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Fericite	auguste	împărate!	

 Națiunea română este cu mult cea mai veche dintre națiunileTransilvaniei 

din vremea noastră, întrucît este lucru sigur și dovedit, pe temeiul mărturiilor

istorice, al unei tradiții niciodată întrerupte, a asemănării limbii, datinilor și obice-

iurilor, că ea își trage originea de la coloniile romane aduse la începutul secolului 

al doilea de către împăratul Traian, în nenumărate rînduri, în Dacia, cu un număr 

foarte mare de soldați veterani, ca să apere Provincia. Urmașii lui Traian Augustul 

au stăpînit Dacia cîteva secole. Sub a lor neîntreruptă stăpînire, în această Provin-

cie a fost răspîndită și credința creștină după ritul bisericii răsăritene prin străduința 

episcopilor Protogen, Gaudențiu, Niceta și Theotin, mai ales însecolul al IV-lea, 

după cum ne-o arată această întreagă istorie bisericească. 

(din „Supplex Libellus Valachorum Transilvaniae”,

redactat de Ion Inocenţiu Micu Klein în limba germană)

 Era cândva, nici măcar nu ştiu dacă e mult de atunci sau puţin, în toamna anului 
1966, într-un septembrie generos, din câte îmi aduc aminte. Revenisem din vacanţă la 
Cluj, pentru ultima clasă de liceu şi abia m-am instalat în internat că mi-am şi căutat un 
însoţitor cu care să mă întorc în ţinuturile năsăudene, la Centenarul Coşbuc. Evenimentul 
se anunţa unul fără precedent: îi preocupa până şi pe oamenii de rând pentru care poetul 
era mai presus decâtsfinţii din calendarul creştin, de vreme ce nu era serbare şcolară fără 
versuri de George Coşbuc, declamate şi cântate, nu era babă în satsă nu-ţi poată recita 
măcar două-trei poezii ale bardului. Sorocul era aşteptat cu nerăbdare de întreg ţinutul, 
iar, dacă s-ar fi întâmplat atunci o minune, oamenii ar fi spuscă aşa se cade să fie pentru 
cinstirea Poetului, drag şi lui Dumnezeu. Simţeam că nu pot să lipsesc de acolo, în ciuda 
faptului că părinţii, învăţători, bănuind ce-mi trece prin cap, mi-au atrasatenţia în mod spe-
cial să nu plec de la şcoală, iar în buzunaraveam doarcei 15 lei care mi se cuveneau lunar 
pentru cheltuială.
            Un coleg de clasă „extern”, adică clujean, s-a lăsat impresionat şi a decis să mă 
însoţească, aşa că, în ajunul Centenarului, am luat un tren de noapte până la Salva. El a 
luat o bucată de pâine, eu aveam slănină pusă de părinţi, să-mi suplimenteze mesele de 
la cantină. Din Salvaam mers pe jos câţiva kilometri, până la Hordoul lui Coşbuc, pentru 
că de la intersecţia spre Maramureş erau oprite toate autobuzele şi căruţele (autoturisme 
erau foarte puţine la vremea aceea!), iar mulţimea de oameni înainta spre locul râvnit, pre-
cum apostolii lui Iisus. În sat era un mare vacarn, iar grupurile se aşezau pe dealutile din 
jurul satului, ca într-un imens amfiteatru. Nu-i chemase nimeni, nu i-a adus nimeni. Pur şi 
simplu, întreg ţinutul s-a mişcat, precum la o minune dinainte anunţată. Am găsit şi noi loc 
pe dealul din faţa şcolii, în curtea căreia se amenajaseo scenă impresionantă. Numai că, 
neputândsta locului, am coborâtsă încercăm să vedem casa poetului, să luăm în seamă 
tot ce stătea în puterile noastre, doar de aceea venisem. Eu aveam un aparat foto Smena 

O	amintire
6, cu film pentru 36 de poziţii, deci mă consideram un adevărat reporter. Aşase face că 
m-am rătăcit de prietenul meu şi nu a mai fost chip să ne întâlnim, cu toate eforturile pe 
care le-am făcut amândoi, cum am aflat după aceea. Eforturi serioase, pentru că la mine 
eraslănina, iat la el pâinea şi briceagul în formă de peşte. Dacă el s-a mai descurcat cu 
foamea, eu nu prea aveam cum. 
            Nu m-am mai întors pe deal, dar, în căutările mele, am reuşitsă mă caţăr pe acoperi-
şul veceului din curtea şcolii, plin şi el de tot felul de lume, mă rog, care a putut să-l escala-
deze. Era acoperit cu ţiglă, dar nu s-a prăbuşit. Bune materiale de construcţie se făceau pe 
atunci! Era un loc privilegiat, cam la 100 de metri în faţa scenei, unde s-au perindatscriitori 
şi oameni importanţi din ţară şi străinătate ca să susţină alocuţiuni de omagiu la adresa lui 
Coşbuc. Nu pot să uit cuvintele unui scriitor italian (prin translator) care spunea că, dacă 
un poet este astfel sărbătorit, înseamnă că la români poeţii nu mor niciodată. Un spectacol 
grandios a urmat pe scena din faţa mea, aşa că mi-am păstrat locul, cu mare grijă.
La sfârşit, am încercat să mă întorc la Cluj cu una dintre garniturile carestaţionau încă în 
gara Coşbuc (mă entuziasma faptul că nu-şi cumpăra nimeni bilet!), dar n-am reuşitsă urc 
nici măcarpescări. Convins de câţiva consăteni pe care i-am întâlnit, dar şi de foame, am 
plecat cu ei, pe jos, sprecasa părintească (din nou la Salva, iar de acolo încă vreo zece 
kilometri până acasă). Drumul, la cele vreo 60 de kg cât aveam, l-am făcut uşor, aproape 
fără să-mi dau seama. Părinţii nu au fost foartesurprinşi, cred că seaşteptau la isprava 
asta, pregătirile pentru reîntoarcerea mea la şcoală erau cam gata, doarcă eu aveam 
atenţia concentrată doar la farfuria din faţa mea.
            Cum se întâmplă, amintirea aceasta mi-a fost stârnită de câteva fotografii ale 
Centenarului, expuse la Biblioteca Judeţeană. Printre ele, cea cu veceul din curtea şcolii, 
în care m-am regăsit.

Andrei Moldovan

Ion Inocenţiu Micu-Klein
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Ultimul roman al lui Yasunari Kawabata

 Laureatul Premiului Nobel pentru 
literatură din anul 1968, japonezul Yasunari 
Kawabata (1899-1972) și-a câștigat notorie-
tatea prin romanul „Țara zăpezilor”, publicat 
în 1948, tradus și tipărit la noi la Humanitas 
de-abia în 2007.
 Ultimul mare roman, „Păpădiile”, 
i-a apărut prima dată în foileton în revista 
Shincho, între anii 1964 și 1968.În România, 
acest roman a apărut la editura amintită în 
anul 2015 în traducerea Andreei Sion. Deși 
povestea acestei cărți este cât se poate de 
simplă, stilul ei este încărcat de simboluri 
care de care mai eliptice, mai ambigue, în-
tr-un cuvânt, cu accente artistice specifice 
acestui autor: o văduvă de război (d-na Kiza-
ki) își internează fiica (Ineko) într-un spital de 
boli psihice, fiindcă suferea de cecitate față 
de corpul uman, adică persoana de lângă 
ea devenea invizibilă. Ea este însoțită de lo-
godnicul (Hisano) fiicei sale. Din primele pa-
gini aflăm că spitalul, așezat pe malul râului 
Ikuta, plin de păpădii, avea un obicei: la ora 
trei, șase și nouă, pacienții sunt lăsați, încă 
din prima zi, să bată clopotul, dacă starea de 
sănătate le permite, lucru care le face mare 
plăcere; sunetul liniștitor de la ora nouă, 
seara, îi îmbie la somn. Firește, unii se vin-
decă și sunt externați, alții rămân acolo până 
la sfârșitul zilelor (exact ca în Muntele vrăjit 
al lui Thomas Mann), cum este cazul bătrâ-
nului Nishiyama, un fel de patriarh al spita-
lului, „cu ochii scofâlciți și dinții căzuți”, care 
are două plăceri: să asculte buletinul meteo 
transmis de glasul unei tinere, care, crede 
el, i s-ar adresa doar lui, și să scrie continuu 
„Se pătrunde lesne în lumea lui Buddha, se 
pătrunde anevoie în lumea demonilor”. Me-
dicii au ajuns să diagnosticheze starea bol-
navului în funcție de felul cum sună clopotul 
„care străbate depărtări”; el are un efect te-
rapeutic și reflectă starea pacientului. Inițial, 
timpul scurs între bătăi este neregulat, la fel 
și intensitatea sunetului, „semn că nu-l bătea 
cineva cu experiență”. Pe parcursul șederii, 
„vibrația clopotului disipează ceața din minți-
le bolnavilor și le limpezește”. În reverberații-
le clopotului se simt confesiunea pacientului, 
pocăința, remușcarea sau chiar tulburarea 
acestuia. Chiar dacă era bătut de un nebun, 

clopotul nu suna nebunește, dar putea de-
clanșa amintiri. La întoarcere, d-na Kizaki 
și tânărul Hisano discută dacă au procedat 
bine internând-o pe Ineko, fac fel de fel de 
digresiuni, la un moment dat tânărul vrea 
să se întoarcă, să se căsătorească cu ea, 
convins că vorbele de dragoste sunt ca niște 
droguri sau ca niște stimulente menite s-o 
vindece pe sărmana bolnavă. Este ciudat că 
boala fetei nu se manifesta cu persoanele 
care îi erau total indiferente, dar – se întreba 
cu amărăciune Hisano – de ce boala ei refu-
za să vadă o parte din ea, sau din persoana 
iubită, cum era el, sau chiar din propria-i via-
ță.
 D-na Kizaki și tânărul Hisano sunt 
personaje confuze, ușor stranii, au scurte 
episoade de pierdere a simțului realității; fe-
meia vede copaci chinuiți plângând, Hisano 
vede pe malul râului o păpădie albă și un 
șoarece alb, inexistente, și constați că, de 
fapt, ei trebuia internați, ei nu erau în apele 
lor, parcă aveau mințile rătăcite. Dându-și 
frâu liber gândurilor, la un moment dat, d-na 
Hizaki, care este o adeptă a fatalismului, 
cu o percepție personală a relației cauză 
– efect, se întreabă dacă tulburarea fiicei 
sale n-are vreo legătură cu moartea soțu-
lui (căzut odată cu calul de pe o faleză, în 
timp ce fiica sa, Ineko, călărea alături de el 
un alt bidiviu). Cert este că, la moartea d-lui 
Hizaki, fost locotenent-colonel, invalid, cu un 
picior amputat, soția și fiica vor trece printr-o 
durere ce depășește termenul „tristețe”, dar, 
odată cu trecerea timpului, această durere 
sfâșietoare se va estompa și va rămâne în 
viața lor o simplă mâhnire. De obicei, rudele 
și cei apropiați sunt cuprinși de vinovăție și 
remușcări când pierd pe cineva apropiat și 
își ascund sentimentele sub masca tristeții 
și a regretului. Subliniez faptul că și acest 
bărbat are, încă din ziua capitulării Japoniei, 
crize de pierdere a simțului realității, cu mo-
mente de amnezie și de leșin, se retrage în 
munți cu gând să se sinucidă, își scrijelește 
numele pe scoarța unui copac fără să știe ce 
face, însă își revine când i se arată o făptură 
feminină trimisă de zei.
 Hisano crede în soartă, vrea să fie 
lângă Ineko s-o ajute să se vindece, se învi-
novățește că el i-a declanșat crizele de ceci-
tate față de trupul uman, după cum și mama 
se autoînvinuiește de boala fiicei, chiar și 
de faptul că era o ființă friguroasă, care, în 
timpul școlii, i-a povestit că a vizitat un liceu 
de orbi ce jucau ping-pong, iar „masa avea 
forma unui munte, era mai înaltă la mijloc și 
mai joasă la margini”, margini cu o bordură 
mai ridicată, însă mingea trebuia să treacă 
pe sub fileu, dar nu a dat importanță acestei 
manifestări, punând pe seama imaginației 
copiilor asemenea povești tulburătoare; de 
fapt, întâiul simptom al bolii fetei s-a pro-
dus în timpul unui meci de ping-pong, când, 
brusc, nu a mai văzut mingea. 
 La toate marile întrebări legate 
de: nebunie, boală, vină, moarte, tristețe, 
iubire și singurătate, temele preferate ale 
lui Kawabata, „Păpădiile” lasă și de aceas-
tă dată posibilitatea cititorului să-și ofere 
un răspuns în funcție de experiența sa de 
viață și de formarea sa spirituală, inclusiv la 
întrebări de genul: „câte persoane care ne 
cunosc tristețea și suferința există pe lumea 
asta?”

Icu Crăciun  

 Serile de la Casa Poetului

 Consiliul Județean şi Biblioteca 
Județeană „George Coșbuc” Bistrița-Năsă-
ud au organizat, în perioada 29-31 august 
2018, cea de-a VII-a ediție a „Serilor de la 
Casa Poetului”, amplă manifestare literară 
reunind autori reprezentativi ai județului Bis-
trița-Năsăud. Timp de 3 zile, la Casa Memo-
rială „Andrei Mureșanu” din municipiul Bis-
trița, au avut loc lecturi publice și dezbateri, 
lansări de carte, prezentări de reviste litera-
re. Invitatul de onoare al ediției Centenarului 
Marii Uniri a fost scriitorul Aurel Rău.
 La ediția din acest an au participat 
scriitorii: Ioan Cioba, Icu Crăciun, Elena M. 
Cîmpan, David Dorian, Victoria Fătu-Nalațiu, 
Vasile V. Filip, Andreea Gal, Vasile Găurean, 
Menuț Maximinian, Mircea Măluț, Macavei 

Al. Macavei, Al. C. Miloș, Gheorghe Mizgan, 
Andrei Moldovan, Ionela Silvia Mureșan, 
Iacob Naroș, Olimpiu Nușfelean, Maria Ol-
teanu, Ioan Pintea, Mirela Orban, Veronica 
Știr, Victor Știr, Marilena Toxin,  Ștefan Veș-
cari, Niculae Vrăsmaș, Ana Zegrean.
 Au fost prezentate volumele sem-
nate de David Dorian – „Nostalgia lecturilor”, 

Menuţ Maximinian – „Crucea nopţii”, ambele 
la Editura Şcoala Ardeleană, iar Andrei Mol-
dovan a vorbit despre cel mai recent număr 
din revista „Neuma”, a cărui redactor şef 
este.
 Aurel Rău şi-a prezentat cartea de 
traduceri „Poezii şi poeme”, din creaţia lui 
Antonio Machado, apărut la Charmides.
 De Ziua Limbii Române s-au de-
cernat şi Premiile Serilor de la Casa Poetu-
lui, de către  juriul alcătuit din Menuţ Maximi-
nian, Al. C. Miloş, Mircea Măluţ, Ioan Cioba 
şi David Dorian: Premiul „Opera Omnia” 
pentru întreaga activitate literară – poetului 
Aurel Rău; Premiul „A. Mureşanu” poezie - 
poetului Olimpiu Nuşfelean; Premiul pentru 
poezie - poeţilor Andreea Gal şi Ştefan Veş-

cari; Premiul pentru proză – prozatorului Icu 
Crăciun; Premiul pentru eseu - prof. Vasile 
Găurean; Premiul pentru traduceri – scrii-
toarei Veronica Ştir; Premiul pentru publicis-
tică – Niculae Vărsmaş.
 Poezia rămâne, totuşi, cea mai im-
portantă întâlnire pe care o avem pe acest 
Pământ!

R.C.
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O PARODIE DE LUCIAN PERŢA:

DAVID  DORIAN

TABLOU
Niște câini cu o femeie—așa
îmi voi numi viitorul volum
de versuri;ideea asta
mi-a venit integră și clară 
chiar acum
când am văzut umilințele 
notorii
ale unei femei, purtată ca un val,
de niște câini în lesă, prin paradisele derizorii
ale Parcului municipal.

Cruntă exploatare a omului de către animal,
fața personajului meu exprima disperare,
n-am putut s-o ajut,nici măcar să fac scandal,
că,alergând bezmetică,trasă de ei,
s-a pierdut în depărtare!

David Dorian: POEME
(din volumul „Fractali”, aflat în lucru)

DIMINEȚI
Dimineaţa grâului copt legănat ici şi colo
la marginile priveliştii măsurând singurătatea 
singurătăţii. Întâmplarea face s-o întâlneşti 
în tramvaiul pustiu,
acadea suptă, rochie șifonată, păstrând lumina ochilor 
de odinioară, părerea contrariată
că umăr lângă umăr călătoriți 
la capătul nopţii / au bout de la nuit - 
dacă facem caz de Céline;
de faptul că Magda, cea cu picioare de cretă,
extrăgea din mâneca uniformei vechi onaniști 
atacați de oftică și acnee,
graseind cu limbuța cuvintele lui Bardamu.
Dimineața păpușoiului decojit, cu blândețe,
mâinile reci ce-și fac zâmbind harakiri; zarea albastră,
mânjită cu puțină speranță.

EMOȚIA FRIGULUI
Verdele curgea liniştit în spatele casei. 
O linişte de bronz aurea seara. 
Diminețile răsăreau scămoșate, nopțile 
tremurau inutile.   
(Ca șarpele, vara se stinse de pietre). 
Pielea ta de culoarea castanelor coapte
colora tristeţi colosale. 
Valurile măturau plajele goale. 
Respiram aerul cel mai absent; dezbrăcam 
visul până la piele. Și îți șopteam: 
fii nerușinarea prinţesei! 
Eram cavalerul ce-ţi cântă adierea sălbatică. 
Părul îngândurat. Dispariția subacvatică.
Dacă lipseai din odăița ta prăfuită, 
îți sărutam pantofiorii de cenuşotkă,
îi miroseam cu evlavie; inspiram 
mireasma lor castă.  
                           *
Îți scriu, plouă nevăzut, libelule 
baleiază priveliştea; cântă darabana pe acoperişuri.
Amintirile pândesc din ochi de reptilă. 
Anotimpul respiră dulceață și pustiire. 
De ziduri îmi şterg tristețile vagaboande,
îmi scutur buzunarele de firimituri. 
Răsar dimineţile nimănui, mersul împleticit
pe funia vieții; la capăt, oho! 
soarele nevăzut, ce încă surâde.  

EFIGIE
O țigancă tânără face baloane de gumă.
Le sparge de cerul gurii. Cerul are culoarea zmeurii.
Fața ei se lungește ca o seară de vară când pe nisipuri 
asculți risipirea; nu doar a mării. Și zici: la fel s-au risipit
în mărunțișuri zilele tale. Ce noapte adâncă, abis, când 
valurile rătăcesc pe urma altor valuri. 
Amintirile se fac șerpi. Vin să-și înghită cozile.
Lenea ta are voluptăți carnivore. 
Ești amforă cu subțiori grele. 

PE BICICLETĂ
Mândră și băiețoasă, zeiță de cartier pedalai
nărăvașul pegas, îmbujorată când șaua îți despica 
frumosul șezut. Sălbatică nostalgie a verilor
de demult... Străzile se goleau la amiază, 
liniștea țiuia. O pace adâncă dospea
trotuarele; timpul se plictisea,  
nu respira, nu mai avea puls... 
Pe vremea aceea ascundeam la piept,
un obiect prețios: cămășuța lui nesus. 
Pe ambalaj deslușeam cu dificultate  
un fluture rușinos. Îmi imaginam
nopțile albe, râuri de lavă izbind 
malurile, vegetația deasă încolăcind 
suple cariatide. Privirile mi se aprindeau
de șoldul femeilor.
Părul lor, un vârtej de aramă.

SEXAGENARUL ȘI TÂNĂRA
Păcatele bătrâneţii ca o holdă coaptă,
în care secerătorii vor intra cântând 
recviemul pentru oboi, clarinet și flaşnetă.
Livezi cu crengile aplecate de fructe putrezite la soare,
otrăvite de resemnarea viermilor drăgălaşi; mătăsoşi. 
O dimineaţă veche zăbovind în biserici, ocolind 
strane întunecate, sfiindu-se de trestia trupului tău, 
în anotimpul când se rumenesc brumele.
Mersul pe bâjbâite prin lanuri de amintiri; 
ceaţa atotputernică
prin care înoţi ca şi când ai înainta îndărăt 
prin baloturi de vată. Ai smulge cu mână înmănușată 
bucățele de cer. Le-ai risipi ca arșicele. 
                          *     
Ca şi cum la mijloc ar fi fost să te naşti 
din nimic. Să fii întâmplare. Dar ea a zămislit cerurile 
şi un  pământ străveziu. Întrucât ea era spiriduşul... 
(Duhul pescăruşului plutea peste ape.) Era 
piept de porumbiţă în care el
şi-a înfundat nasul prodigios, între penele calde.
Şi-a netezit cutele întrebându-se: 
ce mai rost, dacă şi iarba nu crește la fel. 
Un vultur pleşuv şade pe stârv, nu-şi mai ia zborul.  
Şi tu, băieţoasă trecând, culegi polenul verii pe tălpi,
învârți coapse mai netede ca luminile ochilor. 
Ai genunchi ce respiră primejdii. Te strecori 
prin nelinişti de viespe.

DRAGOSTEA TA
Dragostea ta e floarea nimănui înflorind 
sub brumele toamnei între lespezi 
pe care alunecă paşii. 
Băieţoaselor risipind tristeţea oraşului. 
Dragostea ta e fructul zemos
ce-mi umple cerul gurii de arome. Secrete.
Imensitatea nopţii; soarele 
rostogolește mingi din trecut. 
Dragostea ta e somn chinuit 
în pânzele scorțoase ale uitării.

TABLOU
Femeie cu haită de câini - aşa
voi numi tabloul vivant construit
din clișeele străzii; clipa când
ea apare integră şi clară
în cadrul privirii, 
însoţită de câini duşi în lesă; 
la ora imposibilă a amiezii, 
trăgând trotuarele, limbile lor 
grele și roșii atârnă pe oglinda plictisului.
Tandră convieţuire, simbioză om-animal
în călduri, animal-om în ceaţă; 
scenă de vânătoare, dramă cehoviană

în care aleargă bezmetici 
după scame de fericire.

FRACTAL I
Dimineață îmbătrânită pe ferestrele marketului. Chipul blurat, 
pixelii speriați de strălucirea nimicului. Înăuntru... 
Ne-au amețit cu sclipici, ne-au luat banii. 
Afară... Un anotimp de care se bucură cerșetorii. Drogații. 
Alte asemenea categorii. Largi…
Unde atârnă țurțurii liniștii, acolo pasc lănțișoare. De mângâieri. 
Freamătă nările, aerul se-nfioară la deschiderea sarcofagului. 
În zori, călătorind pe ape, am cunoscut mirosul tău. De tămâie. 
În dimineața geroasă, intrarea în labirint. 
Și pentru ultima oară. De fiecare dată, pentru ultima oară. 
Dragostea ta. 
Un pescăruș ademenit de o baltă. 
Singur, în dimineața neverosimilă. De Crăciun.
Lumina iernii se împrăștie pe așternuturile ninse. Gri.
Fericirea amară a dimineților dezbrăcate, 
când pruni fără rod își pregătesc ascensiunea. La cer. 
Cum te-ai grăbi să aștepți întâia zăpadă încărunțind iarba. 
Și soarele cucerind văile, milimetru cu milimetru. 
Nimic altceva, decât un sentiment proaspăt. 
Va trece, va ajunge o pată. Murdară. 
Îmi întind pielea ta peste mine. Dormi cu îngerul 
în rochie de mireasă. Lângă pat. Lumina agonizează pe fundul 
paharului…
Și îndrăzneala porumbeilor să-ți ciugulească linia vieții. 
Din palmă. 
Pe ferestre. Dincolo de singurătate. Arde singurătatea. 
Te ascunzi de moarte în vechiul trup. Ai părul aspru. Ca algele.
Ai desenat drumuri  cu degetul. Pe fereastră.
Vise premeditate. Îți  întorc faţa. Aceleași ferestre. 
Se sparg.
La maluri, pescarii adună sinucigașii de peste zi. 
Ofeliile încâlcite în PET-uri.
Tristețea unui saxofon te umple de viață. De moarte.
Pe o stradă, vrăjeală deasă. Ninsori.
Dormi ca-ntr-o apă în care visele sunt peștișori. De aur.
Chip minunat, hârtie îngălbenită. Întuneric la indigo.
În brațele tale e un fâlfâit de plecare.
Ca și cum. Cineva ți-ar potrivi ștreangul. Trupul s-ar zvârcoli
după un punct de întoarcere.  
Șerpi luminoși pe ecranul minții. Sfârșitul filmulețului. Mut. 
Și noaptea. Totală. Cerul împrăștiat. 
Pe inimă, urme. Tăiș delicat. De secure. 
Foșnetul mării, voal sfâșiat. De mătase. 
Sunt stele decolorate de frig. Dimineața. 
Tălpile se lipesc de cer. Gândurile de pădurea sinapselor. 
În acel colț uitat, nicio iarbă. Nu crește. În lumina opărită 
a dimineții. Cum ai călători într-o căruță. Hodorogită, 
peste pietrele unui râu. Încet... 
Dimineața se trezesc amintirile. Cete mari de patinatori 
pe oglindă. În baie.



Nicolae Anton şi soţia sa

ud a fost înăbușită înainte de formarea Gărzii Naționale din 
Bistrița de un pluton sosit în grabă din Dej sub comanda 
energicului locotenent Popovici.

            3. Văzând necesitatea unei propagande în comunele 
de pe Valea Bârgăului am plecat cu domnul avocat Login 
găsind numai în două comune gardă națională română bine 
organizată.

            4. La jumătatea lunii noiembrie comandantul jandar-
meriei ungare, alarmat de știrile exagerate lansate intențio-
nat de mine: „Că românii de pe Valea Bârgăului vor ataca 
Bistrița”, acest comandant ne-a predat efectele și magaziile 
jandarmeriei, părăsind grabnic orașul Bistrița.

            5. Cum în județ erau mișcări bolșevice, dar mai mult 
locale, m-am deplasat totdeauna la fața locului pentru a pre-
întâmpina sau a le înăbuși, astfel am fost cu domnul avocat 
Tripon la Șieuț, unde am adunat pe cei răzvrătiți și am liniștit 
populația împărțind alimente aflate la contele Lazar, care nu 
voia a da nimic din hambarele arhipline.

            6. Mișcări cu caracter bolșevic nu erau numai în județ, 
ci către finele lunii noiembrie au început aceste mișcări să ia 
un caracter amenințător, chiar români din mahalaua Hrube a 
orașului Bistrița, care au venit spre centrul orașului trăgând 
focuri de armă cu deviza: „Jos cu domnii”. Subsemnatul din 
informațiile culese din timp, luasem deja măsuri pentru o pa-
trulare mai
intensivă prin oraș, așa că acești derbedei revoluționari în-
tâmpinând în centrul orașului patrula condusă de locotenen-
tul Bălan, au atacat pe acesta și în lupta care s-a desfășurat 
– cu care ocazie locotenentul Bălan a dovedit un adevărat 
eroism – mișcarea a fost înăbușită și revoluționarii împrăști-
ați, lăsând un mort și un rănit la fața locului.

            7. Am luat măsuri ca în ziua de 23 noiembrie fruntașii 
comunelor să se prezinte la adunarea națională din Bistrița, 
cu care ocazie s-a hotărât a se lua parte la adunarea de 
la Alba-Iulia, alegându-se delegați ai județului între care am 
fost și subsemnatul și doi oameni din gardă. Am plecat cu 
aceștia în ziua de 29 noiembrie cu trenul în care se găsea 
și domnul general locotenent Leonte și delegații de la Iași 

pentru Alba-Iulia. Acest tren, în gara Teiuș, a fost atacat
cu focuri de garda națională ungurească, când a fost rănit 
mortal și un om din gardă care avea drapelul în mână și care 
a fost apoi înmormântat la Alba-Iulia.

            8. La Alba-Iulia am luat parte la adunarea care a 
avut loc la 1 decembrie și am fost tot timpul printre poporul 
adunat pe câmpul de lângă cetate, când în sala festivă s-a 
redactat proclamația către popor. În seara aceleași zile am 
aflat că sunt ales membru în Marele Sfat
Național, așa că, a doua zi, am luat parte la acel sfat ținut la 
Prefectura județului Alba Iulia.
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CENTENARUL MARII UNIRI

„Þara de peste veac” a lui Nichifor Crainic
Unul dintre cei mai importanþi poeþi mistici ai literaturii noastre, Nichifot Crainic (1889-1972) este printre fondatorii gândirismului în literaturã, miºcare de renaºtere naþionalã, de
multe ori controversatã, care a grupat un numãr important de scriitori. Volumul „Þara de peste veac” a apãrut în anul 1931 ºi s-a reeditat în 1940, an de grea cumpãnã pentru poporul
nostru. Credem cã inabilitãþile politice ale scriitorului au fost plãtite cu asupra de mãsurã în timpul vieþii sale. Rãmân valorile literare pe care le-a produs ºi care se înalþã într-un spaþiu
al durabilitãþii. Reproducem mai jos câteva poeme, aºa cum sunt publicate ele în a doua ediþie a volumului amintit.

R. C.

Þara de peste veac
                                 Gândiriºtilor

Spre þara lui Lerui-Ler
Nu e zbor nici drum de fier,
Numai lamurã de gând,
Numai suflet tremurând
ªi vâslaº un înger.

Spre þara de peste veac
Nesfârºire fãrã leac,
Vãmile vãzduhului,
Sãbiile Duhului
Pururea de straja.

Sus! pe sparte frunþi de zei,
ªovãielnici paºi ai mei!
Piscuri de-ntrebari - momâi
Sã-mi rãmânã sub cãlcâiu
ªi genuni de zare!

În þara lui Lerui-Ler
Nãzuiesc un colþ de cer.
De-oi gãsi, de n-oi gãsi
Nimenea nu poate ºti —
Singur Lerui-Ler.

Iisus prin grâu
Prin grâul copt, pe unde-aleargã
ºerpuitoarea mea cãrare
Ce scapãtã departe-n aur
de glorioasa înserare,

Mi s-a pãrut cã treci, Iisuse,
precum treceai pe vremea ceea
Gustând în mers prietenia
pescarilor din Galileea.

Pe pãrul Tãu, încununându-l,
juca o flacãrã bãlaie
ªi soarele muia veºtmântul
drumeþilor în vâlvãtaie.

Vorbeai... ºi inimile toate
se aninau de vorba Ta
ªi le purtai ca o podoabã
de ciucuri prinsã la manta.

Cã vorba Ta era mai dulce
ca rodiile din Edom
ªi-nomenea dumnezeirea
ºi îndumnezeia pe om.

Treceai... ºi sângera în Tine
prigoana crudelor sinedrii.
În zãri vã aºteptau gigantici,
cu crengi ocrotitoare, cedrii.

Iar eu pãrea cã merg în ceata
de ucenici ºi ucenice
Sã sfãrâm ºi eu, pentru cinã,
cu palmele-amândouã spice.

Eram, socot, prea mult al lumii
ºi prea puþin al vremii Tale
Cã pãmânteana grijã, Doamne,
m-a-ntârziat, stingher, pe cale.

Pe-acelaºi galben grâu coboarã

acelaºi glorios apus,
Dar n-aud vorbele pe care
evangheliºtii nu le-au spus.

Trecurã veacuri, ºi cu ele
cã treci din nou mi s-a pãrut
ªi-þi caut urma luminoasã
în lutul moale s-o sãrut.

Pasãre albã
                         Lui Tudor Vianu

Pasãre tainicã, pasãre albã,
Fulger prin noapte-abia licãrit
Dinspre apus spre rãsãrit,
Pasãre tainicã, pasãre albã.

Greu e pãmântul de plânsete ud.
Þipãtul groazei tale l-aud,
Spintecã noaptea ca un cuþit
Dinspre apus spre rãsãrit

Pasãre tainicã, pasãre albã,
Ce laºi pe þãrmul din asfinþit?
Cuib pãrãsit - trup putrezit..
Pasãre tainicã, pasãre albã.

Moartea-i ca noaptea: hãu întunecat
Între douã lumi despicat;
Moartea-i ca noaptea: umbrã ºi vis.
Dincolo unduie cerul deschis.

Pasãre tainicã, pasãre albã,
Dincolo rad fericite grãdini
Insule-n haosul sfintei lumini,
Pasãre tainicã, pasãre albã.

Elegie
         Lui Ion Pillat

Aceste vârfuri de molid
Ce picurã-n vãzduh rãºinã,
Aceste viþe ce se.nclinã
Vâltoare verde peste zid
Eu mâine n-am sã le mai vãd,
Eu mâine n-am sã le mai vãd.

Aceste stele cãlãtoare
Surpând din cer vremelnicii,
Aceste cupe strãverzii
Bromate sângeriu pe buze
Eu mâine n-am sã le mai ºtiu,
Eu mâine n-am sã le mai ºtiu.

Aceste mâini prieteneºti
Intr-ale mele cald lãsate
Cu inima ce le strãbate,
Aceste mâini prieteneºti
Eu mâine n-am sã le mai strâng,
Eu mâime n-am sã le mai strâng.

ªi-aceste cântece pe care
Le cânt cu jumãtate glas,
(Aceste vetre unde las
Cenuºa flãcãrii fugare) –
Eu mâine n-am sã le mai cânt,
Eu mâine n-am sã le mai cânt.

Cântecul apei
La tine, Doamne, nu mã-nalþ
Cu muntele lucind în smalþ:
De piatrã e, dares scufundã
Nisip mãrunt sub apa scundã,
Precum a focului nãlucã
Tot valul apei o îmbucã.

La tine, Doamne, nu m-avânt
Pe-al vântului desnodãmânt.
Balaur care-nghite spaþii,
Dar târâtor sub constelaþii,
Ce cade prãvãlit din zbor
De abureala unui nor.

Cu stropul, Doamne, mã ridic,

Mai tare cu cât e mai mic:
E Sfarmã-Piatrã, Stinge-Foc,
E Frânge-Vânt, e-n orice loc,
Subpãmântean, aerian,
Si e izvor ºi e ocean.

Murmurã-n râu ºi-n mare geme,
E tinereþe peste vreme,
Din nori închipuie icoane
Si spânzurã de bolþi amvoane
Ca voia ta pec er sã steie
Prin fulgere ºi curcubeie.

Îngerul slavei
                   Lui Ion Barbu

Cântecul nou, cântecul nou
Multiplicat dine cou în ecou
Suie-n zadar ºi cade-napoi,
Lac prãbuºit în matcã prin ploi.

Alb porumbel strãlucitor,
Bulgãr de marmurã-n zbor,
Suie stingher, cade stingher –
Unde eºti, inimã, razim sub cer?

Cruntã e vremea, tineri poeþi,
Vinul venin, crinii scaieþi,
Sufletu-n piatrã stratificat –
Îngerul slavei cade-mpuºcat.

Cântecul Dunãrii
Dunãre, Dunãre, drum legãnat,
Drum fãrã pulbere ºi fãrã leat,
Du-ne spre apele mediterane
Dorul izvoarelor dupã oceane.

Dunãre, Dunãre, drum cãtre larg,
Valuri de valuri în goanã se sparg,
Neamuri de neamuri cu valul ºi vântul…
Noi – stãm cu doinele ºi cu pãmântul!

Dunãre, Dunãre, drum fãrã glod,
Du-ne vapoarele grele de rod,
Inima neamului nostru e-n grâne:
Dãruie-o lumii flãmânde de pâine.

Dunãre, Dunãre, drum de alean,
Du-ne izvoarele cãtre ocean,
Scaldã-ne sufletu-n nemãrginire,
Leagãn al dragostei de omenire.

Formarea Gărzii Naţionale în Bistriţa-Năsăud
 Continuăm să publicăm, aşa cum am promis, fragmente din volumul care constituie o apariţie editorial de excepţie, “Anul 1918 în judeţul Bistriţa-Năsăud. Contribuţii docu-
mentare”, (Editura Mega, 2018), realizat sub coordonarea lui Adrian Onofreiu, Ioan Pintea, Cornelia Vlaşin şi avându-I colaboratori pe Ana Maria Deak, Dorin Dologa, Ana Carmen 
Pop, Nicoleta Preda, Ioan Roşu, Andreia Salvan şi Dana Văran. Am ales de astă data din capitolul “Memorii”, mărturiile celui care la acea vreme a fost căpitanul Nicolae Anton, 
însărcinat cu formarea Gărzii Naţionale în Bistriţa-Năsăud. 

R. C.

1. Proclamația tipărită pe hârtie trei culori:
Frați români!

            Din partea Senatului Român din Ardeal este încredin-
țat cu formarea Gărzii Naționale Române din Comitat, com-
patriotul nostru, căpitanul Nicolae Anton.
            Cu mare bucurie am întărit această dispoziție din care 
cauză vă rugăm a da numitului căpitan tot ajutorul ca să ne 
putem organiza pentru a susține și apăra drepturile.

Senatul Național Român Din Bistrița.
Soldați! Frați Români !

            În timpurile acestea hotărâtoare de pe frontul italian 
am grăbit la vatra strămoșească ca să dau fraților români 
mână de ajutor. Înainte cu sute de ani au fost conducători 
în graniță strămoși de ai mei, în anul 1848 avangarda Re-
gimentului român al doilea de graniță condusă de  locote-
nentul Teodor Anton, tatăl meu, acum cu mândrie mă pun în 
fruntea voastră, unde sunt
destinat de Senatul Român și cu drag voi organiza puterea 
menită să apere legea și limba strămoșească în comitatul 
meu Bistrița-Năsăud!
            La Bistrița, în fosta cazarmă a honvezilor, sub frumo-
sul nostru steag, se formează Garda Națională Română din 
acest județ. Cei mai buni, fala satului să vină să se înscrie în 
Garda  Națională!
            Din fiecare sat să se prezinte 8-10 foști soldați la 
numita cazarmă și deoarece deocamdată nu dispunem de 
veșminte, veniți îmbrăcați bine. De hrană ne-am îngrijit, pre-
cum și de plată, 10 coroane pe zi.
„Într-un ceas bun și cu Dumnezeu înainte.
Căpitanul Anton”

            2. Organizarea Gărzii Naționale a mers încet întrucât 
acei pe care contam, în majoritate foști soldați, înclinau spre 
repaus și o parte din ei spre mișcări bolșevice; că aceste 
mișcări nu au luat proporții mai mari este mulțumită măsu-
rilor luate din timp de gărzile naționale române. Așa înainte 
de organizarea acestei gărzi, o mișcare bolșevică la Năsă-

            9. Împlinindu-mi misiunea la Alba-Iulia, am plecat 
în seara zilei de 2 decembrie spre Bistrița și îmi amintesc 
că în acel tren se afla și domnul avocat Amos Frâncu, care 
mi-a cerut concursul pentru a elibera delegatul Basarabiei, 
domnul Buzdugan, care se găsea arestat de unguri în gara 
Războieni, așa că mulțumită numai acestei intervenții, dele-
gatul a fost eliberat.

            10. În continuarea drumului spre Bistrița, ajuns în gara 
Beclean, șeful acelei stații fiind informat că armata română 
s-ar afla în Bistrița, a oprit trenul și a dat lumea jos pe motiv 
că mașina ar fi defectată, îndrumând apoi trenul înapoi spre 
Dej. Cu această ocazie a trebuie ca eu personal să intervin, 
prezent fiind și d-l. dr. Tripon, amenințând cu revolverul și 
împușcarea pe loc, dacă trenul nu va continua drumul spre 
Bistrița, ceea ce a avut un efect.

             11. Acțiunea șefului de gară din Beclean pare a fi 
fost bazată pe informații precise despre apropierea armatei 
române, dovadă că abia am sosit la Bistrița și a doua zi, la 4 
decembrie, am asistat în fruntea Gărzii Naționale Române, 
prezent fiind Sfatul Național și mult popor, la primirea arma-
tei. Știu că a venit un batalion din Regimentul 15 Infanterie 
Piatra Neamț, comandat de maiorul Coroamă. Armata a fost 
primită cu foarte mare însuflețire, au vorbit
cu această ocazie d-l. Tripon, primarul orașului, protoiere-
ul506 Pletosu și d-l. av. Amos Frâncu, care a venit de la Cluj 
pentru această primire. Am condus în persoană acest batali-
on în oraș și la cazarma unde era Garda Națională Română, 
am dat informații comandantului de batalion asupra
situației generale din județ și pentru a pune stăpânire pe ar-
mele și magaziile ungurești și săsești.
            Am predat depozitele adunate de mine și am lucrat 
până la 15 decembrie împreună cu domnul maior Coroamă, 
comandantul de batalion, când am fost rugat de a conduce 
un filo-român, dr. Kiss, la adunarea sașilor din Mediaș, unde 
urma a se hotărî asupra aderării lor la Statul Român. Ple-
când la 18 decembrie, știu că în gara Feldioara-Războieni 
am fost insultat și atacat de secuii îndârjiți când au văzut pe 
chipiul meu tricolorul român, fiind singur cu d-l. Kiss, numai 
mulțumită unui tren care se afla gata de plecare am scăpat 
cu viață și am sosit la 22 decembrie la Sibiu prezentându-mă 
la Consiliul Dirigent, unde am fost delegat în lipsa ofițerilor 
superiori a conduce Garda Națională a județului Someș la 
Dej, unde am și activat până la formarea jandarmeriei.
25 iunie 1938.

Col[onel] Rez[ervă] Anton
Timișoara, Bulevardul Mihai Viteazul nr. 22

(ANBN, fond Prefectura județului Năsăud - nr. bază, d. 
1.789/1940,

ff. 232-234, publicat la Alexandru Porțeanu, Documente 
privind lupta

revoluționară…, pp. 141-142.)


