilor migratoare, nu este o indiferenţă, ci 

pare a fi mai curând o acceptare a 

fenomenelor şi constituie, în acest sens, 

un exemplu de urmat pentru om.  

“Politeţea este o indiferenţă orga-

nizată”, spune Paul Valéry. Aş crede 

mai curând că politeţea e o respectare a 

bunelor maniere (neglijate în ziua de 

azi), dar ea demonstrează respect, nu 

indiferenţă!  

Personal, rǎmân la părerea lui Ellie 

Wiesel: opusul vieţii nu e moartea, ci 

indiferenţa. 
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DIALOGURI VIRTUALE CU  

FELICIAN POP 
 

Recenzie 
 

Zorin DIACONESCU (Bistriţa) 

 

 

 
 

Colecția de eseuri intitulată 

„Țipătul cenușii“ publicată anul acesta 

de editura Ecou Transilvan din Cluj-

Napoca transmite prin metafora 

titlului acel amestec de revoltă și 

resemnare încercat probabil de o 

majoritate a intelectualilor postmo-

derni (nu doar în România) în urma 

indiferenței, a ignorării sau chiar a 

disprețului manifestat de o societate 

care crede (sau în cadrul căreia o 

seamă de indivizi, mulți în poziții 

cheie, cred) că nu mai au nevoie de 

cărturari. Nu aș fi deloc surprins să 

aflu că ideea, starea de spirit a acestor 

eseuri s-a născut în anii introducerii 

mineritului în politica românească de 

după 1990, perioadă de tulburări care a 

culminat cu strigătul „Moarte intelec-

tualilor!”, o izbucnire menită să atragă 

atenția unei opinii publice agitate mai 

mult decât expresia unor intenții reale.  

A urmat progresul tehnologic care 

a pus la dispoziția publicului larg 

mijloace de comunicare de care dispu-

neau cu ani în urmă doar instituțiile 

profesioniste, instituții în care se pă-

trundea cu greu și care selecționau 

riguros materialele publicabile. 

Cenzura operată de amintitele redacții 

(indiferent că avea o componentă 

ideologică sau nu) a dispărut, s-a 

produs un fel de cădere mediatică a 

Constantinopolului comunicării, din 

fortărețele de odinioară a rămas 

cenușa, iar din resturile carbonizate se 

aude țipătul difuz al mulțimii și – 

detectabil pentru urechile mai fine – 

strigătul de disperare al celor care 

stăteau cândva în turnul de fildeș. 

Subiectele abordate sunt concrete, 

catalogarea lor în funcție de câteva 

generalități confortabile ar face să 

dispară aspectul palpabil, care le 

conferă un spor de credibilitate și ar 

produce alunecarea spre abstract, un 

deserviciu pe care nu-l merită în nici 

un caz eseurile lui Felician Pop. 

Lectura lor te îndeamnă la dialog, cred 

că prin această afirmație mă apropii de 

intenția (nedeclarată, implicită) a 

autorului. 

Iată ce scrie în finalul eseului 

despre „Sindromul Arsenie Boca”: 

„Eu personal, o aștept pe (minunea, n.a.) 

aceea după care poporul meu își va regăsi o 

cadență europeană demult pierdută.” 

(p.11). Să presupunem, stimate Felician 
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Pop, că poporul nostru nu ar fi pierdut 

niciodată acea cadență europeană pe 

care suntem îndreptățiți să credem că o 

avea în perioada interbelică. Este o 

provocare deloc întâmplătoare sau 

ludică, e rezultatul unei experiențe 

proprii, produsul unui dialog cu un 

client american care aștepta să i se 

termine mostrele la fabrica „Clujana” 

unde eu lucram ca traducător în anul 

de grație 1972.  

Locuitorul Texasului voia cu tot 

dinadinsul să știe ce posibilități aveam 

de a-mi dubla câștigul. Conform cu 

îndoctrinarea premergătoare angajării 

ar fi fost corect să-l suspectez că vrea să 

mă recruteze pentru cine știe ce acțiu-

ne dușmănoasă împotriva paradisului 

nostru socialist și drept urmare să 

raportez „incidentul” inginerilor de 

suflete care vegheau la dreapta supu-

nere a conștiințelor noastre.  

Mărturisesc că nu am comis dela-

țiunea cvasi-obligatorie, mie mi s-a 

părut o întrebare firească a unui om 

care venea dintr-un mediu concuren-

țial și pentru care egalitarismul era 

ceva împotriva firii. I-am explicat 

așadar că nu exista nici o posibilitate 

de a-mi mări câștigul dincolo de cate-

goria în care mă încadram, piața 

muncii fiind inexistentă, înlocuită cu 

un sistem birocratic, centralizat de 

repartiții.  

Reacția lui, după ce a încercat să 

înțeleagă, a fost fără echivoc: „In this 

country I’d go crazy or elope.”1 Iată cum 

ar fi trebuit să gândesc, dacă aș fi 

                                                          

1 „În țara asta aș înnebuni sau aș 

evada“ (engl). 

păstrat cadența europeană de care eu 

habar n-aveam, deoarece mă născusem 

în timpul ocupației sovietice, iar lumea 

stăpânită de Kremlin era singura pe 

care o cunoșteam.  

O decizie individuală în sensul 

cuvintelor interlocutorului meu din 

tabăra „dușmanului de clasă” n-ar fi 

fost mare scofală, dar o generație 

întreagă conectată la sistemul de valori 

european ar fi însemnat o tragedie.  

Istoria ne-a oferit câteva mostre de 

tristă amintire în acest sens (RDG în 

1952-’53, Ungaria în 1956, Cehia în 

1968). Cu alte cuvinte, în 1972 Armata 

Roșie încă nu era pregătită să dea 

înapoi, era gata să strivească sub 

bocancii soldaților săi orice înmugu-

rire, fie ea cât de firavă, a ideilor 

europene. Întreb: nu era atunci decu-

plarea noastră de la „lumea liberă” a 

democrațiilor occidentale o formă de 

darwinism social, de adaptare în 

vederea supraviețuirii? Corolar: având 

în vedere forța de ocupație și binecu-

noscuta ei brutalitate, ar fi existat o 

alternativă rezonabilă la cvasi cameleo-

nismul nostru? Nu cred.  

Iată de ce e riscant să ștergem cu 

buretele peste acei ani și să credem că 

revenirea la un mod de viață bazat pe 

drepturile omului, dar și pe libera 

inițiativă e o chestiune care se poate 

rezolva între două campanii electorale.  

Chiar și individul eliberat din 

detenție are probleme de adaptare, 

aceasta din urmă se încheie uneori cu 

un eșec, chiar dacă se presupune că 

integrarea este sau poate fi sprijinită de 

mediul social sănătos, în care doar ex-
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deținutul are probleme comportamen-

tale. Ce ne facem însă cu o societate 

care a suferit în întregul ei o traumă de 

câteva decenii, revenirea ei în rândul 

democrațiilor fiind lăsată la voia 

întâmplării în cel mai fericit caz, dacă 

nu cumva tarele ei sunt exploatate în 

fel și chip din interior și exterior?  

Nu cred în conspirații, e un com-

portament normal în arena internațio-

nală, nici în sport nu se concepe să nu 

te folosești de o slăbiciune a adversa-

rului în vederea obținerii unui scor mai 

bun, iar jucătorul care în astfel de 

împrejurări ar da dovadă de genero-

zitate s-ar confrunta imediat și fără 

menajamente cu sancțiuni din partea 

susținătorilor săi. 

Felician Pop își continuă ideea: „mă 

întreb oare ca am putea face aici, pe 

pământ, pentru asta...” (p. 11). Nu știu 

dacă aceste cuvinte sunt chiar o 

întrebare sau ascund un îndemn. 

Optez pentru varianta a doua. Și mă 

opresc aici, cu regrete. Aș putea con-

tinua fiecare eseu publicat de Felician 

Pop, dar cum tocmai afirmam, avem 

nevoie de fapte, eseiști avem. Cine 

aruncă prima piatră? 

 

Bistrița, 12 februarie 2018 
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UN PIC DE UMOR 
 

Epigramişti şi epigrame 
 

Corina PETRESCU (Satu Mare) 

 

 
 

 

ECONOMIE 
 

Ea folosește numai lemne, 

El folosește numai vin. 

De încălzit, în plină iarnă, 

El vrea să toace mai puțin. 
 

 

DISTRIBUȚIE DE SARCINI 
 

El, la bucătărie, 

Ea, numai la oglindă, 

Gătitul, iată lucrul 

Ce pare să îi prindă. 
 

 

MOTIV 
 

- De ce-ai atins-o pe femeie 

În mijloc de alee? 

- Să nu rămână o enigmă, 

Ca orișice femeie! 
 

 

FIECARE CU CE POATE 
 

- Ce vă fac urmașii? 

(Îl întreb pe soț) 

- Unii-mi fac probleme, 

Unii-mi fac nepoți. 
 

 

NEDUMERIREA MEA 
 

Când starea lui de bine 

E doar de el aleasă, 

Pe trei cărări când vine, 

Cum de ajunge-acasă? 

 

 

 

SE ÎNTÂMPLĂ CĂ… 
 

Nevasta-i precum ora, 

Unu sau trei sau ics: 

Bătută-i și de soartă, 

Bătută-i și la fix. 
 

 

LA FEL 
 

Săracul și zgârcitul 

Sunt de asemănat, 

Că, dintre ei, niciunul 

Nu are bani de dat. 
 

 

LOC DE VIS 
 

- Mă duci la pat, dar mi-ai promis 

Concediu într-un loc de vis! 

- Păi, de cuvânt nu m-am ținut? 

Ce altceva ai mai fi vrut? 
 

 

EXCLUDERE CU URMĂRI 
 

Eva este supărată 

Că acolo-n paradis 

N-a fost nominalizată 

La concursurile Miss. 
 

 

SACRIFICIU PENTRU BENEFICIU 
 

Pe căldura asta mare, 

Trebuie să fac ceva: 

Să ajung mai la răcoare 

Prima dată-n viața mea! 
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Poezie 

 

Radu ZĂGREAN (Dej) 
 
 

 

MI-E DOR DE TINE, TATĂ! 

 
Mi-e dor de tine, tată, chiar acum, 

Aș vrea să te-ntâlnesc din întâmplare 

Pe stada noastră scrisă cu parfum, 

Sub nucul agățat de înserare... 

 

Să-ți spun cât aș mai vrea să te zăresc 

Prin curte adunând înstrăinarea, 

Să strig în gura mare: „te iubesc”, 

Să te sărut cu toată disperarea... 

 

Mi-e dor de tine, tată, ai plecat 

Devreme și cu lacrimile, poate, 

Pe stradă chiar de nu-i adevărat, 

Te văd ca pe cărări îndepărtate... 

 

Te-aștept să vii-ntr-o aripă de dor, 

Să-mi spui că-n somnul tău îți este bine, 

Căci voi veni și eu întâmplător, 

Și-oi sta atunci de-a pururea cu tine. 

 

 

PRICEASNĂ PENTRU MAMA 
Tuturor mamelor 

 
Aprinde, mamă, 

focul în casa dinainte , 

Căci sînt pe drumul 

întoarcerii din vis, 

Am rătăcit o vreme 

prin lumea de cuvinte 

Și toată depărtarea 

în mine s-a deschis. 
 

Pune pe masă pîinea 

de gînduri frământată, 

Din pod coboară mâna 

de pere-mpărătești, 

Vin de departe, mamă, 

și fața mi-e schimbată 

Și toată suferința 

în mine-o s-o găsești... 
 

Cu busuioc să mângâi 

opririle din poartă, 

Privirea ta să ducă 

cuvintele în rai, 

Vin de departe, mamă, 

de dincolo de soartă 

Și viața mea e toată 

în cîntecul de nai... 
 

Vin de demult 

și vin dintotdeauna, 

Vin să te prind 

în florile de crin, 

Pune pe masă 

Soarele și Luna, 

Căci vin într-o 

colindă și tot vin... 
 

Cu dorul meu uscat în depărtare, 

Cu inima-n miresmele de fân, 

Vin la icoana ta să-mi cer iertare, 

Vin să te strâng în brațe și... Rămân. 
 



Cronograf 

 53 

INTERVIU CU DIRIJORUL  

MIRCEA CÂCU 

Interviu 
 

George NEGREA (Satu Mare) 
 

„Sunetul este vibrație,  

iar muzica este creația sufletului” 
 

 

G.N. Pentru început, poți să-mi 

spui câteva lucruri despre tine? 

M.C. Mă numesc Mircea Câcu, 

sunt sătmărean get-beget, dirijor al 

fanfarelor din Căpleni, Petrești Beltiug 

și Palatul Copiilor. Școlile primare le-

am făcut la Satu Mare, iar studiile 

superioare la Academia de Muzică 

„Gheorge Dima” din Cluj Napoca la 

specialitatea interpretare muzicală, 

trompetă. 

 

G.N. Ce înseamnă muzica pentru 

tine? 

M.C. Deoarece, cu ajutorul sune-

telor muzicale reușim să redăm senti-

mentele umane, care sunt bucuria, 

tristețea etc…, pentru mine muzica 

este terapia sufletului. 

 

G.N. Care a fost primul contact cu 

muzica? De ce muzica? 

M.C. Primul contact l-am avut în 

copilărie, mai exact la defilarea fanfarei 

„Unio” care se desfășura pe strada 

unde locuiam, aceștia făcând repetiții 

pentru ceremoniile de „1 Mai ” și „23 

August”, consider eu că pentru prima 

dată am fost fascinat de muzică. Chiar 

dacă în familie nu am avut rude care să 

fi fost în domeniu, se pare că firea mea 

sensibilă a vibrat cel mai mult cu 

muzica. 

 

G.N. Știm că a fi muzician nu este 

o meserie. Se poate trăi din muzică în 

zilele noastre? 

M.C. Atunci când am ales să 

urmez cursurile școlii de muzică, cel 

mai contrariat și mai nemulțumit a fost 

tatăl meu, care avea în plan probabil ca 

cei patru copii să-i urmeze propria 

carieră, el fiind economist. El fiind bine 

intenționat, dar neavând încredere în 

muzică, în a putea trăi din muzică... 

Aceasta nu-ți asigură din start o situa-

ție financiară grozavă; nu te poți rea-

liza decât dacă ești foarte bun și foarte 

ambițios. Muzica necesită studiu înde-

lungat și renunțarea la foarte multe 

alte „plăceri”. 

 

G.N. Ce simți când ești în fața 

atâtor muzicieni și îi dirijezi? 

M.C. Până să ajung să dirijez eu, în 

prealabil trebuie să-i învăț pe copii să 

cânte la toate aceste instrumente care 

compun o fanfară, fiind necesar un 
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volum mare de muncă și sacrificiu care 

se aseamănă cu durerile nașterii, când 

mama, la vederea copilului, uită de toate 

acestea. Așa mă simt și eu când sunt în 

fața lor și alături de public, uit de multele 

ore de repetiții, chinuri, eforturi etc. Un 

spectacol reușit este plata tuturor acestor 

eforturi. 

 

G.N. Sunt tinerii din ziua de astăzi 

atrași de muzica bună? 

M.C. Eu lucrez cu tinerii din 

localitățile șvăbești, aici se mai simte 

tendința de păstrare a tradițiilor care 

direcționează tinerii către formații 

artistice de calitate. 

 

G.N. Ce poți să-mi definești prin 

„muzică bună”? 

M.C. Muzica bună este cea care 

satisface nevoia individului și care 

reușește să acționeze ca o terapie pentru 

sufletului lui, făcându-l mai bun, mai 

iubitor, mai empatic. 

 

G.N. Care crezi că este originea 

muzicii? 

M.C. Din punct de vedere fizic, 

sunetul este vibrație, iar muzica este 

creația sufletului. 
 

G.N. Ai putea să te vezi acum 

făcând altceva? 

M.C. După experiența acumulată, 

mi-ar fi greu să renunț la această 

„chemare” pe care am avut-o. Singurul 

regret pe care îl am este doar faptul că 

nu am făcut mai mult pentru această 

minunată profesie. 

 

G.N. Îți mulțumesc pentru timpul 

acordat, în final vrei să transmiți un 

mesaj? 

M.C. Vreau să transmit cititorilor să 

nu uite dictonul „La musique avant 

toute chose” care înseamnă „muzica este 

înainte de toate”, așa spune și în Biblie: 

„La început era Cuvântul, și Cuvântul 

era cu Dumnezeu și Cuvântul era 

Dumnezeu. El era la început cu 

Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute 

prin El și nimic din ce a fost făcut, n-a 

fost făcut fără El”, evident se referă tot la 

puterea sunetului. Muzica nu va 

produce niciodată decepții sau trădări. 
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SEMNELE CERULUI –  

expune ILIE TUDOREL 

Baia Mare, jud. Maramureş 
 
 

Comunicat – Expoziţia itinerantă 
 

 

 
 

 Expoziţia este dedicată Anului 

European al Patrimoniului Cultural – 

2018. Această expoziţie itinerantă este 

închinată boltei cereşti, un subiect 

fascinant al tradiţiilor româneşti ce fac 

parte din patrimoniul material şi 

imaterial tradiţional. 

 
 

SEMNELE CERIULUI 
 

 Expoziţia de artă fotografică 

„Semnele Ceriului” este un proiect 

fotografic aparţinând artistului Ilie 

Tudorel care îşi propune să promo-

veze în rândul iubitorilor de cultură 

din ţară şi din străinătate cele mai 

importante reprezentări ale simbolis-

ticii astrale prezente în arhitectura 

tradiţională din România. Din cele mai 

vechi timpuri, fascinaţia exercitată 

asupra omului de către aştrii de pe 

bolta cerească s-a materializat prin 

reprezentări sculpturale sau picturale 

sugestive prezente până azi în cadrul 

civilizaţiei noastre rurale.  

 Fotografiile prezintă mai ales 

reprezentările sculptate ale soarelui, 

lunii sau stelelor ce sunt prezente pe 

biserici, case, mobilier sau porţi 

tradiţionale de lemn din toate zonele 

României. Toate aceste simboluri dau 

frumuseţe şi un sens ascuns tuturor 

monumentelor de patrimoniu unde 

apar. Această simbolistică totemică azi 

uitată sau cunoscută doar de meşterii 

populari este prezentată astfel încât 

privitorul modern să înţeleagă uşor 

semnificaţia mesajului de peste milenii 

pe care strămoşii noştrii au dorit să-l 

transmită. Se cuvine, deci, să-l cunoaş-

tem, să-l păstrăm şi să-l transmitem 

generaţiilor viitoare! 

 Din vechime simbolurile strămo-

şilor sunt prezente peste tot în lume, 

constituind un liant multicultural şi un 

limbaj universal al meşterilor sau 

artizanilor derivând din însăşi filosofia 

ancestrală a umanităţii. Azi această 

bogăţie culturală tradiţională este tot 

mai puţin înţeleasă şi cunoscută, 
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suferind asemenea situaţiei generale în 

care se află şi patrimoniul nostru la 

confluenţa dintre trecut şi viitor.  

 Proiectul fotografic „Semnele 

Ceriului” atrage atenţia asupra faptu-

lui că persistenţa în timp a simbolisticii 

astrale şi sacre este azi în pericol de a 

dispărea în vâltoarea globalizării cul-

turale. Aceste simboluri se pot pierde 

rapid în uitare, iar odată cu ele şi 

legătura noastră cu fundamentul 

civilizaţiei umane.  

 Expoziţia este o provocare, pentru 

vizitatori, de a face o incursiune în 

lumea uimitoare a simbolisticii tradi-

ţionale şi de a admira talentul meş-

terilor populari din România. Doar aşa 

putem preţui cu adevărat patrimoniul 

cultural, descoperind diversitatea şi 

astfel se va iniţia un dialog inter-

cultural despre ce avem în comun noi, 

europenii.  

 
Prezentarea expoziţională este 

formată din 47 de fotografii de mari 

dimensiuni. Expoziţia este însoţită de 

expuneri şi prelegeri cu digiporame 

susţinute de autor. 

PREZENTARE – Activitate artistică 

ILIE TUDOREL – Baia Mare 

 

 Ilie Tudorel este un artist fotograf 

din Baia Mare, judeţul Maramureş, 

România, născut în 9 octombrie 1961 la 

Ardud, judeţul Satu Mare, România. 

Este membru al Uniunii Artiştilor 

Plastici (UAP) filiala Baia Mare şi al 

Asociaţiei Internaţionale „Euro Foto 

Art”. Este preşedinte al Clubului Foto-

Video din cadrul O.N.G. Asociaţia 

„Millennium”din Baia Mare.  

 Începând din anul 2011 a desfă-

şurat o intensă activitate în mediul on-

line, unde a înfiinţat canalul video 

https://www.youtube.com/user/mara

muresguide, ce are ca scop promo-

varea zonei Maramureşului prin 

videoclipuri. În prezent canalul video 

de pe youtube are peste 465.000 de 

vizualizări din întreaga lume.  

 În 2013 a înfiinţat blog-ul foto 

www.tudorphotoblog.blogspot.com ce 

are ca scop promovarea mesajului 

fotografic în actul de cultură şi pro-

movarea României, Transilvaniei şi 

Maramureşului în lume. Fotografiile 

prezentate au o calitate deosebită (HD) 

şi subiectele conţin un înalt nivel de 

informaţie. Blog-ul de fotografie are 

peste 230 de albume foto şi o activitate 

intensă, având peste 139.000 de 

accesări de pe toate continentele. Tot 

din anul 2013 şi-a intensificat activi-

tatea în domeniul artei fotografice. A 

susţinut mai multe stagii de pregătire 

fotografică în domeniul fotografiei de 

arhitectură şi în domeniul fotografiei 

de natură şi peisaj la Academia Photo 

https://www.youtube.com/user/maramuresguide
https://www.youtube.com/user/maramuresguide
http://www.tudorphotoblog.blogspot.com/
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Romania. A participat la 3 tabere de 

creaţie în domeniul artei fotografice 

(„Fotoetnografica” Ediţia a XII-a şi 

Ediţia a XIII-a şi tabăra internaţională 

„EuroPhotoCamp – 2014”). 

 Artistul a fost prezent în 69 de 

expoziţii de arta fotografică, din care 

24 de expoziţii personale şi 45 expoziţii 

de grup în diverse aşezăminte de 

cultură din România, Belgia, China, 

Polonia, Ungaria şi Ucraina. Această 

intensă activitate expoziţională a fost 

reflectată în numeroase publicaţii 

scrise din ţară şi din străinătate, 

precum şi în presa on-line. În anul 

2015 a primit „Premiul de Excelenţă” 

acordat de revista „Gazeta de 

Maramureş”. 

 Fotografiile sale au fost publicate 

în albumele de artă fotografică „Stilul 

de viaţă european în Transilvania de 

Nord”, „Fotoetnografica”, „Dialog…”, 

revistele de cultură „Familia Română”, 

„Cetatea Literară”, „Porţile Nordului”, 

revista internaţionala de turism 

„BeTUI” şi săptămânalul „Zi de Zi – 

Oradea & Bihor”, albumul turistic 

CAREI, precum şi în numeroase cărţi.  

 În prezent lucrează la proiectele 

personale de artă fotografică pe care 

le-a iniţiat:  

- Proiectul fotografic „Momente 

Astrale” – expoziţie itinerantă; 

- Proiectul fotografic „Viaţa în 

Transilvania de Nord” – expoziţie 

itinerantă; 

- Proiectul „Simboluri Astrale în 

arhitectura şi arta tradiţională 

maramureşană” şi proiectul „Semnele 

Ceriului” – expoziţii itinerante; 

 – Proiectele „Comorile României” 

şi „Zestrea României” – expoziţii.  

De asemenea a iniţiat şi continuă 

proiectele internaţionale de artă 

fotografică: 

- Proiectul „Maramureş – Oameni 

şi Locuri ” – expoziţie int. itinerantă; 

- Proiectul „EuroPhotoCamp” – 

organizare tabere int. de artă 

fotografică. 
 

www.tudorphotoblog.blogspot.com 

 

http://www.tudorphotoblog.blogspot.com/
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DISCUŢIA LUI IVAN  

CU DIAVOLUL 
 

 Eseu 

Prof. Dr. Const. MIU  (Medgidia) 

 

 
 

Ideea în jurul căreia polarizează 

întregul discurs al naratorului este 

aceea că sufletul omului are o structură 

bipolară: demonică şi angelică; atât 

demonicul, cât şi angelicul sălăşluiesc 

în stare latentă încă de la naştere. Prin 

contactul individului cu societatea, 

prin integrarea lui în fluxul vieţii, una 

dintre aceste coordonate poate 

germina. Când însă latura demonică 

debordează peste limitele necesarului, 

apare pericolul ca ea să devină 

malefică, împingând gândirea omului 

spre zonele obscure ale inconştientului, 

iar această odisee a gândirii se 

soldează, de obicei, cu un eşec. De 

altfel, tema omului dedublat o regăsim 

într-un alt roman al lui Dostoievski, 

împrumutând titlul temei. 

Cei doi actanţi, care în momentul 

când îşi ţin discursul devin şi naratori, 

dar în egală măsura şi destinatari 

interni ai mesajului,1) încearcă să-şi 

convingă interlocutorul – unul că 

reprezintă doar o plăsmuire a propriei 

închipuiri, un alter ego (logosul lui 

Ivan), celălalt – diavolul – că este într-

adevăr o existenţă reală, de sine 

stătătoare.  

În romanul Frații Karamazov, 

apariţia diavolului în camera lui Ivan 

este misterioasă şi ambiguă, naraţiunea 

glisând din real în fantastic, pe 

nesimţite: Ivan „…şedea acum la el în 

odaie, aproape conştient că aiurează şi 

privea fix ceva ce se afla pe divan, spre 

peretele din faţa lui. În locul acela 

apăruse un ins.”2) (s.n.). Impresia de 

real e dată de amănunţita descriere a 

acestei apariţii, cu alura de gentleman. 

Raţionamentul lui Ivan în ceea ce 

priveşte nonidentitatea diavolului este 

logic: acesta din urmă nu poate fi decât 

o imaginaţie, o plăsmuire a primului – 

„o nălucire de om bolnav” –, devreme 

ce reprezintă o întruchipare fragmen-

tară „a celor mai josnice şi mai mes-

chine sentimente” a propriului eu, 

această latură negativă nu poate să-i 

ofere nimic nou. 

Tot timpul discursului său, dia-

volul oferă argumente în sprijinul ideii 

afirmate că ar avea o identitate proprie 

– iubeşte cu toată sinceritatea oamenii 

şi de câte ori descinde pe pământ, 

devine romantic; îi place să călăto-

rească şi să viseze; ba mai mult, îşi 

însuşeşte toate obiceiurile pământe-

nilor, devenind chiar superstiţios şi, ca 

orice om care are păcate, doreşte să se 

purifice: „N-am alt ideal decât să intru 

într-o biserică şi să aprind o lumânare 
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(…) Atunci suferinţele mele vor lua 

sfârşit.” Dorinţa aceasta a interlocuto-

rului de a intra în biserică şi a aprinde 

o lumânare e, poate, argumentul cel 

mai puternic în convingerea lui Ivan că 

nu e o plăsmuire, ştiut fiind faptul că 

diavolul se fereşte de Casa Domnului. 

Diavolul este un damnat, un 

vinovat fără vină şi e conştient că are 

un destin tragic: deşi nu e o fire nega-

tivistă, împotriva voinţei sale trebuie 

să nege totul: „Mi s-a spus (…) «Fără 

tine nu s-ar mai produce nici un fapt 

divers, şi viaţa are absolută nevoie de 

fapte diverse». (…) Îmi îndeplinesc 

obligaţiile împotriva voinţei mele, 

scornesc tot felul de fapte diverse, şi 

din ordin superior mă ţin numai de 

ticăloşii.” Din cele mărturisite, reiese 

clar că acest diavol nu are perso-

nalitate, în sensul că lipsit de iniţiative, 

el nu face altceva decât să execute ceea 

ce i se cere; el nu e liber nici măcar în 

gândire, ci depinde total de Stăpân. Şi-

atunci, ce fel de „persoană” este aceea 

care nu are libertate de gândire? El este 

doar un biet executant. 

Are totuşi un moment de slăbi-

ciune şi recunoaşte că e o nălucire a 

unei minţi bolnave: „…de fapt, nu sunt 

decât o nălucire a minţii tale, o 

halucinaţie, la fel ca într-un coşmar.” 

Dar Ivan nu se lasă prins în jocul 

tovarăşului său de conversaţie şi nu 

acceptă „capitularea” acestuia tocmai 

când disputa e în toi: „Minţi! Scopul 

tău e să mă convingi că ai o existenţă 

cu totul independentă, şi nu c-ai fi o 

fantasmagorie plăsmuită de mintea 

mea.” 

Diavolul îşi întrerupe discursul 

printr-o prolepsă – anecdota cu 

filosoful ce nega credinţa în viaţa de 

apoi, şi care, până la urmă, a ajuns în 

rai –, pentru a-i demonstra că lumea sa 

se organizează după modelul celei a 

lui Ivan: „Şi la noi, bârfeala e în floare, 

la fel ca şi pe meleagurile voastre (…) E 

un haos întreg, superstiţiile au răsărit 

ca ciupercile (…) şi denunţurile, că 

doar noi avem o secţie unde se primesc 

anumite informaţii (…) Şi la noi s-a 

introdus în ultima vreme sistemul 

vostru metric (…) Pe lumea cealaltă 

(…) acum se folosesc torturile morale, 

cum ar fi mustrările de conştiinţă (…) 

moda pe care tot de la voi am îm-

prumutat-o, de când cu îmblânzirea 

moravurilor voastre.” De pe urma lor – 

spune diavolul – profită numai cei 

lipsiţi de conştiinţă. Raţionamentul său 

e simplu: din moment ce nu există 

conştiinţă înseamnă că nu mai poate fi 

vorba de remuşcări. Concluzia sa e 

general valabilă oricărui regim consti-

tuţional: „Ca să vezi care sunt rezulta-

tele reformelor când sunt copiate după 

diferite instituţii străine.” Conştient de 

acest adevăr, Dostoievski disimulează, 

punând replica pe seama unui 

personaj cu personalitate incertă.  

Ivan îşi întrerupe din nou preo-

pinentul: el este cel care a scornit 

anecdota cu filosoful, pe când avea 16 

ani. „Mi-am amintit de ea ca prin vis. 

Înseamnă că vorbesc cu tine în somn! 

Şi deci nu eşti decât un vis, nu exişti!” 

Înverşunarea cu care Ivan neagă exis-

tenţa diavolului ar fi o dovadă că totuşi 
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ar accepta să creadă în existenţa aces-

tuia, fie ea şi în vis.  

Tactica diavolului este subtilă: îl 

poartă pe Ivan de la credinţă la tăgadă, 

în aşa fel încât cel care va încerca să-l 

convingă de faptul că nu e o 

fantasmagorie, ci există în realitate, va 

fi însuşi Ivan. 

Logica diavolului se afirmă cu 

putere în finalul discursului, când îşi 

exprimă punctul de vedere ateist: 

divorţul de divinitate nu este expresia 

unui înger căzut, ci a unui gentleman 

hiperlucid. Descătuşat de sub „teroa-

rea” acestei credinţe, omul însuşi va fi 

un zeu, care va supune definitiv natu-

ra. Conştient de propriul destin, omul 

va întâmpina moartea cu seninătate şi 

mândru ca un zeu: „Dragostea lui se 

va mulţumi cu limitele unei vieţi 

trecătoare, dar în acelaşi timp conşti-

inţa faptului că viaţa e scurtă, va înteţi 

flacăra ei tot atât de mult pe cât o făcea 

să tânjească mai înainte speranţa 

deşartă într-o dragoste infinită, dincolo 

de mormânt.” 

Construindu-şi discursul pe ideea 

„omului dedublat”, Dostievski lasă a 

se înţelege că diavolul sălăşluieşte în 

om, fiind o emanaţie a subconşti-

entului. 

 

NOTE: 

 1. Maria Corti, Principiile comuni-

cării literare, Editura Univers, Bucureşti, 

1981, p. 42. 

 2. Dostoievski, Fraţii Karamazov, 

EPL, Bucureşti, 1965. 
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EMINESCU VENERAT  

LA COMPLEXUL CULTURAL DE LA 

VĂRATEC –  

RESTITUTIO CULTURALE 
 

 Eseu 

Veronica BALAJ  (Timişoara) 

 
 

 

Despre Eminescu au scris mii și 

mii de persoane, istorici literari, critici, 

poeți, mai mari, sau mai puțin 

cunoscuți, alții, celebri… sau oameni 

iubitori de literatură pur și simplu… 

Nu-i pot enumera și ar fi o îndrăzneală 

să încerc o exhaustivitate… Cerce-

tătorii mai au dreptul la supoziții, la 

comparații dătătoare de noi sugestii, 

criticii literari, de asemeni pot găsi noi 

expresivități în versurile lui Eminescu. 

Însă un scriitor care nu s-a preocupat 

de studii în special dedicate lui 

Eminescu, un om de litere care-i pose-

sor de… simțul măsurii și al decenței, 

precum am curajul să mă consider și 

eu, acesta va scrie ce vede, ce au 

realizat alții, fără să-și asume vreun 

merit. Și fac aceasta pentru că… mi s-a 

cerut. Chiar filolog fiind, precum 

ziceam, nimeni nu se cade să se 

aventureze în considerații care fie sunt 

copiate din alte cărți, fie sunt aberații 

personale fără vreun eșafodaj docu-

mentar. De aceea, mă voi referi la 

impresia admirativă pe care o am 

despre o ctitorie în memoria lui 

Eminescu. Și a Veronicăi Micle. 

Complexul cultural de la Văratec, 

inaugurat anul trecut în vară, își are 

unicitatea sa. Și-a început istoria cu 

aplauze. Așa cum merită cei care l-au 

ctitorit, s-au străduit să-l ridice de la 

proiectul pe hârtie, de la temelii până la 

finisaje: Emilia Țuțuianu, psiholog, 

poet, editor și om de cultură, secondată 

în strădanii de distinsul domn ing. 

Dorin Dospinescu, și nu în ultimul 

rând, de generosul sponsor, dăruitor, 

cum vreți să-l numiți, domnul Dianu 

Sfrijan. 

Mi-ar plăcea să credeți că la Văratec, 

iarna, zăpada pare sclipitoare într-un 

mod miraculos. Poate fi de vină luna, 

atât de îndrăgită și cântată de poet, 

poate fi vreo sclipire stelară, oprită o 

clipă peste locul unde s-au adunat, 

poezia, memoria culturală și iubirea. 

Eminescu este venerat aici, nu departe 
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de Ipoteștii natali, în formulă de 

RESTITUTIO CULTURALE. Aș puncta 

cu accent de atenționare cuvântul 

CTITORIE. Se întâmplă așa de rar azi! 

Mai ales azi, când ne îmbătăm cu fraze, 

iubim vorbele care zboară cu rapiditate, 

azi e mai la îndemână să ne dăm 

victorioși prin vorbe, dar despre a 

ctitori… se aude sporadic. 

Vom bate la ușa unui lăcaș de 

cultură construit acum, azi, chiar nu 

demult. Este un privilegiu. Și pentru că 

locul e binecuvântat de maica stareță 

Iosefina și rugăciunile măicuțelor de la 

mănăstirea Varatic. Permanența se 

întregește aici cu fiecare acțiune cul-

turală. O bibliotecă unde volume prin-

ceps, nu doar ale poetului, dar care, 

desigur, ar fi fost apreciate de spiritul 

sau iubitor de tradiție, de moștenire 

culturală, de istorie, apoi sala de lectură, 

dacă am ocolit subsolul unde se află un 

tezaur din lucruri menite să recons-

tituiască un farmec vetust, o retrăire a 

altor vremi. Obiecte care au aparținut 

Veronicăi Micle, sunt doar câteva dintre 

reperele materiale care stimulează 

atmosfera de timp recuperat, un timp 

cultural omagial și omagiat, iată – 

pentru prima oară, în această iarnă, în 

memoria lui Eminescu. 

Orice acțiune culturală desfășurată 

în acest lăcaș magic va fi o verigă din 

istoria noastră spirituală. 

 Acum, în acest ianuarie, la 168 de 

ani de la nașterea poetului național, se 

pune prima treaptă a unei tradiții 

culturale. Toată admirația pentru cei 

care au pornit cu încrederea că, pe 

lângă paginile scrise, Eminescu poate și 

este de dorit să aibă și un spațiu dedi-

cat. Azi se scrie, și ieri s-a scris despre 

Eminescu, în anii trecuți, într-un secol și 

ceva s-a tot scris, foarte bine, frumoasă 

îndeletnicire, dar nu este mai prejos nici 

un lăcaș unde sunt așteptați toți autorii 

gândurilor dăruite operei poetului. 

Pentru iubirea de poezie, de lite-

ratură și… desigur, pentru iubirea de 

Eminescu, tot ce va găzdui acest spațiu, 

tot ce se va rosti în și pentru numele 

său, va constitui pagină de restituire și 

păstrare culturală. 

 Toată gratitudinea celor care au 

înfăptuit acest reper cultural, magic și 

poleit, invizibil, de boarea rugăciunilor 

mănăstirii din vecinătate. 
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Poezie 

 

Florin GOLBAN (Bucureşti) 
 

 
 

CÂNTEC TÂRZIU 
 

prin fereastra întredeschisă 

luna rezemată de tocul ușii 

roțile marfarelor sparg 

liniștea nopții într-un cântec târziu 

șeful de gară trage adânc din țigară 
 

pe miriște sperietoarea 

sprijină pe umeri oiștea carului 
 

 

SO FAR AWAY 
 

în ajun 

iarna desenase flori 

pe fereastra dinspre 

răsărit, 

soarele zâmbea știrb 
 

„so far away for me” 

se aude în surdină 

la radio 

„so far away for me” 

și o chitară acustică… 
 

tu îmi citeai poeziile 

îmi citeai poeziile 

direct pe trupul tău 

cuvintele mele 

creșteau 

creșteau 

din vârful degetelor 

pe trupul tău 

fără punct și virgulă 
 

 

la radio 

o chitară acustică… 

„I get so tired when 

I have to explain 

When you’re so 

far away from me” 

se aude în surdină 

fără punct și virgulă 
 

how far away? 

te întrebi tu 

dincolo de fereastră 
 

 

FEMEIA ESTE O CLIPĂ 
 

femeia este o clipă 

cât lumina unui amurg 

restul sunt plăsmuirile 

noastre erotice 

cum pata de întuneric 

a unei nopți 
 

 

RECVIEM 
 

Nu eu am ucis 

Privighetorile 

Timpul s-a oprit 

Ascultându-le. 

 

PREFĂCÂNDU-MĂ 
 

Aş vrea să mor, 

prefăcându-mă că dorm 
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Aş vrea să dorm, 

prefăcându-mă că exist 

Aş vrea să exist, 

prefăcându-mă că simt 

Cum mă scurg din acest trup 

Şi mă scurg, prefăcându-mă că exist 

Şi exist, prefăcându-mă că dorm 

Şi dorm, prefăcându-mă că mor 

Şi mor, prefăcându-mă că mă scurg. 
 

GENERAȚII 
 

Pe prispa din fața casei 

Sub privirea de patriarh 

A bunicului, 

Nepoții construiesc amintiri 
 

 

AUTOPORTRET 
 

Între salcâmii înfloriți 

Și liliacul din fața casei 

Îmi port copilăria 

Ca un descântec. 

 

 

 

 

 

 

TU 
 

Dimineața îmi beau cafeaua 

pe buzele tale 

cu gust de vară. 

 
SPOVEDANIE 

 

În biserică, 

așezat lângă Dumnezeu 
 

Ce te supără, 

Fiule? 
 

Păcatele lumii 

mă apasă pe umeri 

Și nu am timp 

Să-mi hrănesc 

Sufletul. 
 

Să-i dăm răgaz 

Timpului, fiule. 

Să-i dăm răgaz. 
 
 

NAȘTERE 
 

Între două coperte 

curge albia unui râu. 

Nașterea e doar o prefață a lumii.
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IUBIREA ÎN ECUAŢIA SETEI DE ABSOLUT 
 

GEORGE CĂLIN, 

Nelinişti de ceară 
Editura Ro.cart, 2017, Bucureşti 

 

Recenzie 
 

Geo CĂLUGĂRU (Oraş) 

 

 

Binecuvântat în alegerea verbului, 

sub ale cărui rigori să-şi făurească 

destinul – „a fi” sau „a avea”, scriitorul 

George Călin a optat pentru verbul „a 

fi”, şi nu oricum, ci vegheat de ochiul 

ceresc, sfătuitorul de taină pentru 

alegerea făcută. Apreciind dubla sa 

calitate, creator de literatură şi 

animator cultural polivalent ca 

modalităţi de manifestare, asupra celei 

de a doua sfere de preocupări şi 

realizări, nu mă voi opri, îndemnându-

vă să parcurgeţi partea finală a 

volumului de poeme „Nelinişti de 

ceară” al domnului George Călin care 

a apărut, în condiţii grafice deosebite, 

la Editura „Ro.cart”, 2017, Bucureşti.  

Fiind condiţia, „sine qua non” a 

creaţiei, verbul „a fi”, pe care şi l-a 

asumat, scriitorul George Călin ne 

oferă cheia cu care să deschidem 

poarta către sufletul său, ce ni se 

dezvăluie în „cuvinte care zidesc”, 

întemeietoare de lumi, aidoma celei a 

Marelui şi Unicului Creator. Poetul 

este vegheat şi ajutat de înger, trimis 

de Dumnezeu, cu a cărui fiinţă se 

identifică din momentul conştientizării 

şi până la 

sfârşitul vieţii, 

când va 

răspunde, dacă 

şi-a împlinit sau 

nu, menirea di-

vină cu care a 

fost trimis pe 

Pământ. 

Superbă, 

înveşmântarea în cuvintele de lumină 

călăuzitoare descoperite de autor, 

pentru a exprima acest miracol, căruia 

îi devine parte: „Îngerul respiră prin 

mine,/ eu respir prin Înger/ călătoresc, 

de mână cu El,/ mai repede decât 

lumina/ sufletul meu trăieşte 

experienţa extazului/ pot vedea, auzi, 

simţi/ dacă menţin în permanenţă,/ 

gânduri sublime, divine/ un mijloc de 

purificare,/ de rafinare a minţii/ în 

linişte,/ linişte/ absolută linişte...” („Sub 

aripa Îngerului”, Editura „Antim 

Ivireanul”, 2015). 

 Poetul George Călin este un om 

care „sfinţeşte locul”, pe unde trece, de 

două ori: o dată prin bogata, diversa şi 

cu mult talent creata operă literară şi 
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încă o dată, ca animator cultural, când, 

prin concursurile literare, festivalurile 

de interpretare şi creaţie poetică, 

muzicale etc. împlineşte misiunea 

acelei lumini aduse din Ţara Sfântă, 

prezentă în acea lumânare aprinsă 

prima, de la care, apoi, iau lumina uşor 

pâlpâindă, celelalte lumini ale lumâ-

nărilor din mâinile înfiorate de sfin-

ţenia acelei clipe unice din Noaptea 

Învierii. Poetul foloseşte pronumele şi 

verbul la persoana I (a celui care 

vorbeşte), în relaţie cu persoana a II-a 

(cea cu care se comunică), respectiv Eu, 

poetul, căruia „veşnic mi-e Timpul...” 

şi Tu, iubito, care nu posezi acel ceva, 

care să te propulseze dincolo de „clipa 

cea repede” (Eminescu) ce ţi s-a dat s-o 

trăieşti. Speriată că într-o zi şi poetul ar 

putea să nu mai fie ca fiinţă fizică, 

aceasta îşi exprimă durerea prin plâns, 

iar poetul încearcă s-o aline, în cuvinte 

mângâietoare, dezvăluindu-i secretul 

pe care, cunoscându-l, poate fi echi-

librat, calm, necutreierat de spaime: 

„...nu plânge, iubito,/ nu plânge,/ 

veşnic mi-e Timpul/ îngheţat în Clep-

sidră,/ caut foşnete-n flori de lacrimi,/ 

stelele încinse mă copleşesc/ cu a lor 

culoare/ ce picură din visul nopţii,/ îmi 

inundă cărările inimii,/ îmi destramă 

sufletul,/ în umbre oculte ce-şi caută 

Calea,/ în tăcerea tremurândă din 

Univers...” („Veşnic mi-e Timpul...”). 

 Îmi vine să cred că poetul, în 

pofida faptului că nu s-a bucurat tot 

timpul de o stare de sănătate 

desăvârşită şi a trebuit să sufere, cu 

adevărat, i s-a dăruit o voinţă şi o tărie 

psihică, în măsură s-o concretizeze în 

înfăptuiri, care nu au cum să nu ne 

copleşească pe cei mai mulţi dintre noi. 

 Acestei sete de absolut, parţial 

împlinite, i-a fost de mult ajutor 

iubirea, în ambele ipostaze: telurică, 

dar şi înălţătoare, ca trăire afectivă, 

stimulată de aceasta, în a împlini ţeluri 

nobile.  

 Trebuie subliniată uriaşa disponi-

bilitate a poetului George Călin, pre-

cum şi generozitatea, altruismul care 

au făcut din Domnia Sa un luminos 

exemplu pentru ceea ce înseamnă: 

iubirea de ţară, de aproapele, căruia îi 

sare în ajutor, chiar şi fără să fie rugat, 

familie şi copii, până la pragul 

adoraţiei şi, nu în ultimul rând, pentru 

Dumnezeu, de a cărui milă şi bunătate 

e conştient şi de care s-a bucurat, nu de 

puţine ori. Ca o fiinţă deosebit de 

complexă şi, în acelaşi timp, deschisă 

către tot ceea ce numim viaţă, poetul 

George Călin a simţit, a ştiut şi a găsit 

cele mai adecvate modalităţi de a le 

face faţă. Asfel s-a simțit: „pierdut într-

un noian de vise -/ sclav al iubirii... a 

poposit „dincolo de orizonturi/ în 

visele de sticlă ale nopţii,/ sfărâmate-n 

aburii dimineţii -/ umbre tulburate,/ 

zidite-n tăcerea chitarelor ce plâng/ 

dezlănţuite-n Curcubee ucise...”, adică 

în speranţe ucise – fapt extrem de 

dureros, ce nu-şi putea găsi o moda-

litate mai adecvată de exprimare. 

(Curcubeie ucise).  

 Oare cum trebuie să simţi viaţa, ca 

să te exprimi astfel: „rătăcesc în noapte 

-/ suflet călător rănit de uitare,/ însetat 

de răsăriturile ce nu apar/ printre tăceri 
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de rouă/ peticite cu amintiri...” (Respiră 

prin mine). 

 O temă fundamentală, pe mar-

ginea căreia îmi îngădui să glosez, este 

„Timpul şi Omul” – din poezia 

„Niciunde, nicicând”. Contemplând 

„albstrul Cerului, care îmbrăţişează 

Infinitul”, ascultând „tăcerea asurzi-

toare/ a muntelui,/ continuând să înflo-

rească/ Flori de colţ,/ pe culmi golaşe,/ 

indiferent de vulcanul/ din adâncuri...” 

. Cu alte cuvinte, creația divină e ca şi 

Creatorul, eternă, şi îşi urmează des-

tinul după voinţa şi legile lui 

Dumnezeu, uimindu-ne. 

 Poetul are o revelaţie legată de 

Timp şi Om şi simte nevoia să se 

întrebe şi să ne întrebe: „Omule, ce faci 

cu Timpul,/ ce arde-n petală ascunsă 

de crin/ cu visele strivite,/ călcate în 

picioare,/ aruncate-n pustiu?”, adică ai 

adus creaţia divină prin nesăbuinţele 

tale în pragul dezastrului şi vreau să-

mi spui ce ai de gând să faci în 

continuare. Să-l determine să dea un 

răspuns, Marele Creator continuă 

dezvăluirile „pustiul se strecoară/ în 

liniştea nopţii,/ te sugrumă/ cu lan-

ţurile nevăzute/ ale disperării/ sânge-

rează/ lacrimi şi suspine...”. „Timpul şi 

Omul -/ faţă în faţă-/ doi duşmani 

implacabili,/ dincolo de toate/ în ziua 

ce-şi aşterne însoritul/ la fereastră,/ în 

zborul unei păsări,/ în coloritul 

fluturilor/ în parfumul florilor/ în 

Amurgul/ ce se întinde/ peste aşter-

nuturi mătăsoase... Trecerea noastră 

prin Timp/ nu poate fi oprită/ nici-

unde/ nicicând..., adică indivizii luaţi 

separat mor, dar omul ca specie, prin 

generare perpetuă de vieţi, e nemu-

ritor.  

 În numele celor care vin „izvorând 

din infinit” (Eminescu), oameni înce-

taţi să mai fiţi percepuţi de timp ca 

duşmani! Nu mai degradaţi creaţia lui 

Dumnezeu! Probabil că şi poetul 

George Călin, ca şi mine, când a avut 

revelaţia titlului volumului „Nelinişti 

de ceară...” s-a gândit că e necesar să 

şi-o motiveze şi a făcut-o. Poezia, în 

ansamblu, e un şir de dihotomii, care 

nu au cum să nu producă nelinişti... 

dar de ce „de ceară”? Să dau cuvântul 

autorului: „glasul tău se naşte/ fără de 

tine,/ se aşterne pur în cuvinte,/ dan-

sează printre fluturi de catifea,/ 

oglindindu-ţi spaima din ochi” (e 

despărţit de tine, dar exprimă ceva din 

trăirile tale), „stropii reci ai ploii te 

întorc în mine,/ cu ochii blânzi îm-

pletind silabe”... (elementele naturii, 

stropii de ploaie te întorc în mine întru 

refacerea fiinţei primordiale – doi în 

unul = Omul întreg).  

 Citez: „Ai încercat să mă ocoleşti,/ 

să fugi din Calea Timpului,/ să-mi 

şopteşti dorul tău/ fără de tine,/ 

cuprinsă de farmecul înserărilor,/ 

rănită de o stafie a nopţii/ ce te bântuie 

râzând,/ dezarmată de gânduri..., în 

zadar însă, deoarece „urlu prin sângele 

tău -/ lup singuratic în pustiu,/ fer-

mecat de sălbăticia trupului,/ te mân-

gâi cu mâna stângă,/ îţi ating coapsele 

fine/ văduv de mine, fără de tine...”. 

De aici înainte, bărbatul ia iniţiativa, 

asaltează femeia iubită întru împlinirea 

omului întreg, primordial: „mă zbat 

neîncetat s-ajung/ cu ochii închişi/ în 
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trupul tău părăsit,/ îngheţându-ţi aripa 

de flutur/ aripa zborului frânt,/ în 

dimineţile de dragoste carnală, ciobu-

rile visului sfărâmat/ îmi mângie uşor 

sărutul pe buze,/ fără de tine...”.  

 Fără de femeie, viaţa bărbatului ar 

fi fără sens şi autorul o spune tranşant, 

în ultima parte a poemului: „timpul 

curge lăcrimând/ pe frunzele vieţilor 

noastre,/ îmbrăţişându-ne în sărut,/ 

împungând secundele goale,/ roua din 

zori adună în noi/ tăceri şi nelinişti de 

ceară,/ fără tine,/ fără tine...” (Nelinişti 

de ceară...).  

 Sper să fi convins, în comentariul 

meu, cât de importantă este pentru 

poetul George Călin „iubirea în ecuaţia 

setei de absolut”. 
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POEME SPAŢIALE 

Poezie 

 

Alexandru Cristian MILOŞ 
 
 

 
 

PROIECT PENTRU 

STATUIA PARADOXULUI 
 

Statuia Libertăţii tânără la cap 

şi bătrână la picioare. 

Am gândit, imaginat şi realizat cel mai 

bizar şi paradoxal proiect – 

Proiect pentru Statuia Paradoxului! 

Proiect şoc! 

Statuia Libertăţii cu cap de tânăr 

şi picioare de bătrân 

Dar timpul pavajului de pietre 

al drumului istoriei e mult mai încet 

Decât timpul gândului, timpul ideii – 

căci în apropierea pământului, 

A masei, crescând gravitaţia, timpul 

curge încetinit astfel că de fapt 

Picioarele noastre şi implicit ale Statuii 

Libertăţii sunt mult 

Mai tinere decât capul nostru. 

Şi totuşi, poet fiind sfidez această 

Deformare a timpului şi a spaţiului. 

Aşez Statuia Libertăţii invers 

O dau peste cap şi peste ochi 

şi peste inimă, spre a mă cunoaşte, 

A mă avea. A mă da. A o avea. 

Între a fi şi a nu fi Steaua Paradoxului! 

A fi un Om Matematic! Cu cap mereu 

tânăr şi picioare mereu bătrâne. 

Ca şi lumea ce a înălţat-o. Ca şi omul 

ce şi-a făcut o casă, masă 

şi zbor în stele. 

Istoria ascunsă a omului e veche ca şi 

picioarele ei, iar capul mereu tânăr 

Ca şi linia schimbătoare 

a orizonturilor. 

Toate drumurile, fie şi cele spre stele, 

pleacă din cap şi sfârşesc în picioare. 

Înălţând capul, prelungind picioarele. 

Schimb viteza timpului şi a luminii, 

opresc timpul şi lumina, 

Fără a-i modifica viteza. 

Am prins lumina în capcana ei 

Şi am numit-o Gaură Neagră. Einstein 

spunea că nu sunt găuri negre 

în Univers. 

Există locuri, găuri albe în care timpul 

poate să meargă mai lent? 

Poate chiar acum, scriind acest poem, 

pe această albastră filă! 

 

 

MERSUL IDEAL, MERSUL 

VEŞNIC SPRE A TRAVERSA 

ORIZONTUL 
 

Putem, dacă vrem şi o vrem, 

experienţa ne-o demonstrează 
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Să mergem ideal, deci continuu, 

veşnic. Veşnic căutând drumuri. 

De fapt într-o-ncercare, la limita dintre 

viaţă şi moarte 

De traversare al oricărui Orizont! 

De a traversa viteza luminii! 

Mai sus de viteza ei cum e? 

Ca şi cum ţi-ar apărea aşa din senin, 

Într-o zi caldă de vară, un Drum 

deasupra capului. Un Drum în Cer! 

Să mergi doar din Iubire. Noi mergem 

doar din Iubire 

Drumul de întoarcere în stelele de 

origine ale omului! 

Poetul e urmărit de oameni, de fotoni, 

de timp, mai ales de Iubire, 

Deci trebe dat în urmărire generală! 

El, condamnatul la realitate şi Iubire! 

Idealistul, crezând în viteze mai mari 

Decât viteza luminii, rebelul 

revoluţionar spărgând rocile albastre 

Ale nemuririi, ale Universului 

Cu inima şi cu o simplă şi banală pană 

de gâscă computerizată. 

Cuvântând Crucea Stelei pe acel Drum 

de înşelare a vigilenţei, 

Santinelei de fotoni, unde munţii se 

bat în capete găsind el, inventând din 

realitate 

Drum post-modern, post-Einstein, 

drumul Găurii Negre, 

al Fluxului Cosmic, 

Drumul de traversar al luminii, Drum 

prin şi peste, tocmai de aceea, Orizont! 

Treziţi-vă şi veniţi! Să fiţi deodată Aici 

şi Dincolo! Adică în mai mult de două 

dimensiuni! Traversându-te, mutând 

limite! Eliberându-te 

din lumina claustrofobă! 

Traversându-te după ce te-ai cunoscut 

în lumină! 

Acum, de abia înţeleg înţelepciunea lui 

– per pedes apastolorum! 

 

 

ÎNCERCÂND SĂ AJUNG DE 

CEALALTĂ PARTE A STRĂZII 

CU ZENON GRECUL 
 

Cu toţii îl ştim pe Zenon Grecul... 

Şi imobilitatea sa absolută! 

El ne aminteşte mereu înjumătăţirea 

veşniciei, jumătăţile universale. 

Paradoxul săgeţii 

ce nu ajunge niciodată la ţintă. 

Eiii, dar ce bine ar fi fost să fiu un 

condensator electric 

ori un dispozitiv de răcire 

Ori un material radioactiv, mi-ar fi 

trebuit în acea stare, o veşnicie, t 

ot înjumătăţindu-mă, 

Încercând să traversez o stradă. Da, 

zic, bine, mă supun legii înjumătăţirii. 

Dar dacă lumea va suferi de inflaţie de 

jumătăţi de oameni, de oameni 

jumătate din androginul iniţial, 

adamic şi ei reduşi la jumătate? 

Perspectiva unei noi înjumătăţiri reale 

nu poate decât sparge asfaltul 

şi aşa fragil 

al străzii lumii noastre ori exploda 

cauciucuri... Intrăm în Mileniul 3, 

pe strada 3, 

cu Zenon Grecul 3 sau fără? 

Încă într-o relativă, sper, imobilitate 

morală a conştiinţei, a cunoaşterii! 

Sau cu un alt Zenon Grecul ce 
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recompune jumătăţile de oameni în 

oamenii întregi cosmici, nemuritorii! 

Cu un Zenon Moral! Iar pentru atare 

transformare a logicii umane 

E nevoie de a uita dogmele şi limitele 

învăţate, de o spălare a creierului 

respirând din nou 

Aerul stelar! Purtători de seminţele 

adunării, ale numerelor universale, 

ale transformării, 

Ale recompunerii omului din 

jumătăţile de măsură ale vieţii sale! 

Omul-Unul, Omul-Cosmic, Omul-

Moral, Omul-Ştiinţific, Omul-Întreg, 

Omul-Stelar 

Cetăţean nemuritor al Cosmosului! 
 

 

POT FI O ENERGIE LIBERĂ! 
 

Vechea Stea în care m-am născut 

ca un uraniu viu. 

De aş putea repeta, matematic 

vorbind, unirea şi spargerea de atomi 

Aş fi Nemuritor, aş fi o energie liberă 

arzând la infinit! 

Să respir energie, să inspir şi să expir 

energie, acesta este 

antrenamentul Nemuritorilor. 

Sunt chiar Universul respirând. 

Socoteala la piaţa energiei 

e aproape simplă: 

Că s-au născut grele sau uşoare, toate 

nucleele vor să aibă o greutate medie! 

De aceea respiră energie, inspiră, 

absorb şi expiră, eliberează energie. 

Oamenii le spun acestor respiraţii 

energetice: fuziune şi fisiune. 

Ai crede că te afli ori într-o stea ce se 

răceşte, absorbindu-şi propria căldură, 

Formându-şi uraniul viu, viaţa?! 

Sau într-un reactor nuclear din secolul 

21, fabrică de stele. 

Cât din căldura universală, a absorbit, 

a respirat viul, 

radioctivul uraniu cosmic, 

la naştere? De aceea în lume uneori 

e atât de frig! 

Un frig dublu parcă... 

Dar fiindcă stelele trebuie să fie şi 

strălucesc, pot fi o energie liberă! 

Fiindcă stelele strălucesc... 
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GEANTA ȘI... OMER 
 

Proză 

Nina GONŢA  (oras) 
 

 

 M-am trezit și m-am uitat la ceas. 

Oho! Era ora 18 și ceva. Doamne, cât 

am dormit! De la ora 15! Ce-am să fac 

la noapte? Zăpușeala, canicula sau 

starea precară de sănătate în care mă 

aflu (mai mult o indispoziție, nu vreau 

să cred că am făcut o depresie...) m-au 

istovit într-atât, că am căzut, practic, 

pe o pernă și am adormit buștean...  

 În minte mi-au apărut visele... tot 

ce-am visat, adică un vis mai lung, cu 

reprize, legate și totodată nelegate 

între ele.  

 Apropo, iarăși visul acela, cu... 

geanta. Îmi apare de mai mulți ani. Se 

face că-mi pierd geanta... poșeta. Dar 

poșetele noastre de azi sunt mai mult 

niște genți în care noi, femeile, cărăm... 

de toate. O geantă femeiască este o 

întreagă gospodărie portabilă. Dacă o 

răstorni și scotocești prin al ei conținut, 

afli... multe. 

 ...Eram într-o mașină de teren, 

exact din aia, de care avea personajul 

masculin din telenovela turcească 

Prețul dragostei, Omer. Ba chiar... cu el, 

în mașină... Observam ceva, urmăream 

sau așteptam să mai vină persoane... 

Nu știu... 

 Nu sunt deloc amatoare de tele-

novele, socot că-i timp prețios pierdut, 

dar iată că acest serial totuși l-am 

urmărit cu sufletul la gură. S-a 

transmis pe postul Acasă.tv, subtitrat 

în română. Toate episoadele primului 

sezon. Dar... s-a terminat într-un 

moment tensionat, de suspans. N-am 

avut răbdare să aștept până la sfârșitul 

lui august, când se va da continuarea 

și l-am căutat pe Youtube. Am găsit 

toate episoadele până la sfârșit în turcă 

și în engleză. Ce folos însă? Nu cunosc 

nici una, nici alta. Mi-am încercat 

norocul în limba rusă și, ce credeți, am 

găsit tot filmul, și subtitrat și tradus... 

cu sonor. 

 Am pierdut câteva zile bune să 

urmăresc cele încă vreo 19 episoade ale 

sezonului doi. Pe tot ecranul calcula-

torului, aranjată comod pe canapea. 

Am trăit în preajma eroilor principali, 

de aia azi „eram” cu Omer în mașină 

(poate o așteptam pe Defne, dar ea... n-

a mai apărut).  

 Omer se afla la volan, în față; eu – 

pe bancheta din spate. Discutam (oare 

în ce limbă?). Deși dur (după scenariu) 

și nu prea vorbăreț și zâmbăreț, aici, cu 

mine, zâmbea întruna. De fapt, nu l-

am recunoscut de la bun început, chiar 

mă întrebasem cine-i insul, parcă îl 

văzusem undeva... Apoi mi-am 

amintit cine-i și m-am bucurat...  

 La un moment dat, s-a întors spre 

mine și m-a mângâiat pe bărbie. M-am 

mirat. Îl „știam” serios și... îndrăgostit, 
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până peste cap, de Defne. De ce o fi 

făcut gestul? Totodată, mi-am dat 

seama că și eu sunt, eram tânără, de 

vârsta personajelor, și nu m-am mai 

simțit jenată... confuză. 

 Apoi am ieșit din mașină, să caut, 

să anunț pe acel cineva, ea sau el, nu 

știu, că suntem acolo și că așteptăm... 

Omer a fost de acord să ies, să 

îndeplinesc această misiune. La un 

moment dat, mi-am dat seama că am 

uitat geanta în mașină.  

 Mașina și el rămăseseră la o 

intersecție de drumuri, îndată după 

colț. Acum nu mai era. Mașina... 

Plecase. Plecaseră cu toții, poate și cu 

cei... așteptați... Dar geanta, geanta 

mea cu... de toate? Unde-i? 

 ...Era lăsată acolo, în locul unde 

fusese parcată mașina. Știam că e 

geanta mea, deși nu avusesem astfel 

de geantă, tinerească, de culoarea 

frunzei de nuc toamna, niciodată. M-

am liniștit, am luat-o, am pus-o pe 

umăr. Se bălăbănea ritmic pe șold, în 

ea zângănea ceva, eu însă mergeam 

domol spre casă. 

 Am ajuns în fața blocului. Știam 

că e blocul meu, dar avea niște scări 

enorme, unde se lucra de zor. O 

mașină cu beton zbârnâia alături de 

muncitorii în salopete. Nu știam pe 

unde să urc scările, să nu încurc 

procesul în lucru. Lângă mine au 

apărut doi tipi. Pe unul dintre ei l-am 

recunoscut. A fost la întrunirea noas-

tră, a Asociației Scriitorilor Europeni 

de Limbă Română, de la Constanța, 

din săptămâna trecută: 

- Puteți să-mi mai dați o carte de 

vizită? Am pierdut-o... 

- Îmi pare rău, nu mai am, le-am 

terminat. 

 Celălalt: 

- Drăguță, ți-am scris mai multe 

mesaje pe Facebook, de ce nu le citești? 

- Îmi pare rău, n-am intrat... 

 Eu nu mă uitam la ei, le auzeam 

numai vorbele. Eram cu ochii la scări și 

la ușă.  

 Și, ce-mi văzură ochii? Ușa blo-

cului „devenise” glisantă, cu senzori, 

și mi s-a deschis în față. Și nu era 

numai una, au mai urmat două, care s-

au deschis una după alta. Era blocul 

meu și... nu al meu, căci, de când un 

bloc al Primăriei a devenit aproape ca 

un palat?! Cu uși înalte, ferestre mari, 

cu perdele și draperii bogate pe 

holuri? Dar... pe mine nu m-a mirat 

deloc grandoarea, deși ar fi trebuit, 

căci blocul nostru, de fapt, este unul 

dărăpănat, cu ușa stricată, cu pereții 

murdari, cu hidranții și prizele sparte, 

cu liftul plin cu gunoaie pe jos sau... 

mizerii scrise pe pereți etc., etc. Nu, eu 

nu m-am mirat deloc. Am intrat în 

apartamentul meu, la fel de măreț. 

Interesant! Puteam să trec dintr-un 

apartament în altul, adică... la vecini, 

căci avea uși laterale... Încercând să 

trec de colo-dincolo, m-am rătăcit și nu 

mai găseam apartamentul meu.  

 Văd o femeie în vârstă care vorbea 

cu cineva, dar acel cineva nu se vedea, 

pentru că era după o pierdea. I se 

auzea numai vocea. Eu, curioasă din 

fire, m-am apropiat și am dat perdeaua 

la o parte. Vai, îmi era cunoscut! El nu 
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s-a arătat prea încântat să mă vadă, mi 

s-a părut că s-a cam speriat, de aia și s-

a ascuns, cred, după predea, îmi auzise 

glasul când tot întrebam cum aș putea 

să ies din acel apartament, să ajung la 

al meu.  

 – E însurat! Nu-ți pierde timpul cu 

el! i-am zis femeii chiar în fața 

individului speriat și cu ochii holbați 

spre mine.  

 – Aha, carevasăzică, de ăștia-mi 

ești! am auzit în urma mea. 

 Dar... pe mine nu mă preocupa 

asta. Făcusem o constatare și... atât. Îmi 

căutam apartamentul meu, intrând în 

mai multe... Toate – frumoase, mărețe, 

cu pereți albi și tavane înalte! 

 În sfârșit! Am ieșit la liman din 

labirintul... apartamentelor. Am intrat 

în... al meu. Lângă ușă, văd geanta 

mea... neagră, încăpătoare, de firmă, 

primită cadou de ziua mea de la fiică-

mea. Acum da, sunt acasă, cu toate ale 

mele. Și apartamentul... s-a micșorat, e 

al meu, primitor, frumos, locul unde 

mă simt cel mai bine. 

...Și... m-am trezit! 

 Un sfat: să nu vă culcați după 

prânz, pe... caniculă...  
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SOLDUBA,  

STRĂVECHE VATRĂ ROMÂNEASCĂ  
IV 

VIAŢA SOCIALĂ ÎN EVUL MEDIU 

 

Istorie 

Ioan SUCIU  (Baia Mare) 

 
 

De la prima atestare documentară 

a satului din anul 1346 (642 de ani), 

acesta a trecut de la un stăpân la altul. 

Astfel, la început a aparţinut de 

Cetatea Solduba, al cărei proprietar era 

fam. Simion Karolyi, iar după aceştia, 

timp de 78 de ani, s-au schimbat din 

nou stăpânii, sătenii plătindu-şi cu 

sfinţenie tributul faţă de noua stă-

pânire. 

La 1424, Regele Sigismund de 

Luxemburg a donat satele de sub 

Codru, inclusiv Solduba, familiei 

Drăgoşeştilor (Dragfy), iar mai târziu, 

la 1475, regele Matei Corvin a întărit 

această donaţie care a durat până la 

stingerea Dragfienilor în anul 1555. 

Începând cu anul 1556, domeniul 

Beltiugului a devenit domeniu regal, iar 

Ardudul a primit privilegiul de târg. 

Tot de la această dată, Domeniul 

Ardudului avea înscrise 59 de sate, 

inclusiv satul Solduba, consemnate în 

Regista decimarum, Szatmar, 1584/2f. 

459-657, care se găseşte la Arhivele 

Statului Budapesta (Magyar Orszagos 

Leveltar). În această perioadă, văduva 

lui Gaspar Dragfy, Ana Bathori de 

Şimleu s-a recăsătorit cu Gh. Bathori de 

Ecsed, care a trecut în tabăra lui Ioan 

Sigismund, de la care a primit Cetatea 

Ardudului, precum şi Domeniul 

Ardud. Dacă pe timpul Dragfienilor 

birul era suportabil, pe timpul lui Gh. 

Bathori birul s-a dublat, astfel că bieţii 

codreni au ajuns „la sapă de lemn”. 

La 1556, domeniul a fost atacat de 

turci, care au pârjolit satele dome-

niului, iar satul Hodişa a fost şters de 

pe hartă. Mare noroc au avut satele 

care au fost înconjurate de păduri 

uriaşe unde turcii nu au avut curajul să 

intre şi să cucerească satele Solduba, 

Cuţa, Soconzel şi Stâna. Cu toată urgia 

provocată de invazia turcească, satele 

codrene nu au fost scutite de obligaţiile 

feudale. Nu trebuie să trecem cu 

vederea faptul că deşi aparţineau de un 

domeniu sau altul, satele codrene aveau 

administraţie locală, după cum rezultă 

din scrisorile lui Ştefan Vodă-Mâzgă, 

administratorul satului Hodişa, care a 

pierdut procesul cu administratorul 

satului Solduba la 20 iubie 1589 la 

judecata ţinută la Ardud. 

Administratorul satului Solduba 

(1589-1594), Gheorghe Filip a fost un 

vajnic apărător al satului într-o 
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perioadă când limitele de hotar dintre 

sate nu erau stabilite definitiv, fiind şi 

un foarte bun gospodar al satului pe 

care îl păstorea. Din lucrarea Academiei 

David Prodan, „Iobăgia în Transilvania 

în sec. al XVI-lea”, vol. II, 1566-1600, 

aflăm că după registrul dijmei roiurilor 

de albine, satul Solduba şi satele vecine, 

22 la număr, dădeau în medie 4 roiuri 

de albine de înscris sau un stup din 

zece, iar mai târziu satele aparţinând de 

Voievodatul Homorod dau câte un 

stup, oricâţi ar avea. În timpul Bethlen 

Gábor (1615), principe al Transilvaniei, 

viaţa ţărănimii iobage se va înrăutăţi, 

jugul iobăgiei apăsând din ce în ce mai 

greu. Astfel, după registrul de dijmă 

din anul 1600 a porcilor de pajişte din 

pentinenţele Ardudului din 23 de sate, 

cele mai multe româneşti, au venit 37 

de porci şi 16 florini răscumpărare. 

Printre cele 23 de sate se numără şi 

Solduba. Din documentele vremii re-

zultă că pe timpul stăpânirii lui Gh. 

Bathori, viaţa socială a satelor aflate în 

cadrul domeniului se va schimba 

fundamental.  

El a mărit (dublat) toate obligaţiile 

şi sarcinile iobăgeşti, aducând oamenii 

la cea mai cruntă sărăcie, incendiind 

satele care nu-şi puteau plăti dările, 

exemplu satul Migeuca (aproape de 

satul Soconzel), sat incendiat (şi 

dispărut) de oamenii de ordine a lui 

Gh. Bathori. Tot în această perioadă şi 

censul s-a dublat. Voievozii locali 

aveau obligaţia să dea un şoim de 

vânătoare şi o căprioară anual, iar 

iobagii vor da „fertonul” - birul după 

pământ, dar şi „tretina”, adică vită de 3 

ani ce trebuia dată ca obligaţie.  Ca să 

ne putem da seama de situaţia socială 

a unui iobag, vom arăta că pe la anul 

1535, el putea avea 6 sau 8 boi de jug, 

dar şi obligaţia să aibă arc cu 32 de 

săgeţi şi sabie, pregătit oricând de 

război. Cei mai înstăriţi trebuiau să 

aibă în plus secure de luptă. 

 O importantă consemnare găsim 

în „Actele Economice ale lui Gh. 

Rakoczi” (1631-1648) cu privire la 

obligaţiile ce reveneau iobagilor din 

Solduba. Astfel, aici existau 36 de 

iobagi, 3×4×6×2=24 de boi, dijma de Sf. 

Mihai=4 forinţi, bani pentru răscum-

părarea vitelor=3 forinţi, tretina pe 

întreg satul=33 dinari, 1 pint de unt, un 

caş sau 16 dinari, a zecea parte din 

porcii de primăvară şi toamnă şi a 

zecea parte din vânzări la cârciumă. La 

1754, situaţia codrenilor s-a înrăutăţit, 

astfel asupra satelor codrene inclusiv 

Solduba se impun noi impozite, cum 

era „Taxa capului”, care fixa impozitul 

proporţional cu situaţia juridică şi 

averea contribuabilului. Un nobil cu 

sesie întreagă plătea 4 florini, iobagii 

plăteau 2 florini, săracii şi preoţii erau 

scutiţi de dări. 

 În anul 1769 se elaborează „Certa 

Puncta”, o ordonanţă ce reglementează 

obligaţiile iobăgimii din Transilvania 

faţă de stăpânii lor, ce se va aplica şi în 

satele codrene. În popor se vorbeşte că 

o nenorocire nu vine niciodată singură, 

astfel după ordonanţa „Certa Puncta” 

şi „Taxa Capului”, peste săracii 

codreni, în 1780 a năvălit o invazie de 

lăcuste, care au cotropit toate culturile, 

păşunile şi pădurile de o parte şi de 



Cronograf 

 77 

alta a codrului. În această perioadă 

sătenii trăiau din lucrul pământului, 

iar „soldubanii” au încercat să-şi facă 

viaţa mai uşoară, profitând de zăcă-

mintele din apropierea satului. Astfel, 

pe valea numită „Iegherişte”, în anul 

1801, a luat fiinţă un atelier de produ-

cere a sticlei (sticlărie), în acelaşi timp 

cu atelierul de sticlărie de la Poiana 

Codrului. Proprietarul celor două 

ateliere era Alois Karolyi, stăpânul 

pământurilor din zonă. Acesta a adus 

la început meşteri sticlari nemţi din 

Austria şi Boemia, iar lucrul a început 

cu 40 de muncitori şi un singur cuptor 

de topit amenajat într-o şură de pe 

malul Văii Iegherişte, deasupra satului. 

Produsele din sticlă realizate aici erau 

vândute în Imperiul Austro-Ungar. 

Atelierul s-a dezvoltat, devenind o 

adevărată „Fabrică de Sticlă” sub 

patronajul fabricii de la Poiana 

Codrului. Despre anul închiderii Fabri-

cii de Sticlă Solduba nu s-au găsit 

documente, dar se presupune că a fost 

închisă odată cu fabrica de la Poalele 

Codrului, în anul 1926. După cel de-al 

doilea Război Mondial, în anul 1945 s-a 

redeschis numai fabrica de la Poiana 

Codrului, care în anul 1990 avea peste 

2000 de angajaţi, dar şi aceasta a fost 

închisă în anul 1998. În prezent un fiu 

al satului din Poiana Codrului care a 

lucrat în Germania a redeschis aici un 

mic atelier cu 40 de muncitori în curs 

de extindere. Situaţia satelor codrene s-

a îmbunătăţit odată cu tăierea 

Codrului la ras în anul 1908, când 

deasupra satelor Solduba, Cuţa şi 

Soconzel au fost înfiinţate „colonii” de 

tăietori de lemne. În această perioadă 

aici au fost plantaţi puieţi de brad 

(deasupra satului) a căror vârstă este 

de 110 ani. 
  

Va urma... 
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PUTEREA DE A FI FERICIT  

ÎN FIECARE ZI 
 

Eseu 

Lucia Cosmina VLAD  (Cluj-Napoca) 

 

 

 Având conştiinţă, omul are pu-

terea de a fi fericit. El o doreşte, o 

visează şi o recunoaşte când o întâl-

neşte. Atunci întreg universul este un 

templu şi întreaga existenţă este o 

sfântă biserică. Omul fericit nu mai are 

nevoie de religie, căci viaţa lui este 

deplin religioasă. Omul fericit nu are 

nevoie de rugăciune, întreaga lui viaţă 

este o cuvioasă rugă. Omul fericit se 

potriveşte perfect cu existenţa sa, încât 

tot ce face este Bucurie. Omul fericit 

iubeşte modul în care trăieşte… 

Ca în poezia lui J. Prevert, suntem 

copilul atent la cântecul păsării, uităm 

de lecţia de matematică şi suntem 

fericiţi. Într-adevăr, cântecul păsării nu 

înseamnă un venit, dar ne bucură. 

Privind zborul fluturelui, nu câştigăm 

nici un ban, dar ne face fericiţi. Tot ce 

este frumos nu înseamnă bani, dar 

înseamnă încântare. Alegând material-

litatea, cucerim o realitate ispititoare, 

dar şi nefericirea. Biblia spune: „la ce 

ne folosesc toate bogăţiile lumii, dacă 

ne-am piedut sufletul?” Putem avea 

toate avuţiile la picioare, dar pierzând 

comoara lăuntrică, suntem săraci şi 

deprimaţi. 

 Devenind conştienţi de cauza 

tristeţii noastre vom apela la câteva 

tehnici de relaxare şi la schimbarea 

modului de viaţă. Eliberându-ne, ce 

riscăm oare? 

Riscăm să pierdem subiectul 

favorit de discuţie, deoarece ne place 

să prezentăm cu detalii supărările 

noastre. Riscăm să pierdem plăcerea 

de a povesti psihologului nefericirea 

noastră. Riscăm să nu mai avem 

mulţumirea de a ne descrie nefericirea 

cât mai mare, mai exagerată, mai 

împodobită. Şi în fine, am fi lipsiţi de 

tema pe care o cunoaştem cel mai bine 

şi ne-a devenit dragă… 

 Ce avem de făcut? Să ne bucurăm 

în fiecare zi de tot ce avem şi facem. Să 

ne bucurăm de lucruri mici şi mari, să 

zâmbim tuturor şi să cântăm cântecul 

vieţii. Acest imn îl cântă lângă noi 

îngerii, să îi ascultăm. Să facem un 

efort, aşa cum este povestea despre un 

tânăr ce s-a prezentat la un Maestru 

Zen, să îl ia ucenic. Acesta i-a vorbit de 

izvorul ce curgea în apropiere. L-a 

întrebat dacă îi aude susurul. Băiatul 

nu auzea nimic, dar, după câteva 

minute de concentrare, a zis: “da, 

parcă aud ceva…” “Ei bine, a replicat 
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maestrul, de aici putem începe 

învăţătura.” 

 Şi noi să începem cu modelul 

nostru de viaţă - este greşit sau este cel 

care ne împlineşte ca fiinţe umane? Nu 

cumva îl aşteptăm pe Godot, eroul 

absent al piesei lui Samuel Beckett? Nu 

va veni niciodată. Să nu ne irosim viaţa 

aşteptându-l. Să primim Bucuria în 

casa noastră. Să nu o lăsăm să bată la 

uşă şi noi să fim plecaţi la plimbare la 

braţ cu Nefericirea. Să fim acasă când 

Fericirea ne caută, ca să înflorim 

lăuntric, să radiem de bucurie de viaţă. 

 Fericire nu înseamnă nici bani, nici 

putere, nici succes, nici prestigiu. 

Fericirea se leagă de starea de 

conştienţă şi de caracter. Cei 

inconştienţi trăiesc în imperiul 

plăcerilor şi în lumea cantităţii, totul 

măsoară şi calculează. Viaţa lor este 

superficială, nu are profunzime, 

calitate, substanţă. Persoanele cu o 

conştiinţă trează nu cunosc tristeţea, 

tensiunea, căci întunericul a dispărut, 

la fel eul egoist. Astfel, trăim în 

prezent, liberi, prindem aripi şi ne 

înălţăm în extazul deplin. Devenim 

lumină, bucurie, încântarea de a fi noi 

înşine. 

 Există şi o altă categorie: a celor 

nici treji, nici adormiţi. Aceştia iubesc 

natura, arta, tăcerea, au nevoie de 

frumuseţe, de armonie, dar nu se 

dedică spiritualului. Atunci aşteaptă să 

le dea cineva fericire, siguranţă, sus-

ţinere. Sunt sclavi, depind de împre-

jurări. Din punct de vedere nervos sunt 

neliniştiţi. Fericirea este independentă 

de alţii şi de condiţii. Ea ne conduce 

spre psihic, ea este nobilă, este rafinată. 

Ea este nivelul cel mai înalt de pace, de 

mulţumire, de împăcare, căci ne duce 

în miezul fiinţei noastre. Acolo, înă-

untrul nostru suntem în realitatea 

eternă, suntem cunoaşterea adevă-

rului, suntem flacără divină. 

 Cel înţelept ştie că nimic nu este al 

lui. Venim toţi cu mâinile goale în 

lume şi aşa vom pleca. Cel înţelept 

foloseşte ce are, nu râvneşte la bunurile 

altuia. Cooperează cu cei din jur şi este 

fericit prin propriul său sine divin, nu 

prin egoul limitat şi lacom. Adevărată 

educaţie au cei ce ştiu că nu ei creează 

frumuseţe, ci frumuseţea se creează 

prin ei. Toţi suntem un canal de expri-

mare a calităţilor şi talentelor noastre, 

deoarece devenim prin tot ce facem, 

ceea ce Dumnezeu ne ajută să fim. 

Dacă ne facem munca cu dăruire, 

determinaţi şi cu pricepere, rezultatul 

va fi foarte bun şi va purta amprenta 

eternului. 

 Fericirea trebuie primită, îngă-

duită, pentru că nu noi o creem, ea este 

în noi cum este orice talent, orice 

virtute şi orice dar de la Dumnezeu. 

Psihologii ne spun să studiem, să 

lucrăm cu stăruinţă, pentru că, cu cât 

vom fi mai importanţi ca statut social, 

cu atât vom fi mai fericiţi. În realitate, 

fericirea nu este în mintea celui plin de 

succes, nici în casa celui bogat. Feri-

cirea are altă dimensiune, este o ener-

gie extraordinară şi o pace sufletească 

imensă.  

 Aşadar, suntem fericiţi când avem 

puterea să trăim împăcaţi cu noi înşine, în 

armonie cu oamenii, mereu recunoscători 
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pentru ce avem, mereu satisfăcuţi cu ce 

realizăm. Atunci trăim în bogăţie 

sufletească lângă cel orbit de avuţii, 

echilibraţi, lângă cei urâcioşi, plini de 

linişte lângă cei necăjiţi. Fericirea este 

în apa în care ne scăldăm, în floarea ce 

o mirosim, în legătura cu pământul pe 

care călcăm, în stelele are sclipesc pe 

cer. Întregul univers se bucură pentru 

fericirea noastră, căci am reuşit să ne 

găsim pe noi înşine şi pe Hristos 

dinăuntrul nostru. Suntem biruitori, 

am străbătut procesul fermecător al 

dezvoltării personale. Această fericire 

nu ne-o poate lua nimeni. Este 

paşaportul nostru pentru eternitate… 
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