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Când eram Mamă
Când Mama din mine
Te ținea de
Mână
Pui zburat...
Cu tot cu păpuși
Era o altă cursă
De pași lungi
Să nu o alungi.
Să o aștepți
Ca pe niște măruntaie
De pui
Cu semnul crucii
La Poarta plecărilor.
Când tot mai Mamă eram
Ochii tai
Deportați
Pe cusute incolor
Cântăreau priviri
Pe masa de bunătăți
Plină
Cum numai semințe de
mac
Nu se numără.

Când eram Mamă
Tăceri albastre
Spulberau
Ochi
Cât un delir
În nopți cu aer cald
Și o boare de amintiri.
Când iar eram o Mamă
Mă durea tihna
Apetisantă a vremurilor
De altădată
Iar fața îmi era
Suspendată
Pe iertări de Golgote.

Când
Voi fi fost
Mamă,
Lumina din pleoape
Se deșteaptă
La tic de pendul
Și mă întrezărea
În lanul de Spice
Cu tămâiat vin
Cristic.

Când tot mai Mamă
Eram
Duh de împăcare,
Cerea hrana mea
Lăuntrică.
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Când
Tot mai Mamă
Aș fi fost,
Fiule,
Melopeice ecouri
Ne îngenuncheau
Anii
Numărați în dans
De lanternă
Și tremur în glas,
Oare
Cât a mai rămas...
Fiule...

Când
Și mai Mamă nu voi fi
Cântece vor îngăima
Somnorosul vânt
Vântuit
A pribegie
Pe glastra unei crengi
rătăcite
În palma ta.
Fiule.
Ai grijă
Cerul smerit,
Rumenit,
Se va colora în mâna ta,
Nu te teme
Am să te numesc
A la longue,
În maci de cuvinte,
Cu tot cu această
Călătorie...
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Prezentul volum de carte nu a fost realizat întâmplător.
Rămas undeva, la 15 martie 2017, își aștepta, cu răbdare o
continuare.
Alte perioade, alți oameni cu și despre scrierile lor, probabil,
așteptau acest Timp.
Cu Mine
Cu ceilalți, însă
Dinafară de pe acum
Apoi
Înăuntrul.
Ce repede fug anii
Din alte vremuri
În alte vremuri
Însă
Texte, articole, cronici călătoare, însemnări, evocări, recenzii, se
călătoresc acum înspre dumneavoastră cu aceeași stima a Sinelui
Dar
OUT / IN.
Desigur, știm cum sunt vremurile, dar nu le putem ocoli.
Știm cum sunt oamenii, însă avem un respect cât o dragoste.
Mare.
De unde vine aplecarea înspre scris nu este important, probabil,
însă știm că nu toate bolile au leac, dar pot avea o tămăduire cât o
tămâiere. Sonata cuvintelor într-o carte de autor e ca un bagaj care trebuie
să aibă un loc anume. Nu e pentru nimeni anume, ci pentru un timp
anume, în arhiva unui sistem de valori. Trebuie să spunem că nu e mult,
dar nici puțin ce se conține sau se consemnează în această carte cu
valoare de document.
Nu e trâmbițat numele autorului ci, în mod cert, acesta își
prezintă, mai mult sau mai puțin, decorativ, alte nume, alte fapte sau
înscrisuri pentru un alt Cândva.
Iubirea de cuvânt în timpuri este ca un Oracol pentru autor, care
nu vrea să tacă, ci să armonizeze timpuri, în acest nou volum, cât un
Oratoriu.
Nu e ușor sa îți asumi un gest care poate produce alte gesturi, mai
ales când vrei ca din misiunea ta să promovezi valori sau să descoperi
inefabilul din amestecări mestecate care te mistuie din prea multă
dragoste.
Și aceasta simțire, însă costă.
Vreme de 40 de ani au încărunțit pomii. Dar nu se poate vesteji
pana roadelor.
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Cu mine și dinafara mea
De buna seamă, autorul încă se teme să se descătușeze și să își
roage semenii:
- Învață-mă să mor,
Să îmi pese de vorbe,
Să nu îmi pese de mâna care se va descărna și nu va mai putea
scrie...
Aici, în acest volum, sunt Mărturii gazetărești, nescăpate de lupa
unor vremuri aflate la cumpăna anilor.
Decoupage.
Iată esența.
Oare de ce trebuie să te temi a spune că ai dobândit un premiu, o
insignă, un obiect mărunt care te face mai plin cu tine. Oare de ce trebuie
să te temi să recunoști o apartenență, când cineva a dorit să te așeze în
rândul oamenilor de valoare... Gazetăria nu se fură, ci se practică, și o
calitate o dobândești, nu o aranjezi așa, de spectaculozitate.
A fi după o viață membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din
România (UZPR) este o cinste. Celor care au promovat îndeletnicirea
mea, le rămân recunoscătoare și le mulțumesc din inimă. A întinde mâna
cuiva este un gest care ține de noblețe.
Iar cel care a primit acest drept (acum e cazul nostru – sic!), e ca o
pasăre plecată la București să își cheme umbra. Trecând peste atâtea
pietre ale tensiunilor dintre semeni ca o râie, și acest volum vine să
consfințească cum că Ochiul de departe îți este aproape. De aceea, în
acest Alfabet al recunoașterii nu trebuie să bântuie orgolii de aproape, ci
bucurii. Când scrii o carte, te gândești ca la un Pod îndepărtat. Când am
început să scriu, nu mă gândeam la alte... Replici interioare care să
fulguie un avânt pentru cuvânt. Acum, din păcate, linii punctate străbat
bulgărind, o mai veche îndeletnicire, care atunci, necesita o aprobare.
Firească. Această carte nu are Bibliografie, dar are sublimul esențial și
încântație nedeclarată.
Nu e romanțioasă, ci e stăpânită de dragoste și afectivul „ayla”.
Sublim. Savoare. Superb.
Cât un zbor cu oameni care au călătorit dimpreună.
OUT IN
În mixtura textelor e uneori poezie alteori precizie. Din păcate,
chiar dacă am călătorit 40 de ani frumos, acum stația e plină de un feroce
egoism. Prea multe păsări cardinale au contaminat un zel care se voia un
14
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țel. Avem același cupon, oare de ce suntem zgârciți a avea aceeași
digestie și de a împărtăși Cultura la.. doi pași.
A lucra sau nu la o editură preocupă mai mult decât a sintetiza un
bun comun foamea... de a spune „Mulțumesc”. „Bună ziua”. Sau
„Felicitări”. Însă noi totuși o facem. Din ambianța fonică a rândurilor
acestei cărți scrise.
Una pe față.
Alta pe dos
Nu încetăm a scrie despre cei care ne sunt aproape în vremuri
îndepărtate. Cândva spuneam:
„Tu
Sărută cartea,
Atât mi-a mai rămas.”
Trecând peste cărări lirice, ne gândim dar nu ne poticnim cum
unii oameni te pot cobori, iar alții te pot captiva.
Cartea este un remediu și o continuă pe prima.

Prezentul în Referințe biografice: Cândea, R. Florica
În anul Centenarului Marii Uniri, publicista și scriitoarea Florica
R. Cândea, afirmată în mod deosebit în anii postdecembriști, deci după
Revoluția din Decembrie 1989 (când a publicat principalele sale cărți),
conducea, în calitate de consilier-editorial al Editurii „Gutenberg
Univers” din Arad, revista de cultură Gutenberg – Universul cărții,
editată de tipografia arădeană cu același nume. În anul 2018, revista a
ajuns la numărul 37, an X, apare trimestrial și este prezentată în cadrul
„Salonului Gutenberg” (fondat 2013).
S-a născut în comuna Macea, județul Arad, la 4 mai 1950, unde a
urmat cursurile școlii elementare. Este absolventă a Universității din
Timișoara, Facultatea de Filologie, secția română-franceză, cu un Master
în Pedagogii și comunicare. În decursul timpului a fost profesor,
bibliotecar, director la Casa de cultură Curtici, referent, Departament
Relații angajatori Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad.
După propria mărturisire, trei sunt coordonatele în care și-a
îndreptat scrisul. Pe primul loc se află însemnările lingvistice. În această
calitate a publicat (coautor) o „Trilogie” a satului natal, Macea, alcătuită
din volumele „Carte vouă, fiilor satului” (2006), „Macea, alean și dor”
(2007), „Rapsozi și rapsodii măcene” (2009). A scris în calitate de unic
autor volumele „Mărturii măcene” (2011), „Macea. Vatră. Chipuri.
Rânduieli” (2013), „Macea. Înscrisuri monografice” (2018), aici
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incluzând și „Baladă măcenilor care s-or pierdut de șireglă” (2005), toate
volumele fiind prefațate de prof. univ. dr. Anton Ilica.
Cea de-a doua coordonată spre care și-a îndreptat scrisul o
formează confesiunile (versuri, proză, scrisori imaginare, eseuri). Trăirile
și simțirile personale „ascunse sub umbra timpului și masca numelor”,
afirmă scriitoarea, sunt publicate în cinci volume cu un titlu sugestiv
„Pagini trăite” (Cartea I – 2004, Cartea a II-a – 2005, Cartea a III-a –
2009, Cartea a IV-a – 2010, Cartea a V-a – 2011).
În anul 2015 a publicat, ca un volum antologic „Clipe retrăite”, iar
în anul 2017 a grupat, toate articolele de presă, literară, culturală,
spiritual-civică, pedagogică, medalioane, recenzii, reportaje, dialoguri,
evocări, însemnări, publicistică ș.a. în volumul „In/Out” (O cartedocument, despre autor, cu și despre alții, referințe, convorbiri).
În fine, a treia coordonată o formează „auxiliarele didactice”. În
acest sens, a scris în anii postdecembriști o mulțime de cărți folosite ca
instrument didactic modern. Amintim „Ortografia practică” (2004, 2005),
„Exercițiul, sinteză a cunoașterii” (2006), „Corina, îndrăgostește-mă de
tine” (2006), „De la lectură la lecturi” (2007), „Calendar cu scriitori”
(reeditare), „Jurnal de lectură” (2009, 2011), toate în colaborare. Placheta
Cenaclului „Simfonii lirice” a clasei pe care a condus-o (2004) și editarea
a două volume, la absolvire, „Cartea clasei C” (2008) și „Cine ești
dumneata, domnule profesor” (2008), o carte de parodii.
Volumul „Oglinda” (2008) a întregit, cu elevi și dascăli români și
din Banatul sârbesc, un Proiect educațional „Scrisoare Literaturii
Române”.
Florica R. Cândea a debutat cu peste 35 de ani în urmă, la fostul
cotidian „Flacăra Roșie” din Arad (în anul 1981 a beneficiat, ca membră
a Subredacției orașului Curtici, de un premiu destinat corespondenților
voluntari) s-a afirmat atât în presă, cât și pe tărâmul creației literare, după
1990.
Sunt anii în care și-a continuat activitatea de corespondent la noul
„Adevărul de Arad” (fiind prezentă încă din primul număr, din 23
decembrie 1989), dar și în celelalte publicații noi, postdecembriste, care
au apărut la Arad: „Tribuna Aradului”, „Curierul Aradului”, „Agenda
zilei”, „Buletinul de Arad”, „Observator”, „Informația Aradului”, „Glasul
Aradului”, iar în prezent „Jurnal arădean” și la diverse reviste școlare,
universitare sau reviste de informare județene, naționale și internaționale.
Publicista și scriitoarea este prezentă în „Dicționarul scriitorilor
arădeni (sec. XIX-XX)”, „Vasile Goldiș” University Press Arad, 2009, în
volumul „Personalități române și faptele lor” (1950-2000), de C. T.
Dârțu, pag. 426 (2009), iar, împreună cu fiul ei, pictorul Cristian Sida, în
16
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alte antologii din țară, cu deosebire în cele opt ediții Antologii, Starpress
Râmnicu Vâlcea, Editura Olimpias (Redactor Ligya Diaconescu), cu o
arie tematică diversificată, ultima, „Antologia Centenarul Unirii, 2018”,
precum și în „Restituiri literare”, Anton Ilica (Tiparnița, 2018, Arad).
Este prezentă în volumul „Voci și vocații jurnalistice arădene în UZPRD.
Dicționar biobliografic al membrilor Filialei „Ioan Slavici” din Arad a
UZPR”, lucrare editată de Emil Șimăndan și Vasile Filip (Șiria, Azbest
Publishing, 2018, pp. 39-42).
Deține insigna jubiliară „100 Centenar” a Uniunii Ziariștilor
Profesioniști din România (UZPR), 2019, precum și Medalia Centenar și
Insigna jubiliară Marea Unire, Consiliul Județean Arad. Face parte din
Colectivul Monografic al județului Arad, deținând Medalia „125 de ani”,
Complexul Muzeal Arad. Medalie jubiliară „25 de ani” a Asociației
Învățătorilor Bănățeni.
Semnează cu numele Floare Cândea, dar și cu pseudonim, Florica
R. Cândea, Rodica Antonia Măcean, Crinaria Antoneeanu, Aliana
Florescu.
Câștigă primul loc la categoria „Cel mai apreciat prozator”,
precum și locul secund pentru secțiunea „Cel mai apreciat poet”, Premiile
ARQ 2020.

Cândea, R. Florica - In a Nutshell
1950 – S-a născut la Macea (județul Arad), Florica Ranta-Cândea,
cercetător etnograf, publicist, profesor cu o lectură întinsă și bogăție
spirituală, care mereu înnoită a devenit spornică. Încercările sale în varii
domenii culturale au izbutit în cărți, reportaje, știri, prezențe televizate și
multe altele. Odraslă de țăran luminat, Florica Ranta-Cândea nu râvnește
la demnități academice și venituri pe măsură, ci caută să aibă o viață
culturală perpetuă. Răscolește prin palierele uitate ale culturii locale
(măcene), generând entuziasm molipsitor înnobilat cu epitete, pe care ni
le dezvăluie ca pe un mister. Florica Ranta-Cândea știe că o întâmplare
culturală se petrece o singură dată și pe urmă, acestora trebuie să le
urmeze altele. Și acestea cu siguranță, vor veni. Îi urăm succes.
(Horia Truţă, despre Florica R. Cândea, în Aradul din 4 mai
2015).
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Dorin Ocneriu - De ce o iubim pe Floare
(gânduri la o aniversare – 4 mai)
„Pe mine mă cheamă Floare / Cine mă iubește moare!
Iubește-mă dumeta / Să vezi de-i muri - ori ba!”
(Folclor românesc din Câmpia de Vest)
De ce o iubim pe Floare R. Cândea?
(aici pun semnul întrebării, pentru că urmează să justific cerința
din propoziție; spre deosebire de titlu, unde formulam doar o situație
existentă obiectiv).
Deci, de ce o iubim pe Floare:
Pentru că arde pe Rugul limbii române!
Pentru că scoate apă vie din Fântâna înțelepciunii populare și
culte!
Pentru că a trăit și trăiește Boemul la superlativ!
Pentru că ne oferă zi de zi prilej de Bucurie spirituală!
Pentru că lasă în urma ei un preaplin de Dăruire!
De ce trăiește Floare?
„Ca să cos și să descos Cuvinte – leacuri de dragoste alături de
ființe dragi – pe care le plămădesc singură, mi le frământ și mi le redau
mie.”
(O trimitere la eminescianul „Mie redă-mă” - definitoriu pentru
căutarea de sine a oricărui neliniștit al semnelor vieții).
Care este averea Floarei?
„Nu am alte averi decât o Rugă și un Rug
sau o Noapte,
sau un Film
sau un Fiu.”
Putea fi explicat mai frumos determinismul social și artistic al
devoțiunii?
Cum va fi Marele Final al Floarei?
Ca orice final de floare: după parfumul cedat spre încântare
gâzelor și oamenilor deopotrivă, după nectarul oferit drept hrană
spirituală harnicelor albinuțe din stupul gutenbergian spre a-l transforma
în aur ideatic, va urma reîntoarcerea în neantul originar și risipirea în
telurul regenerator de alte Flori din eternitatea mereu Prezentului.
„Va mirosi curând a Nicăieri
Și crinii vor lua locul Miresei
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Voi adormi îngropată în Ieri...”
Iată de ce o iubim pe Floare, cea care și-a bătut inima în cuie pe
rama icoanei literaturii române!
La mulți ani, Florica, doamnă a scrisului arădean!!!

Disponibil la:
https://www.facebook.com/dorin.ocneriu/posts/1372946826228601
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Mărturisire. Interviu
„Doamne ale scrisului românesc la început de secolul XXI”
Ligya Diaconescu a realizat un interviu cu profesor Florica RantaCândea (Arad), apărut în volumul „Doamne ale scrisului românesc la
început de secol XXI – Starpress”, editura Olimpias, Galați, 2016, pp.
227-240
Ligya Diaconescu: – Sunteți recunoscută ca un renumit om de
cultură arădean. Ați lucrat o perioadă la Biblioteca Aris (fost Strungul).
Ați afirmat că cea mai frumoasă amintire o păstrați din perioada cât ați
lucrat în Cultura arădeană, fiind director la Casa de Cultură Curtici, când
ați avut ca oaspeți pe Florin Piersic, Tamara Buciuceanu, Florica Bradu,
Florica Zaha, Mirabela Dauer, Tiberiu Ceia, Florica Mureșan, Corina
Chiriac, Mariana Drăghicescu, Aurelian Andreescu, Maria Butaciu,
Maria Dragomiroiu, inițiind în cadrul instituției diverse activități sub
genericul „Vara pe Câmpie” ori „Spicul de Aur”. Știu însă că și acum
organizați o serie de evenimente culturale, literare și sunteți un „căutător
de valori”, chiar și mie recomandându-mi pentru promovare, tinere
talente, inclusive studente cu care colaborați, fiind un mentor al acestora.
Ce proiecte ați avut în ultima perioadă? Dar de viitor?
F.C.: – În primul rând, aș dori să adresez un salut arădean,
ardelenesc, din Arad, Câmpia de Vest, tuturor care, se vor apleca asupra
rândurilor mele așternute cu grijă, în această discuție.
Am încheiat cu bine, un drag proiect mie, reașezarea, între două
coperte de carte, a cinci ediții de „Pagini trăite – Confesiuni”, într-un
volum antologic, ontologic și pseudo-biografic, „Clipe retrăite”, care
conține 345 de pagini, reunind armonios, 365 de poeme, ca un Jurnal
zilnic închipuit liric, meditativ, elegiac și reflexiv. Apoi mă numesc
Personaj în propria carte, un liant care se interpune, ca o Interfață între
cele două părți ale volumului – un calup de trei „Pagini trăite” și un calup
de trei „Clipe retrăite”. Am inserat și copertele, semnate de fiul meu,
precum și câteva reproduceri din picturile sale, cu grija unei mai tinere
colege, prof. Carina Baba Ienășel, poet și cadru didactic de excepție. De
fapt, dumneaei semnează și calitatea de lector al cărții. De asemenea,
cartea cuprinde o sublimă Prefață a distinsului profesor univ. dr. Anton
Ilica, pedagog-filolog, care spune – „În fine, Floare Cândea și-a construit
un ideal pentru aspirațiile sale spre inima poeziei”.
Am cuprins în carte „dantelat-pastelate, un calup de Scrisori care
nu-mi dau pace de ceva vreme, către un destinatar imaginar, o continuare
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a altei ediții. Atunci mă chema Antonia și îi scriam lui Anton, acum, mă
vedeam într-un crinariu și mă cheamă Crinaria iar el, în subsidiarul meu,
e Crinarian!
Vedeți Dvs., femeile la orice vârstă se joacă simplu, un joc de ele
știute, iar eu, cu jocul meu, fac o poveste a unor clipe... pe care nu le-am
trăit niciodată, mi-ar fi plăcut!
Poemele sunt dispuse aiurea, ca într-un șir indian, nu au rimă, nici
o formă anume, dar au muzicalitate și o incantație, care îi conferă acel
Altfel... cum se vrea orice femeie, lasă o candoare, o savoare de parfum al
poeziei moderne.
„Mă văd o siluetă în
frână
ceața
mă-mprăștia timpul
timpului
ca pe un rătăcit
- mai știi?
fulg
trecusem pe
senzual
zebra
ca și hârtia de pergament
corpului tău
de copt
fără să pun
– mai știi?”
Pe lângă acest drag proiect, în care, nu mă sfiesc a spune că e o
viață, conduc o revistă, „Gutenberg”, care a împlinit 25 de ediții și un
Salon literar eponim, deci suntem o grupare mozaic, ne considerăm o
entitate culturală, pe lângă Tipografia și Editura Gutenberg.
Ca să mă mențin, pe viitor am multe proiecte, nu numai de ordin
literar. Colaborez cu multe asociații din țară și străinătate, promovez
valori, una fiind antropologică, voi continua să scot la iveală, alte voci din
mentalul colectiv din satul meu, Macea, atât ca ethos cât și ca epos local,
sub forma unor anchete sau studii de caz, asta, după ce, am publicat o
amplă Monografie ca un puzzle din alte șase volume. Macea este o caldă
îmbrățișare de suflete, o pasiune de ordin natal și una de ordin cultural.
Ligya Diaconescu: – Semnați cu numele primit sub Teiul
eminescian din Pădurea măceană - Florica Ranță Cândea, Floarea Ranță
precum și sub pseudonime, Rodica-Antonia Măcean, Crinaria
Antoneeanu. Vă place să spuneți că recunoașteți „trei mari domni din
viață”, care v-au marcat „Trecerea – Timpul trecut, Timpul prezent și
Timpul viitor” și două mari Pasiuni - devenite de temut - Dragostea
pentru comuna natală = Macea, scriind în acest sens șase volume, adunate
în ultima sa carte, Macea. Vatră. Chipuri. Rânduieli. Dragostea,
convertită în Confesiune și mascată în șase volume de Pagini trăite
(dedicate fiului domniei voastre, Cristian) în care realități din viață se
împletesc baladesc-romanțat cu pasiunea pentru un personaj (ideal)
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masculin (pe care îl așteaptă)... Spuneți-ne câte ceva despre cei „trei mari
domni din viață”, dar și despre cele două mari Pasiuni.
F.C.: – Numele meu real este Floare RANTA CÂNDEA, al doilea
fiind cel de căsătorie. În Pădurea din sat, care a devenit Grădină Botanică,
există un Castel, Mănăstirea mea de Suflet, unde am profesat ca și dascăl
la o Școală Specială. Aici, sub Teiul eminescian de pe Aleea Poeților, am
primit botezul... plantelor! Ele formează un Luceafăr, o Cătălina, un
Cătălin, o Mioriță etc., așa că eu mă confund cu flori, plante, voci de
ciori, cufundând-mi sufletul... Acasă!
Despre Cei trei Domni, DA! Acolo în sat i-am descoperit! Acolo,
am iubit, am suferit, am jeluit și am pecetluit! O pecete a vremii! Care
nici nu m-a ocolit! Nici nu m-a hulit! Din contră! Azi, trăiesc Trecutul
prezentului și Prezentul trecutului, la braț... cu necunoscuta... din mine!
„N-am vrut
să ne cunoaștem
dar tu-mi scriai
cu mâna stângă
pe maci de caramele roșii
simfonia tăcerii... la braț
cu necunoscuta din mine”.
Am dat vamă vieții pentru un anume bărbat, azi nu știu dacă știe,
dar, prin joc de cuvinte mă pot exprima, mai mult sau mai puțin, pasional.
Ligya Diaconescu: - Care a fost „momentul de grație“ din viața
Floricăi Ranta Cândea?
F.C.: – Au fost, cred, mai multe momente de grație în viața mea!
Sublimul, totuși îl acreditez fiului meu, azi pictor, pe care l-am
crescut, în poala anilor de la zece ani într-un internat timișorean din
dorința arzătoare de a deveni Om mare! Au fost și plecări și reveniri în
viața mea, ca la un magazin Second-hand, însă am rămas cu cine nu
trebuia și am iubit pe cine nu dorea! Poate de aceea, eu am inventat
Timpul și i-am dat nume de Domn, i-am dat verbului alte conjugări iar
substantivului alte declinări, atemporal și evanescent mi-a fost Râul vieții,
iar acum îmi place să mă răsfăț cu un Poem drag sufletului "„Când eram
Mamă!”.
Un alt Moment de grație a fost acela când nedeschise fiind
granițele, prin 1982 am văzut Parisul! L-am cunoscut pe Eliade, prin
ferestre de librării, pe Brâncuși prin morminte sau în casa, pe atunci
țărănească, sau pe Zamfir duios îngânând pe Valea Loarei naiul, în locuri
sfinte. Am fost un Ambasador inocent cu ie și freamăt de fărâme într-o
necunoscută lume!
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„Pe sub platani
când ne plimbam
sunt ani”
..........................
„Când ai plecat, fiule
îți închideai sentimente
în Cartea de Bucate peste bulionul
lacrimilor
de
mamă”
Ar mai fi... dar...
Ligya Diaconescu: – Ce vă face fericită?
F.C. : – Ce mă face fericită????!!!
OO! Aici m-ați prins! Să cos și să descos cuvinte, leacuri de
dragoste alături de ființe dragi pe care le plămădesc singură, mi le
frământ și mi le redau mie!
Apoi acest joc al vieții care are o roată ca fântâna cu găleată!
Mă fericesc singură! Știți că nu glumesc! Când văd lumea din jur
fericită!
Apoi gătesc, inventez rețete, am o vastă colecție, îmi decorez
sufletul din apa cu tămâie pe care o păstrez în săculețul... cinci... al
inimii!
Mă fericesc călătorind!
Ligya Diaconescu: – Vi se întâmplă ca un episod, o poveste, o
poezie, să prindă viață în mintea domniei voastre, în timp ce va ocupați
de altceva?
F.C.: – Da! Eu sunt ca un mercur agățat de coada unui melc și
care, poartă gâze în cochilie... Fac de toate! În tramvai, în intimitatea de
acasă, în parcuri, în timpul altor evenimente... scriu... am în permanență
un creion și un carnețel cu mine.
Cineva, îmi spunea că sunt Altfel...
Scriu
Scriu de toate! Altfel de Porunci.
Scriu Scrisori imaginare!
Mă deghizez în Orhidee cu trup de femeie... și caut să mă
înveselesc...
Mă ascund în lanul de crini pe care l-am definit Crinariu, Eu,
Crinaria iar un El... Crinarian... astea în timp ce sunt pe drumuri, căci și
drumurile mele sunt altfel... mai întâi cobor, cobor, cobor scări de turn
apoi urc, urc, urc pe suflete... unde cred, va fi și un crin pentru... banca
mea... negăsită... Fac de toate, dar poetizez... nu polemizez...
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„undeva
în cerul gurii
mele
respirația
îmi aburea
tăișul cuvintelor”
Ligya Diaconescu: – Ce i-ați sfătui pe cei care abia acum încep să
scrie?
F.C.: – Nu prea multe pentru că am oroare de pseudo-criticii
literari. Nu știu să fie o Școală anume așa că, și aici, ca-n maldăre, se
caută nepotisme, fustițe sau păr... în vânt de ochi... ciocolatii. Deci, nu
modele, ci originalitate!
Ligya Diaconescu: – Cine a jucat cel mai important rol în viața
dumneavoastră, pe plan personal și profesional?
F.C.: – În plan personal, desigur, e fiul meu! Cel care, are ochii
alipiți de poala mea! E mare dar eu îl văd mic de tot! Aș fi rămas în
Franța! Dar el... ar fi fost un... nimeni... Și numele lui .e Nașterea...
Hristul... Cristian!
„când, fiule
cei doi căței și ursul ne vor ne-cuvânta ne vom lua o altă
mașină de tocat timpul
și
vom fi scene de poveste,
fiule”.
Pe plan personal, am multe persoane care au amușinat... a bine...
în jurul meu! Am o vorbă! Am o mie de prieteni și cinci dușmani! Dar...
și reversul s-ar putea să mă doboare precum vântul, creanga. De nuc.
Oricum, nu îmi uit primul învățător, care se uita la buzele roșii și mi le
dădea cu glicerină! Am jucat teatru, nu-mi uit dascălii care s-au semnat
pe cărțile mele, nu-mi uit singurul mentor care, ca un scris cu bold... o
viață, mi-a fost ascuns, sub gene, să mă adoarmă, alene... oare dacă azi,
totuși, i-aș spune...?????!!!
„Undeva
e umbra ta
din fruntea sărutată
de-atâtea picuri ori lacrimi
din raze
de Soare”
Ligya Diaconescu: – Avem nenumărate exemple de autori
deveniți din niște toane ale unor critici, vedete peste noapte, după o
singură cărțulie scoasă, și am exemple destule, de cele mai multe ori
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pornografisme brute sau pure relatări nici măcar jurnalistice, luate ca
deschideri de drumuri, înfundate cel mai adesea. Pe când unii autori, cu o
operă serioasă în spate, nu beneficiază de notorietatea unor astfel de
privilegiați ai sorții. Ce părere aveți despre acest aspect? Unii scriitori de
pornografisme fac parte chiar din Uniunea Scriitorilor și sunt promovați
inclusiv de membri ai acesteia.
F.C. Da, am avut parte și eu, nominalizată fiind la un concurs
local de „Cel mai popular scriitor”, să concurez cu cineva de alt stil, care
nu mă prinde, mă rog, nu la vârstă, ci la demnitate, așa că, pe locul doi
eram eu, pe primul, o stațiune din Croația... cu nume care, pe românește
sună a... lehamite de cuvinte! De ținut minte! Creația pură și omul cu har
divin, nu se vând pe tarabe țigănești!
„Așadar
mă regăsesc la răscrucea
de cuvinte nu singură
cu gargara unui
Guru!”
Nu mă interesează nici o Confederație literară! E și acolo... apă de
ploaie! Care e bună doar de spălat pe cap... și totuși am greșit, recent...
dar...
Ligya Diaconescu: – Ce părere aveți despre blogurile și revistele
literare on-line?
F.C.: – Blogurile spun ceva care cere comentarii pro! Sau? Păreri
despre postări personale. Nu prea citesc, cu atât mai mult ziare și reviste
on line! Eu văd orice apariție scrisă ca pe un nou-născut pe care să îl
mângâi și să îl răsfăț, pe o parte ori pe alta, împreunându-ne! Filele? Sunt
frunze, cum spunea A. Camus, care aduc toamna, ca pe o a doua
primăvară!
Ligya Diaconescu: – Se spune ca doar prin artă suntem liberi. Este
cu adevărat creația o punte prin care îți recapeți libertatea?
F.C.: – Da, puntea mea este ca un talant, ca o mare de vise pe care
am încercat să le înfrâng! Arta? Un talger, ale cărui brațe, mi-au ispășit
multe dar nu păcate! Ci o Libertate mie, impusă! Spusă! Sunt ca o Vară!
O orhidee care se eliberează singură de pudoare, de prejudecăți și mă fac
Lacrimă din Infinit!
„Ești atât de aproape
că-mi trezești
zorii
apusurilor migdalate unde
doctor
e pieptul tău...”
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Ligya Diaconescu: – În ce se măsoară succesul unui scriitor?
F.C.: – Eu nu mi-am măsurat niciodată succesele deși am avut
vreo trei locuri de muncă! Odată, ca dascăl, mă bucuram și mă tot bucur
azi, că elevii strigă după mine: „Pisi!!!” Apoi, ca om al scrisului și
fondator al unei reviste și Salon literar mozaicat, mă entuziasmez la
numărători, prezențe care mă fac să trăiesc momente stelare! M-aș
îmbrăca mereu doar cu oameni și frumusețile lor!
În sat, când morminte mă mai așteaptă, mă ascund dar lumea mă
cunoaște după glas... Deci, succesul meu e ca o ploaie caldă cu frunze,
flori și răsuflări!
„Rugate
îmi sunt cuvintele
care
într-o zi
se vor fi căznit
să mă vindece
bate
un vânt
dinspre Acolo...”
Ligya Diaconescu: – În încheiere, vă rog să definiți viața din
punctul domniei voastre de vedere.
F.C.: – Viața e ca o Corolă! O Roză a Vânturilor care bate dinspre
Zori și Zări inventate! Viața mea e ca o placentă nedurută dar dureros de
dulce! Viața mea e Lanul florilor de maci care nu au culoarea roșie, ci au
culoarea Ochilor de Pisică! O semaforizare! Mie îmi plac Viețile mele
trăite, retrăite, Clipite... din clipe...
„Pe mine nu mă
sperie
Viața la timpul
Trecut
tot moarte se cheamă
cresc înguste poteci
cât o cutie de rimel
și pudră de crini
............
Viața
............
pe mine
mă acordează
la gelozie
o altă femeie.”
Viața este pentru mine un Alaltăieri... la timpul... Viitor!”
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Interviu imaginar la Marea Neagră
Învaţă
Trăieşte
Iubeşte... Maică!
Argument
Fără false fardări, în beteala mea de gânduri, am croşetat cu
decenţă, Clipe retrăite eponimic după ultimul meu volum antologic şi, ca
într-o ramă, m-am desfătat cu simfonia valurilor, respirând un pumn de
stele şi... am aşteptat.
Venea apa ca un val întins înspre mine şi din curcubeu se deşirau
culori... culori… culori...
Lumina ochilor mi s-a răstignit, pentru o clipită, parcă intram în
pielea lui Dumnezeu, când am văzut-o!
Mă temeam de delfinii întrebători să nu îmi vâneze Culoarea ce
stătea cu mânurile reci împreunate ca pentru o Sfântă Rugă!
Era seară! La mal auzeam şoapte... Oare cum se iubesc oamenii
pe pământ? Cum trăiesc la ţărm de ape? Cu ce se hrănesc? Ondulate îmi
erau cărările… Cum să mă apropii?
Traseul meu, ca un cântec... fremătat se tot apropia... Cred că
amândouă eram Propriile noastre… Exiluri… şi totuşi...
Reporter FRC
– Bună ziua, Maică!
Maica
– Bună fie-ţi inima, că bine zâci!
Reporter FRC
– Maică, te-am văzut legănându-te, ca valul... verii, aici la Marea
Nagră. Da` faină pălărie ai, maică!
Maica
– Faină, faină, galbână ca spicu de grâu muiat în albastru râu cu
dungă roşie din macii de colo! Auzi, maică, da păpădia asta, place-ţi?
Reporter FRC
– Place, place, măicuţă!
Maica
– Auzi, fătuţă, aiesta-i Clop! Ca pita de Floarea Soarelui! Să nu
mă bată mai tare Soarele!
Reporter FRC
– Maică, da ce faci cu busuiocul şi păpădia pe care le ţii în olcuţa
asta, maică?
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Maica
– Tămâiez, maică, Rugile mele! Şi fruntea ta, maică!
Reporter FRC
– Maică, eu vin din oraş apusean, peste care alunecă Mureşul...
acum marea mă primește în oaza ei, nemărginită. Vin cu un petec de
câmpie de la şes...
– Ce faci, maică, aici, la umbra maldărelor de scoici!?
Maica
– Ascultă, fata mea! Eu sunt de mult aici! Am coborât stâne de la
deal, am suit munţii din caval, am petrecut podgoriile tale, arădene, am
ciupelit găini de pene şi acum desfac coji de mac... de pipoc. Nu stau în
loc!
Reporter FRC
– Maică, larma asta nu te supără?
Maica
– Nu fata maichii!
Larmă o fost pe pod la Radna! Lui Slavici... La piaţ… Să puie
bani la jeb… Amu am lăsat un petic de câmpie şi m-am mutat mai
aproape de Cer! Albastru! Vânăt!
Reporter FRC
– Maică, văd că ai coc! Împletit! Ca vara! În spic…
Maica
– Ascultă fata maichii!
Am vinit cu trenu elctric ce ducea muierile din podgorie cu coşeri
pline de poame! Ca mustu erau feţele lor! Amu am cârpă să nu mă bată
soarile şi chică! Am şi primă tricolori la coc, maică!
Reporter FRC
– Maică, place-ţi umbra?
Maica
– Place, place! Iaca poalile de trei laţi! Patru feluri! Le pun în cap
să nu mă... bată soarile, Alduitu!
Reporter FRC
– Măicuţă! Ai, aici, la poale de copaci exotici, un frunzar de
vorbe de duh… ce îmi ţin şi mie de răcoare.
De unde vii, maică, mai cu seamă că eu vin din oraşul cu tei pe
Corso...
Maica
– Maică! Eu vin din satul cu castani plantaţi de groful Csernovici
de la Castel... la poartă... da, mi-s păstă tăt... am o cufăr şi port Diamante
în ele…
mărjele roşele,
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albele rumănele,
albăstrele,
gălbenele de leac…
Amu te-aş pofti să ne oprim oleac… că tare mă bistăteşti cu
voarbile… da mnetale cine ești? Ce ai cu poalile mele cu frunzaru, cu
părăzoru? Poalile mi-s părăzori în zori...
Reporter FRC
– Maică! Am intrat în vorbă cu mnetale, aici la mare! Vin de la
şes mănos şi cat loc umbros!
Maica
– Intră aici, în Altarul meu ţărănesc, rodnic, pe faleza cu petunii şi
muşcate şi muşcă din poame aduse să nu te înstrăinezi, fata mea...
Reporter FRC
– Măicuţă, mă tem, că te prinde ruginiul toamnei aici… Albastrul
Cerului senin să te ţină vie ca în podgorie… Musteşte în haina ta
Lacrima,
Dorul,
Ogorul,
Oalele de lapte acru mi-au ţinut loc de Răcoare... că aici
Selena… Selenarul… Luna cu Soarele sunt Străjerii... am să fug
la Crama de la poartă să mă-mbăt cu apa din olul cu toartă...
Maica
– Fata mea, poartă-te aşa cum se mai poartă... fără bariere ca
mine la haine de domniţe, nu mai bate la altă poartă! Stai aici! Aici e
Casa ta! Invaţă! Trăieşte! Iubeşte! Eu sunt Maica Ta - România!
Reporter FRC
– Place-mi Maică! Cele spusă!
De-aici n-am să mă mai văd… dusă! Mulţumesc cu plecăciune!
Maica
– Eu? Mă găt... de Rugăciune! Cele bune!
Reporter FRC
– Să se-adune…
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Eu despre alții…
Evocare
1988
Sânzienele la Bârzava, în Flacăra Roșie, Arad, 29 iunie 1988.
Serbări ale toamnei pe Valea Mureșului, în Flacăra Roșie, Arad, 29
octombrie 1988.

1989
O, brad frumos, o, brad frumos..., în Adevărul, Arad, anul I, nr. 4, 26
decembrie 1989.
Dintotdeauna, românul „s-a
logodit” cu verdele brazilor și
cu albastrul dătător de pace al
cerului.
Acum,
în
ceasul
răzvrătirii noastre depline, simțim, parcă mai mult ca oricând, că pacea va
domni veșnic în casele și-n sufletele noastre și, sub cetină de brad, ne
bucurăm alături de cei dragi de acasă. Spun „de acasă”, amintindu-mi cu
durere și emoție de dramaticele secvențe pe care le-am întâlnit într-un
itinerar fulger Arad-Sibiu-Păltiniș-Arad, alergând să-mi regăsesc fiul drag
aflat într-o tabără. Și, iată-ne, strecurându-ne cu mult calm printre
gloanțele ce amenințau până și aripile nevinovate ale vestitorilor păcii ce
zburau prin brazii îngemănați cu cerul, iată-ne acum, plângând de
bucurie, iată-ne acasă, în orașul nostru drag.
Am regăsit atât Aradul, cât și celălalt oraș care „m-a adoptat” prin
natura locului de muncă, Curtici, luptând cu eroism și dăruire
nemaiîntâlnite, spectaculoase chiar, alături de milioane de suflete
românești, pentru a repune grabnic, pe făgașul normal, întreaga activitate
și a elimina orice umbră dramatică din imaginile noastre.
Și, așa cum aminteam la începutul reportajului, românul a iubit
dintotdeauna tot ceea ce țara are mai bogat în frumusețe, munții,
pădurile... apele, cerul scăldat de albul imaculat al porumbeilor și i-a
plăcut, ca la ceas de praznic, să-și amintească de cei mai dragi, prin flori,
felicitări și mici daruri, împletite în panglici și crenguțe de brad.
Se cuvine acum, când încă mamele își plâng pruncii, când prunciiși plâng cu tristețe mamele, când mii de suflete și-au dăruit viața pentru
viața noastră ce-ncepe azi cu „un brad frumos”, să-mpodobim și noi
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bradul din toate casele noastre cu beteală, peste care vărsăm lacrimi și cu
multe lumânări pe care să le aprindem, însemn al recviemului pentru cei
ce astăzi nu vor aprinde steluțe argintii alături de cei dragi. Să le dăruim,
să ne aplecăm cu venerație capetele, să le dăruim așadar, „un brad
frumos, un brad frumos, Cu cetina tot verde”, pentru că-n sufletele
noastre de români adevărați, ei nu sunt morți, flacăra jertfei lor va arde
neîncetat și va rămâne vie, o vom păstra cu credință, așa cum și bradul,
„copacul credincios”, „frunza nu și-o pierde”, iar clopotele să bată
neîncetat pentru nemurirea lor.
Prof. Florica Ranta

1994
Dă-mi mâinile să le sărut, în Adevărul, Arad, 11 martie 1994.
Lecția – spectacol, încântare și delectare, în Adevărul, Arad, 11 martie
1994.

2002
Caragiale inedit..., în Adevărul, Arad, 31 ianuarie 2002.

2005
Micul Picasso, în Adevărul, Arad, 20 ianuarie 2005.

2007
88 de ani de la Unirea Bucovinei cu Patria Mamă, în Columna, Pro
Basarabia și Bucovina, nr. 1, pagina 8, august 2007.

2008
Garoafa roșie, în Adevărul, Arad, 6 iunie 2008.

2016
Lumina din tainele inimii-o poveste asociată unui nume la Pecica, în
Glasul Aradului, Arad, 16 februarie 2016.
Rădăcini pecicane, în Almăjul, Șopotu Vechi, octombrie 2016.

2017
155 de ani fără Caragiale, în Adevărul, Arad, 31 ianuarie 2007.
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Țara Almăjului, vatra gugulanilor și lespedea muzeelor sătești, în Glasul
Aradului, Arad, 22 mai 2017.
Scriitori în Gerar, prin Brazde de dor, în Adevărul, Arad, 3 august 2007.
Note de toamnă, George Bacovia, în Adevărul, Arad, 23 august 2007.
Amintindu-ne de Creangă, în Adevărul, Arad, 30 august 2007.
Călători și cronicari la Gyula, în Stindard, Arad, an V, nr. 10, 2017.

2018
Ioan Slavici – 170 de ani de la naștere, glose, referințe, discursuri
gnomice, glosar, metafore, în Glasul Aradului, Arad, 18 ianuarie 2018.
Personalități arădene (Sever Bocu), în Gutenberg, Arad, numărul 37,
2018.
Dragă Gutenberg..., în Gutenberg, Arad, numărul 37, 2018.
Unirea din 1918. De la poveste la fapte, în Almăjul, Șopotu Vechi, mai
2018.
Premergeri, Anul Coșbuc, în Floare de Latinitate, Pancevo, an X, nr. 3,
2018.
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Însemnări, Consemnări și Studii
1982
Studioul artistului amator la Curtici, în Flacăra Roșie, Arad, 28 februarie
1982.
Expoziția itinerantă Apărarea păcii, în Flacăra Roșie, Arad, 14 martie
1982.
Debut promițător în dialogurile artistice ale formațiilor sindicale, în
Flacăra Roșie, Arad, 25 martie 1982.
Pe scenă, față în față, țesătoarele, în Flacăra Roșie, Arad, 15 aprilie 1982.
Vara pe câmpie, în Flacăra Roșie, Arad, 3 august 1982.
Baladă pentru țară și pace, în Flacăra Roșie, Arad, 23 decembrie 1982.
La Quinzaine roumaine c’est partie, în Ouest-France (Reze), page 18, le
22 avril 1982.

1983
Mesajul operei de artă, în Flacăra Roșie, Arad, 30 ianuarie 1983.
Dezbatere metodică, în Flacăra Roșie, Arad, 29 iunie 1983.
Spicul de aur, în Flacăra Roșie, Arad, 2 august 1983.
Pentru o activitate politico-educativă mai eficientă, în Flacăra Roșie,
Arad, 9 octombrie 1983.

1984
Manifestări dedicate cărții, în Flacăra Roșie, Arad, 4 martie 1984.
Succese curticene, în Flacăra Roșie, Arad, 19 august 1984.
O reușită serbare populară la Dorobanți, în Flacăra Roșie, Arad, 13
septembrie 1984.
O recoltă se adună, alta se pregătește, în Flacăra Roșie, Arad, 18
octombrie 1984.
Omagiu prin cânt și vers, în Flacăra Roșie, Arad, 9 noiembrie 1984.
Suntem urmașii unui popor eroic, în Flacăra Roșie, Arad, 21 noiembrie
1984.
O reușită consfătuire metodică, în Flacăra Roșie, Arad, 29 noiembrie
1984.
Simpozion la Curtici, în Flacăra Roșie, Arad, 2 decembrie 1984.
Contribuție la educația estetică, în Flacăra Roșie, Arad, 13 decembrie
1984.
O reușită întâlnire literară, în Flacăra Roșie, Arad, 15 decembrie 1984.
O seară culturală, în Flacăra Roșie, Arad, 25 decembrie 1984.
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1985
Concurs pe teme de legislația muncii, în Flacăra Roșie, Arad, 9 ianuarie
1985.
Câștigătorii concursului ziarului nostru, în Flacăra Roșie, Arad, 11
ianuarie 1985.
Pentru liniștea noastră, a copiilor noștri, în Flacăra Roșie, Arad, 1 iunie
1985.
Spicul de aur, în Flacăra Roșie, Arad, 6 august 1985.

1986
Dialogul scenic, în Flacăra Roșie, Arad, 19 februarie 1986.
Mândre-s florile-n câmpie, în Flacăra Roșie, Arad, 16 aprilie 1986.
Hărnicia agricultorilor, în Flacăra Roșie, Arad, 3 mai1986.
Spicul de aur, în Flacăra Roșie, Arad, 6 august 1986.

1987
Zâmbetul senin al copilăriei, în Flacăra Roșie, Arad, 3 iunie 1987.
Arădeni la fereastra albastră a țării, în Flacăra Roșie, Arad, 5 septembrie
1987.
De la o ediție la alta, în Flacăra Roșie, Arad, 26 decembrie 1987.

1989
Momente de înaltă simțire patriotică – Centenarul Corului mixt din
Șiștarovăț, în Flacăra Roșie, Arad, 7 februarie 1989.
Sânzienele la Bârzava, în Flacăra Roșie, Arad, 27 iunie 1989.
Un emoționant dialog muzical la Covăsânț, în Flacăra Roșie, Arad, 13
decembrie 1989.

1990
Balurile românești în Ungaria, în Foaia noastră (Gyula, Ungaria), 21
ianuarie 1990.
Schimburi culturale româno-maghiare, în Adevărul, Arad, 6 martie 1990.
Românii ne aparțin prin comunitatea de limbă sânge, cultură și religie, în
Adevărul, Arad, 15 martie 1990.
De Sfintele Paști în Iugoslavia în Adevărul, Arad, 22 aprilie 1990.

1991
Din Banat în Apuseni, în Tribuna Aradului (Arad), 2 octombrie 1991.
Serbările Astrei, în Tribuna Aradului (Arad), 11 octombrie 1991.
Lecția de botanică, în Tribuna Aradului (Arad), 26 octombrie 1991.
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Rural Service sau ideea de frumos, eleganță, bun gust, în Tribuna
Aradului (Arad), 31 octombrie 1991.
Rural Service, ideea de frumos, în Tribuna Aradului (Arad), 31 octombrie
1991.

1992
Invitație la club în Curierul Aradului (Arad), 30 aprilie 1992.
Toamnă curticeană, în Curierul Aradului (Arad), 11 septembrie 1992.

1993
Balul florilor în floare, în Curierul Aradului (Arad), 18 mai 1993.
O invitație dulce, în Curierul Aradului (Arad), 18 mai 1993.
O invitație cu păpuși, în Curierul Aradului (Arad), 22 mai 1993.
Măicuțele pe stradă, în Curierul Aradului (Arad), 26 mai 1993.
Eroii la Curtici, în Curierul Aradului (Arad), 29 mai 1993.
La Curtici, Ziua Eroilor, în Curierul Aradului (Arad), 29 mai 1993.
Relații utile, în Curierul Aradului (Arad), 29 mai 1993.
Știri culturale, în Curierul Aradului (Arad), 29 mai 1993.
O invitație caldă, în Curierul Aradului (Arad), 1 iunie 1993.
Adolescența, codițele și veriga în nas, în Curierul Aradului (Arad), 8
iunie 1993.
Însemnări de spectator, în Curierul Aradului (Arad), 30 iunie 1993.
Bulinuța, limba română și capriciile ei, în Curierul Aradului (Arad), 30
iunie 1993.
Arădeni la fereastra albastră a țării, în Flacăra Roșie, Arad, 5 septembrie
1987.
Toamna Curticeană, în Curierul Aradului (Arad), 11 septembrie 1992.

1994
Oriunde mă poartă rolul, Moneasa Festival, 1994, în Curierul Aradului
(Arad), 23 august 1994.
Zilele muzicii sacre. Din an în an, în Adevărul, Arad, 21 decembrie 1994.

1996
Festival de folclor, Lipova, în Adevărul, Arad, 17 august 1996.

1998
Serbări ale toamnei pe Valea Mureșului, în Flacăra Roșie, Arad, 29
octombrie 1988.
Sânzâienele la Bârzava, în Flacăra Roșie, Arad, 29 iunie 1988.
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2001
Ecouri de la festival pe petale de umor, în Adevărul, Arad, 7 august 2001.

2004
Lectura, repere actuale, în Adevărul, Arad, 9 decembrie 2004.

2005
Simfonii lirice în cerc, în Adevărul, Arad, 5 decembrie 2005.

2006
Cheseaua cu dulceață, în Adevărul, Arad, 31 ianuarie 2006.

2007
La Torac, în miez de vară, în Adevărul, Arad, 4 iulie 2007.
Bucurie și umor sătesc rafinat la Torac, Serbia, în Adevărul, Arad, 4
septembrie 2007.

2008
Sărbătoare la Livada (Cititor/Reporter), în Adevărul, Arad, 28 mai 2008.

2009
Parcul de Sculptură Căsoaia, în Studii de Știință și Cultură, An V, Nr. 4,
„Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2009.
Notă biografică (alături de fiu), în Personalități române și faptele lor
(1950-2000), C. T. Dârțu, Editura Panfilius, Iași, 2009.
Tradiție și actualitate (Corespondență din Vârșeț, Serbia), în Jurnal
arădean, Arad, 29 decembrie 2009.
Standarde ale evaluării, în Jurnal arădean, Arad, 30 noiembrie 2009.
Macea, pogacea umorului sătesc, în Jurnal arădean, Arad, 11 august
2009.

2010
Întâlnire cu istoria la Castel, în Jurnal arădean, Arad, 12 octombrie 2010.
Neologismele în opera lui Călinescu, în Jurnal arădean, Arad, 8 ianuarie
2010.

2011
Credințe ancestrale la români, în Jurnal arădean, Arad, 19 aprilie 2011.
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2013
David Ranta din Macea Aradului sau Legenda unui zbor, în Aradul,
Arad, 3 decembrie 2013.
Poem înălțat Limbii române, despre Ziua Localității Torac, Serbia, în
Jurnal arădean, Arad, 13 septembrie 2013.
Din căruța cu tulei la Alba Iulia, în Aradul, Arad, 4 decembrie 2013.

2015
Amintind de Marea Unire, în Unirea, Viena, an I, nr. 1, 2015.
Poeme, în Floare de Latinitate, Pancevo, 2015.
Ce am trăit, ce am simțit, ce am auzit, Viena Ambasada României, 7
martie 2015, în Aradul, Arad, pagina 6, 11 martie 2015.
Sava Sifora, Prin ramuri de lumină în labirintul cuvintelor şi lirismul
siforean. Un altfel de profil, în Aradul, Arad, martie 2015.
Ioan Slavici – 90 de ani de la Petrecerea din Viață, în Aradul, Arad,
pagina 9, 17 august 2015.
Conferința Națională de comunicări științifice, în Glasul Aradului, Arad,
24 august 2015.
Ecouri în urma apariției volumului „Batalioane arădene la Timișoara”, în
Stindard, Arad, anul III, nr. 5, 2015.

2016
Am să te zbor, libelula mea de șoapte (eresuri), în Zbor, Arad, an I, nr. 1,
2016.
Pelerini în Banatul gugulanilor și-n Banatul orfan, în Almăjul, Șopotu
Vechi, ianuarie 2016.
Cetatea de-nvățături pline, în Învățătorul zilelor noastre, Editura
Warldpress, Timișoara, 2016.
Poeme, în Floare de Latinitate, Pancevo, 2016.
Arădeni la Sărbătoarea Muzeelor sătești de la Bozovici, în Almăjul,
Șopotu Vechi, aprilie, 2016.
Într-o urzeală de cuvinte, în Stindard, Arad, an IV, nr. 7, 2016.
Săptămânale, în Urzeala cuvintelor, Editura Fundației „Ioan Slavici”,
Arad, 2016.
Poeme, în Antologia Satule, izvor de dor, Editura Rotipo, Iași, 2016.
Dor românesc, Clipe trăite, în Antologia scriitorilor, Editura Olimpias,
Galați, 2016.
Poeme în Lumina inimii, august 2016.
Universitari arădeni la Vârșeț, în Glasul Aradului, Arad, 20 decembrie
2016.
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2017
La Macea au bătut clopotele reîntregirii, în Almăjul, Șopotu Vechi,
ianuarie 2017.
Între. Dar aproape (Aniversare Cenaclu 17
ani), în Lumina inimii (Pecica), numărul 17,
februarie 2017.
Crinariene, în Gutenberg, Arad, numărul 30,
2017.
Învățătorul zilelor noastre, în Gutenberg, Arad,
numărul 31, 2017.
Călătorii Gutenberg, în Gutenberg, Arad,
numărul 31, 2017.
Fesus, Pesus, Desus, Jesus (pamflet), în
Gutenberg, Arad, numărul 32, 2017.
In Memoriam Gheorghe Crețu, în Gutenberg,
Arad, numărul 32, 2017.
Lucian Emandi, în Gutenberg, Arad, numărul 33, 2017.
Ziua Tipografilor, în Gutenberg, Arad, numărul 33, 2017.
Voiteg, în Gutenberg, Arad, numărul 33, 2017.
Pârneava, în Gutenberg, Arad, numărul 33, 2017.
Poeme, în Floare de Latinitate, Pancevo, 2017.
Corindatul cu banda, între sacru și profan azi, în Foaia codrenilor
(Mesici, Serbia), anul II, numărul 6, 2017.
La Macea, eroii au fost cinstiți așa cum se cuvine, în Glasul Aradului,
Arad, 29 mai 2017.
Grandioasa manifestare de la Becicherecu-Mic în memoria lui
Țichindeal, în Oameni de seamă ai Banatului, Uzdin, Tibiscus, 2017.
Și-a picurat cu flori de tei deasupra noastră, în Glasul Aradului, Arad, 6
iunie 2017.
Poveste de la Nădlac în Țara Almăjului, în Ecclesia, Nădlac, iunie 2017.
Turnul de Apă a primit botezul cărții eponime, în Glasul Aradului, Arad,
13 iulie 2017.
„O carte cu suflet, ca un Arc peste timp, ce nu-i dă pace
distinsului autor. De aceea, întrezărim să afirmăm că în carte se
deslușește pasiunea autorului pentru actori și actanți imateriali... ca niște
picuri de lumină ori lacrimi pe obraz, ori jar de foc, de dragoste și
supremă dăruire...”
Flori, portrete, peisaje în simfonii lirice și armonii cromatice (despre
pictorul Iudith Nagy), în Glasul Aradului, Arad, 8 august 2017.
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Doina Dorurilor cu fiii din vatra satului și parastasul vetrei celor plecați,
în Glasul Aradului, Arad, 21 august 2017.
Țara Almăjului, vatra gugulanilor și lespedea muzeelor sătești, Suflet
nou, revista satului bănățan, seria IV, anul XXV, Comloșu Mare, Timiș,
nr. 8 (299), august 2017.
Roata, a mei! Din coșerița cu tăiței, rețete și aluaturi culese din satul
Bodrogu-Vechi, în Glasul Aradului, Arad, 29 septembrie 2017.
Biserica, viața și lumânarea ei, la Gyula, zi de sărbătoare și de aducere
aminte, în Glasul Aradului, Arad, 12 octombrie 2017.
Frumoasă manifestațiune românească la Casa Națională din Pârneava, în
Glasul Aradului, Arad, 20 noiembrie 2017.
Un album bisericesc cât un tezaur, în Unirea, Viena, nr. 4-5, 2017.
Mari pedagogi, mari cărturari. Literaturi și idealuri. Oglindiri și contexte.
Spicuiri, în Unirea, Viena, anul III, nr. 6-7, 2017.
Călători și cronicari la Gyula, Stindard, Arad, decembrie, 2017

2018
Maria Aiftincăi, Viață. Meșteșug. Cântec, în Zborul (Arad), nr. 2,
ianuarie 2018.
Zăbava ca pasiune, un catalog inedit de
istorie trăită cât o viață de om (despre
Puiu Emilian Valea) în Glasul Aradului,
Arad, 19 februarie 2018.
Poezii, în Antologia de poezie și proză
„Lacrima Dragostei”, editura ECreator,
Baia Mare, 2018, p. 82-86.
Activitatea învățătorilor din părțile
Aradului printre învățătorii din Iugoslavia,
în Școală și Societate în Banat, Editura
Eurostampa, Timișoara, 2018.
Arad, orașul de pe Mureș, în Almăjul, Șopotu Vechi, 2018.
Aradul, orașul Marii Uniri, în Învățătorul zilelor noastre, Editura
Waldpress, Timișoara, 2018.
Anul Coșbuc, Anul Marii Uniri, în Învățătorul zilelor noastre, Editura
Waldpress, Timișoara, 2018.
Bojdeuca lui Creangă, la 100 de ani, în Învățătorul zilelor noastre, Editura
Waldpress, Timișoara, 2018.
Premergeri. Bojdeuca lui Creangă, în Floare de Latinitate, Pancevo, an
XV, nr. 3 (59), 2018.
Povestea poveștii povestite, în Studii de știință și cultură, „Vasile Goldiș”
University Press, Arad, vol. XIV, martie 2018.
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Bunavestire la români în calendare, iar comunitatea din Uzdin a avut
oaspeți din patria mamă, în Glasul Aradului, Arad, 29 martie 2018.
1918, Anul Centenar! Anul Coșbuc, în Glasul Aradului, Arad, 9 mai
2018.
Să numărăm corect... dar pe sărite, în Gutenberg, Arad, an 8, numărul 34,
2018.
Cireșar din Florar, poame, în Gutenberg, Arad, an 8, numărul 35, 2018.
Ziua Rezervistului militar, în Gutenberg, Arad, an 8, numărul 35, 2018.
Știri culturale Gutenberg (despre Voiteg), în Gutenberg, Arad, an XI,
numărul 36, 2018.
Români fără țară. Însemnări 2018, în Gutenberg, Arad, an XI, numărul
37, 2018.
Scrisori imaginare, în Gutenberg, Arad, an XI, numărul 37, 2018.
Drumuri de Spice, 25, Florica Ranta Cândea, laureat cu „Hrisov de
Excelență”, Vasile Barbu, în Libertatea, Ziar al românilor din Serbia,
Pancevo, 4 august 2018.
Înmiruiri, în Atelier literar artistic, nr. 2, 2018.
Consemnări, Coșbuc 2018, în Europa. Centru și imagine, Editura
Gutenberg Univers, Arad, 2018.
AL. Florin Țene, cărturar, apostol, ctitor de cuvinte, în Climate Literare
(Târgoviște), mai-iunie 2018.
Desfătări, în Memoria Slovelor, Liga Scriitorilor Români, filiala Râmnicu
Vâlcea, nr. 9/10, 2018.
Scrisori imaginar Crinariene, în
Suave miresme înmiresmate,
Editura Napoca Nova, Cluj,
A la Longue, Editura Napoca
Nova, Cluj, 2018.
Consemnări 1918, în Studii de
Știință și Cultură, Vol. XIV, nr. 4,
decembrie 2018.
Seminții, în Antologie de poezie,
Poeți români, 2018, Editura
Verbaniana, Craiova, 2018.
Iubirea, eterna poveste, Nenădejdi nenădăjduite, în Antologia Starpress,
Râmnicu Vâlcea, 2018.
Limba noastră cea română, Poeme Scrieri, în Antologia Starpress,
Râmnicu Vâlcea, 2018.
Elegii, în Antologia „Amintiri de Secol XX” Starpress, Râmnicu Vâlcea,
2018.
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Zilele Uzdinului, Ediția X, au fost înmănunchiate în „Drumuri de Spice”,
Festival de Poezie Jubileu 25, Tibiscus, Serbia, august 2018.
Evocare – Recital Poeme de suflet, Tibiscus, Serbia, august 2018.
Anton Ilica. Restituiri literare, în Almăjul, Șopotu Veche, iulie 2018.
Începutul Anului bisericesc la Sintea Mare, Note de drum, în Glasul
Aradului, Arad, 7 septembrie 2018.
Bunăvestirea la românii din Uzdin, Voivodina, în Unirea, Viena, nr. 8-9,
2018.
Povestea poveștii povestite, în Stindard, Arad, an VI, nr. 12, 2018.
Aradul – Orașul de pe Mureș. Oraș al Marii Uniri, Oameni și figuri de
seamă ai Banatului, în Almăjul, Șopotu Vechi, decembrie 2018.

Anul Centenar! Anul Coșbuc! Consemnări, în Studii de Știință și Cultură,
„Vasile Goldiș” University Press, Arad, vol. XIV, nr. 4, decembrie 2018.
Anul Centenar! Anul Coșbuc! Consemnări, în Europa: Centru și margine.
Cooperare culturală transfrontalieră, ediția a VII-a, „Vasile Goldiș”
University Press, 18-19 octombrie 2018.
Dulcea miere a amintirilor, în Almăjul, Șopotu Vechi, octombrie 2018.
„Poezii: Poem alegoric. Netimp. Un clopot centenar”, în Unirea, Viena,
nr. 8-9, 2018.
„Bunavestire la românii din Uzdin, Voivodina”, în Unirea, Viena, nr. 8-9,
2018.
„Bunavestire ca praznic al poeziei”, în Unirea, Viena, nr. 8-9, 2018.
„1918 – Anul Centenar! Anul Coșbuc! Consemnări”, în Unirea, Viena,
nr. 8-9, 2018.
Poeme, în Memoria Slovelor, Râmnicu Vâlcea, 2018.
Povestea poveștii povestite, în Antologia „Centenarul Unirii”, Starpress
2018, Editura Olimpias, Râmnicu Vâlcea, 2018.
„De la topos la sacru – însemnări”, în Administrație românească
arădeană, vol. XIII, „Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2018.
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2019
Pașii poetului Eminescu, în Almăjul, Șopotu Vechi, 2019.
Oameni de seamă ai Banatului, în Almăjul, Șopotu Vechi, 2019.
Așezări umane. Spații. Populații. Migrații, în Administrație românească
arădeană, vol. XIV, „Vasile Goldiș” University Press, Arad, 2019.
Poeme, în Floare de Latinitate, Pancevo, 2019.
Poeme, în Zborul (Arad), Cenaclul Luceafărul, coordonator: Constantin
Dehelean, nr. 4, ianuarie 2019.
Încununare, în Atelier de lectură literar artistică (Arad), nr. 4, 2019.
Ioan Clopoțel, Sever Bocu, Exponenți ai Marii Uniri, în Unirea, Viena,
nr. 10, 2019.
Nuanțe, în Gutenberg, Arad, numărul 38, 2019.
Scriitori români la început de Secol XX, Cetini, în Antologia Starpress,
Râmnicu Vâlcea, 2019.

Cetăți, castele, castelani, în Gutenberg, Arad, an XI, nr. 38, martie 2019.
Emandiana, în Gutenberg, Arad, an XI, nr. 38, martie 2019.
Poeme (I), în Latitudinea, Sydney, 16 aprilie 2019.
Popasuri. Măsuri. Glasuri (cu Hans Dama), în Gutenberg, Arad, an XI, nr
39, iunie 2019.
Zilele Academice Arădene (In Memoriam Aurel Ardelean), în Gutenberg,
Arad, an XI, nr 39, iunie 2019.
Zilele Administrației Locale, în Gutenberg, Arad, an XI, nr 39, iunie
2019.
Sever Bocu, personalitate marcantă a Marii Uniri, sub genericul Arădeni.
Exponenți. Idealuri. Centenar, în Unirea, Viena, nr. 10, 2019.
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Eminescu – geniul pustiu al literaturii române și marea sa iubire, teatrul,
în Studii de Știință și Cultură, „Vasile Goldiș” University Press, Arad,
vol. XV, nr. 2, iunie 2019.
Un ocean de deșert (Al. Florin Țene), în Vatra Veche, Anul XI, nr. 7
(127) iulie 2019.
Punct și de la capăt – Lumina
din carte. Recenzie la Cartea
Luminii. Note de lector,
autor Constantin Gumann, în
Asociația Scriitorilor Români
din Austria – A.S.R.A, 24
august 2019.
„În viață, fiecare
dintre noi suntem supuși unei
arderi purtând conotații
aparte.
Arderea din aceasta
carte a însemnat și a trebuit
sa însemne o răscumpărare.
Suntem în fata unei cărți redate, scrise spre a aduce o jertf[ celui
care, prin (i) luminare, a voit, să lase memoriei Cartea Luminii. Deși nu
este un jurnal ci o depănare de fapte, situații, mici istorii, elementele care
o recomandă sunt societatea secretă , disidențe, incompetențe, cu totul
ceva specific, însă, acceptăm, dacă a existat, a inspirat.”
„Era necesar... un rău necesar, care devine bun... în cazul nostru,
Bun de Tipar!
Dar oare ce înseamnă o carte arsă, restituită cu migală, cută de
cută? Dacă nu o temă a cunoașterii, o literatură de sertar, o lectură
incitantă, o carte cu două părți, una salvată, una migălit tighelată,
practic, o carte a unei societăți în care, acum, Omul Mare, face,
apologetic, prin alți ochi, Testamentul prin ochii lui cu mâna lui. Care
testament se tot vrea o retorică a anilor, tragedie... triumf... Amândouă!
Căci arderea e purificare. Întrebare și răspuns... Amândouă!”
La Miniș, după 75 de ani, Stindard, an VII, nr. 14, 2019.
Poeme în Antologia Scriitori români la început de mileniu III, Editura
Olimpias, Galați 2019.
Poeme, în Asociația Scriitorilor Români din Austria – A.S.R.A, 24 august
2019.
Ziua Europei la Viena, în Unirea, Viena, anul V, nr. 11, august 2019.
Trecut-au anii eminescieni și prin Arad, în Unirea, Viena, anul V, nr. 11,
august 2019.
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Alexandru Florin Țene cărturar, în Climate literare (Târgoviște), nr. 118,
septembrie 2019.
La aniversare, în Studii de Știință și Cultură – 15 ani de apariție continuă,
Arad, Editura Gutenberg Univers, 2019.
Arădeni. Exponenți. Idealuri, în Studii de Știință și Cultură, „Vasile
Goldiș” University Press, Arad, vol. XV, septembrie 2019.
După 30 de ani sau... poezii pentru eternitate, în Studii de Știință și
Cultură, „Vasile Goldiș” University Press, Arad, vol. XV, nr. 4,
decembrie 2019.
Aur, smirnă și tămâie. Florica Ranta Cândea, Constantin Avădanei, în
Foaia Codrenilor (Mesici, Serbia), nr. 12, decembrie 2019.
Dialoguri în miez de vară, după un ceaun uzdinean, în Tibiscus, Uzdin,
decembrie 2019.
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Dialoguri (ne)convenționale
- Sorina Groza, Premii și locuri de cinste pentru arădeni la Unifero
(despre Interviu imaginar la Malul Mării sau „Am vrut să fiu,
eminamente evanescentul meu”), în Glasul Aradului, Arad, 26 septembrie
2016.
- Dialog cu Monica Rodica Iacob:
„Vorbesc cu Pinnochio mai mereu și îi povestesc fiecare zi pe
care o petrec prin sălile albe, imaculate” (M. R. Iacob), în Gutenberg,
Arad, numărul 30, 2017.
- Dialog cu Iuliana Pintea:
„În deplină Lumină rămâne copilul din mine, cel care desculț
umbla fericit prin grădina casei părintești...” (Iuliana Pintea), în
Gutenberg, Arad, numărul 30, 2017
- Dialog de martie, cu Ioana Nistor, Gabriela Marco, în Gutenberg, Arad,
numărul 30, 2017
- Discuție (ne)convențională despre răsfățul cuvintelor, cu Ioana Nistor și
Gabriela Marco, în Gutenberg, Arad, numărul 40, septembrie 2019.
Culturi hibride și lumi complexe: aceasta este realitatea creativă a
timpurilor noastre. În prezentul cotidian care înglobează și intersectează o
multitudine de informații culturale și în care comunicarea globală este
instantanee, o certitudine se impune: actul cultural local face parte
integrantă din efervescența culturală națională. Fiecare acțiune culturală
generează un „profit” cultural aplicat spațiului în speță, putând fi
diversificat prin valorile implementate și putând fi individualizat prin
crearea unui „brand” cultural marcant pentru sfera teritorială locală.
Astfel, o adevărat emblemă a orașului Arad este reprezentată de
publicația trimestrială culturală „Gutenberg Universul Cărții”, care, din
anul 2009, este un martor și participant activ la mișcarea culturală
actuală, prin făurirea circumstanțelor culturale ce creează istoria recentă
arădeană, stabilind astfel reperele valorice ale generațiilor prezente.
Cronică cultural-literară din trecut și prezent, revista „Gutenberg
Universul Cărții” relevă secvențe ale unor realități imateriale și materiale,
realități de suflet ce se păstrează, chiar dacă timpul implacabil își
urmează cursul firesc. Iar pentru ca „Gutenberg Universul Cărții” să
existe, a fost de nevoie de un om. Un om care să coaguleze în jurul său
alte valori culturale, formându-se, astfel, un nucleu valoric excepțional.
Cu dragoste față de graiul local, cu iubire față de comoara limbii
literare, cu variațiuni pe teme (ne)date, fortuite și originale, plănuite și
dezbătute în timp de liniște sau de furtună, Florica Ranta Cândea
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deschide spațiul și produsul gutenbergian, susținut de Tipografia
Gutenberg Arad, prin transmiterea propriilor emoții, a realității și a
amintirilor șlefuite de imaginație și talent scriitoricesc, modelând prin
„Gutenberg Universul Cărții”, sfera necesară creativității și identității
literare, un spațiu comun și deschis tuturor care au plăcerea (re)întâlnirii
prin condei. Vă invităm astăzi să citiți un interviu inedit, diferit și original
ca persoana intervievată. Din factor de coeziune, consilierul editorial
Florica Ranta Cândea devine subiect:
– Bună ziua, Florica! În sfârșit ești tu cea care dai interviu 🙂!
Pentru cei care nu te cunosc (încă), deschide fereastra personalității tale!
- Bună ziua! Fereastra așa-zisei personalități ale mele converge de
la perfect simplu înspre un perfect compus. Sunt un om simplu care a trăit
la țară, a umblat desculț și nu s-a împănat cu penele altora, din contră.
- Fiind principalul liant al celor care scriu și citesc „Gutty”, după
cum îți place să îți alinți „copilul” tău de suflet literar, ne poți spune ce
presupune, mai exact, munca de consilier editorial?
- A fi consilier editorial presupune a menține o permanentă
legătură cu presupușii colaboratori și predilecta preocupare înspre scriere
în revista „Gutenberg”, fără a face prezumtive imixtiuni. Da, este un copil
de suflet atât cât permite Metafora exprimării.
- Care este motivul / misiunea / viziunea publicației trimestriale
culturale „Gutenberg Universul Cărții”?
- Revista înseamnă pentru mine preocupare. O tulburare frumoasă
în timp, care mă abate de la regula de trei simplă. O tulburare tămâiată
spre frumos. Pentru că mie mi se cenzurează până și emailurile care par a
fi prea idilic formulate. E o devenire benefică în timp.
- Faptul de a rezista și supraviețui 40 de apariții, de-a lungul a 11
ani, într-un context cultural imprimat de criza economică și a valorilor, nu
semnifică doar capacitatea de orientare în tumultul acestei lumi, dar și
aceea de a vă consacra energia în slujba valorii. Ce a însemnat aceasta
pentru omul Florica Ranta Cândea?
- Revista „Gutenberg” sau alintul „Gutty” are o bună evoluție de
la non literatura sau imacultura despre care nu se dorește a se ști, am
ajuns, iată, să nu facem față cerinței. Dar povestea va continua în ciuda
acelora care, dacă nu au fost cuprinși în Redacție, au plecat! În fond,
interesul poartă fesul. Până și vocea a contat, ce straniu...
Preocupările sau sumarul sunt simple și răspund perioadei la care
ne raportăm. Rezistăm pentru că rezistă tipografia de care suntem legați.
Revista nu e scrisă pe fruntea Cândei! Din contră, Doamna Cândea o
identifică doar cu editura și tipografia omonime.
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Iată, am rezistat peste 10 ani, fiindcă pe noi ne mână în lupta
pentru supraviețuire, nu orgoliul, ci starea de fapt în sine. Nu oprim, cum
s-ar dori, fluxul tehnologic, ci așteptăm la rând, cu ciocu’ mic. Revista
este a tipografiei și a editurii pro bono, apoi a noastră, cei care ne
dedicăm.
- Cum percepi evoluția revistei de-a lungul a celor 40 de numere?
Revista este o gară cu multe stații, după cum bine preciza cineva...
O gară de interes... Dar noi ne prefacem a nu vedea cum cineva... Poets...
Writers își trec în palmares că a... debutat fără biografie în revistă. Apoi
pleacă... să se infirme... spre o altă Metaforă călătoare. Noi încurajăm,
însă nu promovăm. Sita cititorului va vedea, va cerne. Curând. Cum și
noi. Am fost catalogați pe nedrept maculatură. Nonliteratură. Ba un
cenaclu care a luat molecula chimiei ADN ne-a luat în tăbârcă... Vai mie.
Vai ție...
- Cum se individualizează revista? Cum marchează propriile
caracteristici și preocupări?
Omul Florica R. Cândea nu a lucrat singur, ci a ținut seama de
idei și păreri și va ține. Revista dăinuie pentru că e o coeziune de idei și
păreri. Apoi nu îi plac intruziuni. La Salon mereu vin cei care simt că
acum aproape o sută de ani a fost Salon Stamatiad, deci nu e petrecere
cândiană. Trebuie să recunosc că unele întrebări ar fi părut incomode. Nu
voi da nume. Mulți îmi sunt alături de dragul scrisului. Mulți au însemnat
aici poate din pană de lux de pix. Revista nu e literară, e mozaic.
Mă văd pe strada Calvin, nr. 4, cu Stamatiad, zâmbind la Salon.
Nu mă văd cu biciul cenzurii, dar dacă nu aș fi avut oameni devotați chiar
de la început, încercam o altă... formulă.
- În ce direcție crezi că se îndreaptă revista „Gutenberg Universul
Cărții”?
- Revista va rezista dacă, personal, îmi voi revizui placida
atitudine. Mulți chemați... Însă nu pot ocoli pe aceia care de 10 ani o
promovează și aduc colaboratori. Nu pot ocoli editura și tipografia care
ne stau pro bono la dispoziție. Nu trebuie să intereseze greșeli de fond
sau formă, nici faptul că nu avem personale interese. Doar cei frustrați o
fac. Trebuie să o promovăm pe oriunde mergem. Nu e scris nume de
Cândea nicăieri. Tipografia e un brand care trebuie dus mai departe. Ceea
ce noi facem este un lucru în echipă. Restul, pentru alții, lăsăm a fi
baloane de săpun...
Trebuie menționat că azi, 9 iulie, în timp ce urcam scările spre dl.
director, pentru a discuta la o ceașcă de cafea, dvs. ați gândit simultan să
promovați o imagine de revistă la 11 ani. La borna 40. Am nădejdea că
ecoul va fi unul colectiv, nu personal. Sunt multe nume care ar fi meritat
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a fi pronunțate, dar am preferat adresarea pentru cei care stau la umbra
creșterii revistei calitativ și a celor care o promovează în lume.
Mulțumesc mult și un salut de bine cu inspirații tuturor! La 40 de
ediții Gutenberg!
O discuție la care nu mă așteptam, dar care va limpezi
incertitudini.
Au consemnat Gabriela-Adina Marco și Ioana Nistor
- La sfat... În lumina şi asfinţitul Lunii, cu Valentin Voicilă, în Stindard,
Arad, an VII, nr. 14, 2019.
FRC - Să începem cu onomastica –Valentin. Prenume creştin,
derivat prin sufixare, de la verbul valeo, valere, valens, valenti la
participiu, care înseamnă a fi puternic, a fi sănătos, iar imperativul
„Vale!” este un cunoscut salut roman, corespunzător în româneşte cu
urarea „Sănătate!”
Cât e putere şi cât sănătate în acest, frumos de
creştin, nume?
VV - Eu aş vrea să asociez prenumele Valentin, aşa frumos
prezentat, cu numele Voicilă. Un coleg-prieten, îmi spunea „Voinicilă”!
Vin dintr-o familie extrem de puternică. Bunicul a fost hamal în
portul Brăila, a avut pământ şi a lucrat în Balta Brăilei. A fost pescar.
Trecea Dunărea înot de câteva ori pe zi. Ceea ce cerea un efort foarte
puternic din punct de vedere fizic. Scotea copacul puternic din rădăcină.
Fiind hamal, căra saci, pe vagon şi munca fizică l-a întărit foarte mult.
Era un luptător al Bălţii Brăilei din toate punctele de vedere. Ştia să se
apere şi era chemat să lupte la modul fizic. Mă duce cu gândul, prin
asociere, la artistul Charles Bronson, actorul de film american.
Deci, am avut în familie un luptător pe linia maternă. Pe linia
tatălui, pot să descriu un caracter excepţional, gândindu-mă la acel,
căruia, îi port numele. E vorba de tatăl meu. Dintr-o familie de păstori,
oieri, lucrători ai pământului şi iubitori de Dumnezeu. De aceea, când mă
gândesc la numele meu, mă gândesc la propria viaţă.
Prenumele Valentin, aşa cum aţi prezentat, are o rezonanţă
creştină, dar are şi o muzicalitate deosebită.
Sunt puternic pe două planuri: nume şi prenume.
Şi viaţa mea a avut un curs ascendent întâlnind puternicii timpului
meu: Florin Piersic, Amza Pellea, Ştefan Iordache.
FRC - În fiecare iarnă, în preajma Sărbătorilor, de Crăciun
prenumele Valentin, nu doar pentru mine, ci pentru un oraş întreg, se
preschimbă în „Colind-Valentin”.
Vă mai este frig?
Vă mai este dor?
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Vă mai este teamă să vă-ngenuncheaţi Colindul... devenit Simbol?
VV - Îmi este dor, voi îngenunchea întotdeauna în faţa acelora
care au căzut pe Altarul Libertăţii noastre.
Mi-e dor de cei pe care nu i-am cunoscut, şi au murit, şingenunchez în faţa familiilor care s-au îmbrăcat în lacrimi.
FRC - Atunci, în acel Decembrie, din Brăila fiind, debutând la
Arad, trecând şi pe la Curtici, unde v-am cunoscut, cu peste treizeci de
ani în urmă, aveaţi, cumva Trei Braţe, precum cele ale Dunării?
VV - [puţină tăcere]
Aveam Trei braţe, ca ale Dunării! Pentru că o port în mine. Şi sunt
mai puternic, coborând în mine şi privindu-i sălciile, pline de aroma
vieţii, de melancolie şi de libertate.
FRC - Recent, pe stradă, mi-aţi dat, ca temă de casă, Istoria. Cea
nescrisă. „Timpul trece, goneşte. Generaţiile care vor veni, ne vor căuta,
atât ca Oraş Martir, cât şi ca Oraş care este lăsat să piară-n colb de
vreme.”
- Unde aţi aşeza Piatra de Hotar?
VV - Piatra de Hotar, aş aşeza-o, prozaic fiind, la Întreprinderea
„Orologerie”.
Timpul a-nceput să curgă altfel, din 21 Decembrie 1989, orele
739, dimineaţa.
Piatra de Hotar e cât Hotarul. E atât de mare, încât poţi să te
odihneşti pe ea.
Piatra de Hotar e atât de mică, încât poţi s-o iei în buzunar.
Piatra de Hotar este atât de mare, încât atinge Cerul!
FRC - Există o identitate între Margareta, ca nume personal şi
numele unei flori. Margareta este „ochiul zilei”, un „mărgărit” cu sens de
înflorire, perlare, prosperitate. Ce titlu aţi da unei Poveşti adevărate de
viaţă, în care, două personaje, Valentin şi Margareta, şi-ar juca, rolurile?
VV – „Valentin pentru Margareta”.
FRC - Eminescianismul, glosează, într-un anticar, auzindu-vă
recitând. Să-ncepem cu prima strofă din Scrisoarea I şi să sfârşim cu
ultima strofă. Nu de alta, dar readucând, „la zi”, mesajul, teamă mi-e, că
urmează Scrisoarea a şasea. Atunci, v-aţi împărţit Viaţa, în două, dar
acum?
VV - Cel care s-a aplecat într-un mod smerit asupra lui Eminescu
a fost Perpessicius. A fost din Brăila. Am respirat acelaşi aer, am călcat
pe aceleaşi urme, străzile oraşului meu. Ceva din Lumea nevăzută a lui
Perpessicius m-a înveşmântat. Am început gândind şi vorbind Eminescu,
recitând poezia „Ce-ţi doresc eu, ţie, dulce Românie”. Au fost primii paşi,
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în liceu. Am câştigat atunci un premiu important în oraşul meu –Locul
întâi.
Această poezie m-a dus pe aripile ei, la Constanţa, pe aripile
mării. Apoi, în perioada comunistă, pe scena Teatrului din Arad.
Îndrăznesc să cred că poezia „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”, pentru
mine, a născut „Scrisoarea I”.
Dacă în Decembrie 1989, mi-am împărţit viaţa în două, prima
jumătate ar fi „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie” şi cea de-a doua,
„Scrisoarea I”.
Dacă e să fac un Arc peste timp, doar le-aş inversa. „Scrisoarea I”
este cea care naşte „Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie”.
FRC - E puţin spus, „Mulţumesc”.
VV - Vă iubesc!!!!!!!
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Prefețe. Cu și despre. Postfețe
Viață. Meșteșug. Cântec. Maria Aiftincăi, Arad, Editura Tiparnița, 2016.
Flori de tei... Oricum, Eugenia Ponta Pete, Arad, Editura Tiparnița, 2017.
„Se desprinde, din poeme, o frumusețe a sufletului, ocrotit de
Lacrima (eminesciană) a Florilor de tei (p.. 50), care ard, cad, poleiesc
alei de sărut amirosind a vreme, a pași care se-ndreaptă către cărări…
Și totuși, poeta pendulează, într-un stil confesiv, în sensul că
realității îi smulge trăirile cu speranțele (ascunse în… ramuri…
cuiburi… raze generoase, ce lovesc muguri)(p. 109), ca mai apoi să
cerceteze alte contururi (imediate), peste care se pogoară cascade în
imagini și o versificație (proprii).
Secretele, care o macină de multă vreme, sunt, acum, desfătate
de reușite construcții, cum ar fi – epitete antepuse – gingașe comori,
prețiosul dar; personificări metaforizate – va sângera pădurea, rana
toamnei, își doarme somnul ș.a., iar punctele de suspensie îi
dau talantul, pe care, fiecare cititor și l-ar dori…dacă poeta nu ar
încheia, întrebător – exclamator – Castanul meu, din vremea mea
cuminte!”
Valsând poeme (Postfață), Ianto L. Teodora, în Visul, București, Editura
Inspirescu, 2019.
Despre mine
Florica R. Cândea, în Anton Ilica, Restituiri, Arad, Editura Tiparnița,
2018.
Despre o îmbrățișare de suflet, în Anton Ilica, Restituiri, Arad, Editura
Tiparnița, 2018.
Orhideea de la Salonul Gutenberg, în Anton Ilica, Restituiri, Arad,
Editura Tiparnița, 2018.
Lirismul poetic cândean, în Anton Ilica, Restituiri, Arad, Editura
Tiparnița, 2018.
Postfață „Poezia este vărsat de timp...” la „Visul”, de Natalia Micalona
București, Editura Inspirescu, 2019.
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Recenzii
2004
Icoana lui Sadoveanu, în Adevărul, Arad, 14 aprilie 2004.

2006
(Și) îngerii... vorbesc? sau Poetului îi este dor..., în Adevărul, Arad, 21
mai 2006.
„Ioan Vasile Marcu nu este la prima sa carte, de aceea ne-a fost
greu să-l regăsim, fericită regăsire, într-o „Lacrimă de seară”(1993), cu al
său „Cer interior”(1997)... același, dar acum cosind „Iarbă pentru îngeri”,
când s-a fost potolit de o ploaie rece și... mai scrie, din când în când,
scrisori, asemenea unor aforisme, desprinse, cândva, din caierul de lână al
mamei, căci, de toate îi este dor...”

2010
Folclor coregrafic (Viorel Nistor), în Jurnal arădean, Arad, 12 august
2010.

2011
Lector inocent (Căsoaia. Parcul de Sculptură monumentală Horia Truță),
în revista În căutarea jocului sfârșit, editor Carina Ienășel, nr. 2/2011.
Naufragiile nopții (Versuri. Virgiliu Bradin), în revista În căutarea jocului
sfârșit, editor Carina Ienășel, nr. 2/2011.

2014
Valentin Voicilă, Poeme, Fundaţia Culturală Ioan Slavici Arad, Editura
Noul Scrib, Arad, 2014.

2015
„Anton Ilica, Pedagogia Contemporană”, în Învățătorul zilelor noastre,
Arad, Editura Tiparnița, 2015.
Pedagogi români. Medalioane și interviuri (autor Anton Ilica), în Jurnal
arădean, Arad, 17 aprilie, 2015.
„Cartea, cu o valoare de document (...) este, îndeobște, un
itinerar în spațiul didactic și se vrea un model sau o privire de ansamblu
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asupra gândirii educaționale contemporane, prin preluarea unor portrete
de pedagogi consacrați.”

2016
Crucea lui „a fi” (Însemnări de lectură), în Tibiscus, Uzdin, nr 2-3,
februarie-martie 2016.

2017
Luceafărul cu zeci de stele (despre Mircea Iovi, Jiva Fițu, Ioan Henț și
cărțile Scrieri alese (Poeme datate, Izvorul), în Gutenberg, Arad, numărul
31, 2017.
Carte românească recenzată la Munchen (despre Anton Ilica), în
Gutenberg, Arad, numărul 32, 2017.
Când dascălii intră în vacanță sau, Roata, a mei (despre Delia
Chevereșan), în Gutenberg, Arad, numărul 32, 2017.
Drumul parfumat – gândurile sufletului (despre Geanina Iovănescu), în
Gutenberg, Arad, numărul 32, 2017.
Gânduri cât un „Gong” sau Altfel de Note de lectură (despre Mira
Odagiu), în Gutenberg, Arad, numărul 32, 2017.
Lacteea cuvintelor (despre Geanina Iovănescu – volum colectiv Cenaclu),
în Gutenberg, Arad, numărul 32, 2017.
Clișee lingvistice cu Profesorul Sălcuță despre Mască, în Glasul Aradului,
Arad, 3 mai 2017.
Clipe de viață, Clișee lingvistice, să luăm aminte, în Glasul Aradului,
Arad, 4 mai 2017.
Clișee lingvistice, Hei tramvai, hei joben..., în Glasul Aradului, Arad, 23
mai 2017.
Clișee lingvistice, Hai noroc și clisă friptă, în Glasul Aradului, Arad, 26
mai 2017.
Clișee lingvistice, de-a moca, de-a fitea, de pomană (despre Profesorul
Sălcuță cu Hodrea Gheorghe), în Glasul Aradului, Arad, 7 iunie 2017.
Primim spre lectură (despre cartea ANPRO Lecturiada, Colegiul Național
„Moise Nicoară”), în Gutenberg, Arad, numărul 32, 2017.
Rostiri cu rostogoliri, o nouă carte semnată de Horia Gana, Glasul
Aradului, Arad, 10 august 2017.
Carte românească recenzată la Munchen (despre Anton Ilica), în Glasul
Aradului, Arad, 18 august 2017.
Pași în istorie sau de la particular la general (despre Gabriela Marco), în
Almăjul, Șopotu Vechi, octombrie 2017.
53

Florica R. Cândea

Out / In

Epigrama, ca rostire (despre Horea Gana), în Stindard, Arad, an IV, nr.
10, 2017.
Alioș, monografie, în Gutenberg, Arad, numărul 33, 2017.
Vasile Man, Miracolul Luminii, în Studii de Știință și cultură, vol. XIII,
nr. 4, 2017.
Dimitrie Grama – Macea, file de istorie, în Glasul Aradului, Arad, 22
august 2017.
Învățătorul zilelor noastre, în Gutenberg, Arad, numărul 31, 2017.
Cu limpezii ochi ai minţi, răsfoiesc o nouă carte, Anuarul
Asociaţiei Învăţătorilor Bănăţeni, 2016, autori, Dimitrie Gheorghe Radu
, Sorina Groza, cu peste 220 pagini, Waldpress,Timişoara.
Cu un cuprins desfăşurat pe şase capitole, cartea este un
document-făclie şi va rămâne un reper nu numai în formarea cadrelor
didactice, dar va face cunoscute activităţi întinse peste ani, căci, nu-i
aşa? Maeştrii educaţiei vor fi, peste timp, un arc, în zbor.
Desigur, orice document care ne parvine dinspre dascăli, vor fi
adevărate ascensiuni, cuprinse în curate metafore, plutite în inspiraţii,
dedicaţii, devoţiuni, desprinse din fierbinţi dorinţi. Dincolo de cuprinsul
acestei cărţi, se ascund Iluminarea, Raza, Oaza, Liniştea, Sufletul unor
dascăli, care, indiferent de vârstă, leagă, în cotor de carte, experienţe,
scenarii, îndrumare, ca nişte cântare, ale căror greutate nu se poate
măsura în unităţi monetare.
Dascălul, cu prisosinţă, cel cu har, este unul din ingredientele de
care , orice elev, are nevoie, ca ora de clasă, parcursul ei, să fie tot mai
dulce.
Cartea propune, de altfel, alternative, modele, aspecte şi forme de
predare, incursiuni, evocări, orientări moderne, importante nu numai în
comunicarea didactică, dar şi în problemele ce se ivesc în educaţia
contemporană, deloc de neglijat.
Cu respectul ce se cuvine, remarcăm cum dascălul de succes, cu
al său purces, nu se ascunde sub felii de Domn Trandafir, Popa Tanda
sau Dăscăliţa, ci, ne oferă, spre a standardiza aureola, de care, toţi avem
nevoie, nu înainte, de a-i da, Măriei Sale, Copilul, modelul uman, aura
dăscăliei, ca profesiei.
Apoi, ca şi-n cazul de faţă, Măria Sa, Dascălul, AIB, prin noul
volum, ne mai scrie o... Compunere... ne oferă alte reţete... feliate,
euristice sau nu, cu priceperi, deprinderi, capacităţi de lucru, aptitudini,
atitudini, literatură psihologică, netezindu-ne, aşadar drumul spre o
oglindă a lecturii pedagogice.
În concluzia firească, această carte are Suflet. De Învăţător. Al
Zilelor noastre. Undeva, veţi găsi... pacheţelul frânturii inedite şi
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înfoliata dragoste, arome de iubire, pulberi de vanilată ambiţie
perseverată şi glazurate nume!

2018
Pași în istorie sau de la particular la general (despre Gabriela Marco), în
Glasul Aradului, Arad, 15 ianuarie 2018.
De dragul tău, de dragul lecturii (despre Iulian Patca), în Glasul Aradului,
Arad, 12 februarie 2018.
Anotimpuri prin lecturi (despre Liviu Nadiș), în Gutenberg, Arad,
numărul 34, 2018.
De dragul tău sau De dragul lecturii (despre Iulian Patca), în Gutenberg,
Arad, numărul 34, 2018.
Simplex artifex sau când Antologiile devin tradiție (despre Geanina
Iovănescu), în Gutenberg, Arad, numărul 35, 2018.
Sub semnul Marii Uniri (despre Virgiliu Bradin), în Gutenberg, Arad,
numărul 35, 2018.
Viața ca un sonet pe Haiku (despre Vladimir Belity), în Gutenberg, Arad,
numărul 35, 2018.
De la convertire cifrelor la convertirea gesturilor în poeme romanțate
(despre Emil Cazan), în Gutenberg, Arad, numărul 35, 2018.
Restituiri (despre Anton Ilica), în Gutenberg, Arad, numărul 36, 2018.
O nouă carte document – Arta monumentală și semne memoriale în
părțile Aradului, vol. I (despre Horia Truță), în Gutenberg, Arad, numărul
36, 2018.
Masca în cultura universală (despre Dana Dughi și Carina Baba), în
Gutenberg, Arad, numărul 37, 2018.
Anotimpuri, un volum despre călătoria prin viață (despre Liviu Nadiș), în
Glasul Aradului, Arad, 3 mai 2018.
Cartea-document, ca o convenție între apostolate (despre Gheorghe
Rancu), în Almăjul, Șopotu Vechi, aprilie 2018.
De dragul lecturii (despre Iulian Patca), în Agora, Cluj, an XI, nr. 35,
aprilie 2018.
Revelația iubirii prin reverberații lirice (despre Vasile Man), în Studii de
Știință și cultură, vol. XIV, nr. 2, 2018.
Rădăcini barbian-uzdinene cu sacramentul singurătății (despre Vasile
Barbu), în Tibiscus, Uzdin, august 2018.
Petre Ugliș-Delapecica, cărturar peșcan (Delia Chevereșan, autor), în
Glasul Aradului, Arad, 13 august 2018.
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Petre Ugliș-Delapecica, cărturar peșcan, în Almăjul, Șopotu Vechi,
octombrie 2018.
Două cărți, un singur autor, părintele Gheorghe Hodrea, în Stindard,
Arad, an VI, nr. 12, 2018.
Restituiri literare, un volum care va face istorie (despre Anton Ilica), în
Glasul Aradului, Arad, 2018.
Suntem convinși că Mărturisitorul, ca o Voce din Cetatea literară,
rămâne o pildă de rostire cu prea multă îngăduire, subpământată în
casca morfo-sintactică a versului sau prozei netaxate prin te miri ce
taxonomii sau redimensionări. Aceste texte i-au fost nimerit pretexte și iau fost oferit un nimb din jurul lecturării compozițiilor .
Privind prin prisma didacticii literaturii suntem personaje mute
primenite din vocea Monologului polifonic l fiecăruia dintre noi. Suntem,
de la ritmicitatea de scriere neumpluți de elogii, dar prinși în elegii ca
într-o acoladă amicală, de încurajare și/sau puncte de plecare. Suntem
cuprinși prin emiteri de judecăți de valoare cu mult aplomb și
discernământ, deși autorul se ferește a-și acorda atributul unui critic
literar. Am fost foarte atenți să descoperim cum autorul, cu bună
credință, alătură ierarhiilor literar-arădene un amplu spațiu mutând
tendința creionului de la opinii personale și la persoană, rezervându-și
plăcerea scrisului în spiritul unei libertăți proclamate.
Observațiile autorului nu țin cont de canoanele criticii, ci de
observații de natură estetic-morală, punctând relația dintre unii autori cu
un text propriu, dar se detașează de unele practici-dogme, intuind, ca
dintr-o domoală privire, adevăruri și coincidențe în câmpul literar
desprins din material brut și metaforic șlefuit mai mult sau mai puțin. De
aceea, aceste Învățături trebuie contemplativ privite ca pe niște
recomandări ținând cont de una, măcar din calitățile sale, aceea de
desăvârșit pedagog și care ne privește dincolo de text. Cu excepția unor
consacrați, personajele-scriitori, debutanți sau practicanți, suntem tratați
asemeni unor comeseni care tot repetăm, tot repetăm un Ospăț literareuforic și tot noi, înțelegem că avem nevoie de Modele-Restituiri, că
avem nevoie să plasticizăm limbajul textelor-pretexte, fie că suntem
scriitori de poeme, de proză, de eseuri sau limbaje de literatură
dialectală, istorie sau cercetare ș.a. căci, între atâtea cuvinte se
regăsește un spirit al fiecăruia, desigur, de netăgăduit.
Cu îndemnuri de îndemne de îndreptare și de ascultare! Cu toții,
mi-ar plăcea să fim copacii din drum, cu mâini pregătite și degete care
să asude la cuprinderea cărții, să fim pomi crescuți și cultivați acolo, de
la Răsărit pân’ la Apus! În marea carte! Și, din personaje să ne
desprindem, inedit, cu alte mărturisiri. Căci scrie mai departe autorul –
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mărturisitor despre poeți, artiști plastici, profesori pagini de o
tulburătoare acuratețe declamativ-prozodică.
În concluzie, Restituiri literare este un volum care va face istorie
cu siguranță! Mai ales că în scris ca și în viață, reîntoarcerea la Prima
iubire, înseamnă nu un pas înapoi, ci unul înainte!
Din fiecare Medalion sau pagină dedicată avem a învăța, avem a
ne contempla și avem a medita la modele. Umane! Fie-ne angajament! Și
dacă multă vreme autorul a fost considerat Pedagog-formator pe linie
personală, vă invit să îi acordăm și titlul Formator-Filolog!

2019
Despre carte, ca prieten sigur (despre Puiu Emilian Valea și Ioan Tuleu),
în Gutenberg, Arad, numărul 38, 2019.
Despre Marii Clasici (o carte de 4x4 duminical, cu Anton Ilica), în
Gutenberg, Arad, an XI, numărul 38, martie 2019.
Linotipia lirismului lodobian (despre Laurian Lodoabă), în Gutenberg,
Arad, an XI, numărul 39, iunie 2019.
Suflet cu amprente. Note de lectură (despre Carina A. Ienășel), în
Gutenberg, Arad, an XI, numărul 39, iunie 2019.
Vasile Ranga Versavia, poetul Neganelor, text inedit, Salonul Gutenberg,
5 noiembrie 2019.
Punct și de la capăt. O carte la persoana I (despre Daniela Gumann), în
Gutenberg, Arad, an XI, numărul, nr. 41, decembrie 2019.
Rostirea, ca fapt literar (despre Virgiliu Bradin), în Gutenberg, Arad, an
XI, numărul 41, decembrie 2019.
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PRESA VIRTUALĂ
2015
- O nouă apariție editorială: „Pedagogi români medalioane și
interviuri” / Florica Ranta Cândea : Glasul Aradului, Arad, 17 martie
2015.
http://glsa.ro/o-noua-aparitie-editoriala-pedagogi-romanimedalioane-si-interviuri/
- Amintiri din copilărie în variantă măceană: îndemn la o inocentă
lectură / Florica Ranta Cândea : Glasul Aradului, Arad, 22 octombrie
2015
http://glsa.ro/amintiri-din-copilarie-in-varianta-maceana-indemnla-o-inocenta-lectura/

2016
- Orchestra cărţilor în grai Vlaicu / Florica Ranta Cândea : Glasul
Aradului, Arad, 3 martie 2016.
https://glsa.ro/orchestra-cartilor-in-grai/
- Ziua Învățătorului – sărbătorită cu emoție la Universitatea Aurel
Vlaicu / Florica Ranta Cândea : Glasul Aradului, Arad, 4 iulie 2016.
http://glsa.ro/ziua-invatatorului-sarbatorita-cu-emotie-launiversitatea-aurel-vlaicu/

2017
- A. D. Xenopol sau istorii regăsite și la Arad / Florica Ranta
Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2274, Anul VII, 23 martie 2017.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1490241759.html
- Victor Ion Popa ca mușcată din fereastră și Nicolae Steinhardt ca
jurnal al fericirii / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr.
2281, Anul VII, 30 martie 2017.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1490846246.html
- Nichita Stănescu sau sensul iubirii noastre! / Florica Ranta
Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2282, Anul VII, 31 martie 2017.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1490932421.html
- Octavian Goga sau de va veni la tine vântul, tu, Oltule, să ne
răzbuni / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2283,
Anul VII, 01 aprilie 2017.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1491054009.html
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- Camil Petrescu Din patul lui Procust Ultima noapte... / Florica
Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2292, Anul VII, 10 aprilie
2017.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1491831438.html
- Maria Banuș – Barbu Șt. Delavrancea – Opintiri Literare /
Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2294, Anul VII, 12
aprilie 2017.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1491972388.html
- Ion Minulescu sau de ce-ți sunt buzele de violete petale
trecătoare / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2295,
Anul VII, 13 aprilie 2017.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1492054277.html
- Uzdin din Banatul orfan – o capitală a românismului / Florica
Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2306, Anul VII, 24 aprilie
2017.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1493008790.html
- Clișee lingvistice cu profesorul Sălcuță: despre Mască / Florica
Ranta Cândea : Glasul Aradului, Arad, 3 mai 2017.
http://glsa.ro/clisee-lingvistice-cu-profesorul-salcuta-despremasca/
- Clipe de viață – Clișee lingvistice: să luăm aminte / Florica
Ranta Cândea : Glasul Aradului, Arad, 4 mai 2017.
http://glsa.ro/clipe-de-viata-clisee-lingvistice-sa-luam-aminte/
- Din Câmpia Aradului în Țara Gugulanilor / Florica Ranta
Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2320, Anul VII, 08 mai 2017.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1494211274.html
- Clișee lingvistice: „Hei tramvai, hei joben…” / Florica Ranta
Cândea : Glasul Aradului, Arad, 23 mai 2017.
http://glsa.ro/clisee-lingvistice-hei-tramvai-hei-joben/
- Clișee lingvistice: „Hai noroc și clisă friptă” / Florica Ranta
Cândea : Glasul Aradului, Arad, 26 mai 2017.
http://glsa.ro/clisee-lingvistice-hai-noroc-si-clisa-fripta/
- Ultimul veteran din Macea pustei Aradului de-o vârstă aproape
cu Unirea s-a înălțat în Pantheonul stelelor de Înălțarea domnului /
Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2339, Anul VII, 27
mai 2017.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1495858505.html
- Mesici Vârșeț – Voivodina Serbia – Satul din sau Dlacodru /
Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2369, Anul VII, 26
iunie 2017.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1498449196.html
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- Portrete de dascăli, Simpozion internațional găzduit de AGIRO
Arad / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2374, Anul
VII, 01 iulie 2017.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1498877644.html
- Am fost în sat, pă goștie la Baci Ghiuri a lu Hămfău... eponime /
Florica Ranta Cândea : Facebook, 2 iulie 2017.
https://www.facebook.com/candeafloare.floare/posts/1647839681
904144
- Castelul din Macea Aradului a găzduit un Festival al
Părădăicilor eponime / Florica Ranta Cândea : Glasul Aradului, Arad, 3
iulie 2017.
http://www.aradreporter.ro/castelul-din-macea-aradului-a-gazduitun-festival-alparadaicilor/?fbclid=IwAR02abzREbZAcQzidOx4mfg1Vum6MXEv3ZC
d9tio7CeCm3Chos5pevDoeJs#.XZMaWUYzaM9
- Castelul din Macea Aradului a găzduit un festival al părădăicilor
/ Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2376, Anul VII,
03 iulie 2017.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1499057595.html
- Turnul de Apă Arad are de-acum o carte de vizită scrisă / Florica
Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2380, Anul VII, 07 iulie
2017.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1499403962.html
- Turnul de Apă a trăit botezul cărții eponime / Florica Ranta
Cândea : Glasul Aradului, Arad, 13 iulie 2017.
http://glsa.ro/turnul-de-apa-a-trait-botezul-cartii-eponime/
- Flori, portrete, peisaje în simfonii lirice și armonii cromatice /
Florica Ranta Cândea : Glasul Aradului, Arad, 8 august 2017.
http://glsa.ro/flori-portrete-peisaje-in-simfonii-lirice-si-armoniicromatice/
- „Rostiri cu rostogoliri”, o nouă carte semnată Horia Gana /
Florica Ranta Cândea : Glasul Aradului, Arad, 10 august 2017.
http://glsa.ro/rostiri-cu-rostogoliri-o-noua-carte-semnata-horiagana/
- Carte românească recenzată la München / Florica Ranta Cândea
: Glasul Aradului, Arad, 18 august 2017.
http://glsa.ro/carte-romaneasca-recenzata-la-munchen/
- Fiii satului Bodrogu vechi la a treia întâlnire sub lacrimile Maicii
Fecioare / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2424,
Anul VII, 20 august 2017.
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https://confluente.org/florica_ranta_candea_1503208607.html?fbc
lid=IwAR3iFPdA_DOzlbRZHeIjUSkHh7JPUMtlGmDpuYXogJIjVQX2
VtuLA23ilfw
- Fiii satului Bodrogu-Vechi, la a treia întâlnire de suflet – Doina
Dorurilor cu fiii din vatra satului și parastasul vetrei celor plecați / Florica
Ranta Cândea : Glasul Aradului, Arad, 21 august 2017.
http://glsa.ro/fiii-satului-bodrogu-vechi-la-a-treia-intalnire-desuflet-doina-dorurilor-cu-fiii-din-vatra-satului-si-parastasul-vetrei-celorplecati/
- Dimitrie Grama, Macea – file de istorie / Florica Ranta Cândea :
Glasul Aradului, Arad, 22 august 2017
http://glsa.ro/dimitrie-grama-macea-file-de-istorie/
- Pe Mureș la Arad ca între două oceane o lansare / Florica Ranta
Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2442, Anul VII, 07 septembrie
2017.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1504755228.html?fbc
lid=IwAR22fvEkha5uFYzsQIcLbjn_DD8gYfUjRACuZmg6w1bIJMLUj-gSxImwe8
- Pe Mureș la Arad ca între două județe Timiș Mehedinți sau două
lansări cu doi camarazi / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare,
Ediția nr. 2443, Anul VII, 08 septembrie 2017.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1504844963.html?fbc
lid=IwAR2kC_vV-8c3a-8U83cnIzsjrqrTjylKWsyAyPfcbU0daaNx7ZqQrZ6efY
- Roata, a mei! Din coșerița cu tăiței: rețete și aluaturi culese din
satul Bodrogu-Vechi / Florica Ranta Cândea : Glasul Aradului, Arad, 29
septembrie 2017
http://glsa.ro/roata-a-mei-din-coserita-cu-taitei-retete-si-aluaturiculese-din-satul-bodrogu-vechi/
- Ziua inimii sau cum prin porunci dumnezeiesti aproapele să îl
iubești / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2467,
Anul VII, 02 octombrie 2017.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1506914933.html
- Pași în istorie sau de la particular la general / Florica Ranta
Cândea : Glasul Aradului, Arad, 3 octombrie 2017
http://glsa.ro/pasi-in-istorie-sau-de-la-particular-la-general/
- Magister Învățător Profesor Educator Apostol Dascăl Profet
Profesoreasă / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr.
2470, Anul VII, 05 octombrie 2017.
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https://confluente.org/florica_ranta_candea_1507175784.html?fbc
lid=IwAR1CwVc4WNdrK0pN9oHz0_RQTK_vxqaoXitMwPB5bDpUP
Ugvu-PhPstJSaU
- Biserica, viața și lumânarea ei... / Florica Ranta Cândea : Arad
Reporter, 8 octombrie 2017.
http://www.aradreporter.ro/biserica-viata-si-lumanareaei/?fbclid=IwAR1bC9TONvtqQhiJeqQfbsvhO_ohl7LnCgdJJmGSxJSSPZ1eir-fe3jyOE#.XZMMDkYzaM9
- EXPO Arad - Târg culinar și degustare cu îndemânare / Florica
Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2473, Anul VII, 08
octombrie 2017.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1507435292.html?fbc
lid=IwAR13LSgYH8iS8c3YPGxnle3XgeOA8QD_HlyIFJd4szgdl8VoH-IQHUm0yE
- Pelerinaj la Catedrala Episcopală Sânnicoară din Jula Ungaria /
Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2474, Anul VII, 09
octombrie 2017.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1507517860.html?fbc
lid=IwAR22fvEkha5uFYzsQIcLbjn_DD8gYfUjRACuZmg6w1bIJMLUj-gSxImwe8
- Biserica, viața și lumânarea ei: zi de sărbătoare, dar și de
aducere aminte / Florica Ranta Cândea : Glasul Aradului, Arad, 12
octombrie 2017.
http://glsa.ro/biserica-viata-si-lumanarea-ei-zi-de-sarbatoare-darsi-de-aducere-aminte/
- La grădinița Bambi din Arad frunzele poartă nume de copii iar
din copacul cunoașterii coboară toamna cu nume de doamna Cătălina
Maria / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2483, Anul
VII, 18 octombrie 2017.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1508337356.html
- De două ori Aurel Vlaicu / Florica Ranta Cândea : Confluențe
Literare, Ediția nr. 2494, Anul VII, 29 octombrie 2017.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1509270232.html?fbc
lid=IwAR3Z1AW0Z1k46GWGtsYRUmREg_gnjAci_wgcFwmvbVCvOLImNxM355FA-4
- Frumoasă manifestațiune românească la Casa Națională din
Pârneava / Florica Ranta Cândea : ARQ, 17 noiembrie 2017
https://www.arq.ro/frumoasa-manifestatiune-romaneasca-la-casanationala-din-parneava-/18487?fbclid=IwAR0ZHmfeh18vJ6Yfam1VMmFuPkvUwzPp2LVQ0XTpmSij_nx0ySlvdt_TnQ
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- Frumoasă manifestațiune românească la „Casa Națională” din
Pârneava / Florica Ranta Cândea : Arad Reporter, 17 noiembrie 2017
http://www.aradreporter.ro/frumoasa-manifestatiune-romaneascala-casa-nationala-dinparneava/?fbclid=IwAR3fAsXbm9T6UXF6BlMVQoXaMMDsqQcQ2YY-ETntLHPG53ivOgYTNWPBao#.XZMKNEYzaM9
- Poetul Lucian Emandi s-a întors acasă la Pecica... / Florica
Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2515, Anul VII, 19
noiembrie 2017
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1511072290.html?fbc
lid=IwAR0UXxGUT6x0ARc_dKLbhP94GS1AkenXO02lPjzA4rftDccrDtotJ_iA-4
- Frumoasă manifestațiune românească la Casa Națională din
Pârneava / Florica Ranta Cândea : Glasul Aradului, Arad, 20 noiembrie
2017
http://glsa.ro/frumoasa-manifestatiune-romaneasca-la-casanationala-din-parneava/
- A nins cu fulgi de soare în Banatul orfan / Florica Ranta Cândea
: Confluențe Literare, Ediția nr. 2539, Anul VII, 13 decembrie 2017
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1513143354.html?fbc
lid=IwAR3Z1AW0Z1k46GWGtsYRUmREg_gnjAci_wgcFwmvbVCvOLImNxM355FA-4
- Revista Stindard Arad la a zecea aniversare / Florica Ranta
Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2554, Anul VII, 28 decembrie
2017.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1514434226.html?fbc
lid=IwAR1lmjOmzmMWEwCBJVGHhErAuVSIHE82tMk2sEKk0ewxiH-K8jYfKDYi1k

2018
- Gratulatul cu banda de Sântiion în Macea din pusta Aradului /
Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2564, Anul VIII,
07 ianuarie 2018.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1515308808.html?fbc
lid=IwAR2ITmrOMOOwEYwrwzTZZVEGVy573U19j3gBt0EKFTnvs3
D1RBFtVfT6H_4
- Mai am un singur dor... dor de Eminescu logodit la Macea în
pusta Aradului / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr.
2571, Anul VIII, 14 ianuarie 2018.
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https://confluente.org/florica_ranta_candea_1515914848.html?fbc
lid=IwAR1bC9TONvtqQhiJeqQ-fbsvhO_ohl7LnCgdJJmGSxJSSPZ1eirfe3jyOE
- Ioan Slavici – 170 de ani de la naștere: glose, referințe,
discursuri gnomice, glosar, metafore / Florica Ranta Cândea : Glasul
Aradului, Arad, 18 ianuarie 2018
http://glsa.ro/ioan-slavici-170-de-ani-de-la-nastere-glosereferinte-discursuri-gnomice-glosar-metafore/
- Sesiune internațională de comunicări științifice – Școală și
Societate în Banat 16 / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția
nr. 2577, Anul VIII, 20 ianuarie 2018.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1516436821.html?fbc
lid=IwAR1YsP7RKXxXI9pB5Yp7drSFMKnMgBlGFu2chQWOpkHRv
o0Opbt9erWkAR0
- Ce frumoasă ești / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare,
Ediția nr. 2598, Anul VIII, 10 februarie 2018.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1518246924.html
- De dragul tău sau de dragul lecturii / Florica Ranta Cândea :
Glasul Aradului, Arad, 11 februarie 2018
http://glsa.ro/de-dragul-tau-sau-de-dragul-lecturii/
- Zăbava ca pasiune: un catalog inedit de istorie trăită cât o viață
de om / Florica Ranta Cândea : Glasul Aradului, Arad, 19 februarie 2018
http://glsa.ro/zabava-ca-pasiune-un-catalog-inedit-de-istorietraita-cat-o-viata-de-om/
- Cariatide 2 / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția
nr. 2612, Anul VIII, 24 februarie 2018.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1519455034.html
- Desfătări / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr.
2619, Anul VIII, 03 martie 2018.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1520059621.html
- A la longue / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția
nr. 2626, Anul VIII, 10 martie 2018.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1520668041.html
- A la longue / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția
nr. 2627, Anul VIII, 11 martie 2018.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1520751468.html
- Alexandru Florin Țene, pelerin în decorul memorial minulescian
sau romanța celui care s-a întors / Florica Ranta Cândea: Confluențe
Literare, Ediția nr. 2627, Anul VIII, 11 martie 2018.
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https://confluente.org/al_florin_te
ne_1520772300.html?fbclid=IwAR1od3z
bPgwk57h4SDgKQAz5RoD74R9pySkx
BwsGhcsG1KUTazcxav61n0M
- Alexandru Florin Țene, pelerin
în decorul memorial minulescian sau
romanța celui care s-a întors / Florica
Ranta Cândea : Luceafărul, 12 martie
2018
https://luceafarul.net/alexandruflorin-tene-pelerin-in-decorul-memorialminulescian-sau-romanta-celui-care-s-aintors?utm_source=dlvr.it&utm_medium
=facebook
- Desfătări / Florica Ranta Cândea
: Confluențe Literare, Ediția nr. 2633,
Anul VIII, 17 martie 2018.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1521284865.html
- Alexandru T. Stamatiad intră în colecția Bibliotecii Județene
arădene / Florica Ranta Cândea : Facebook, 19 martie 2018
https://www.facebook.com/bibliotecaarad/posts/17905315309673
75
- Bunavestire la români în calendar / Florica Ranta Cândea, foto:
Pavel Sinka : Arad Reporter, 26 martie 2018
http://www.aradreporter.ro/bunavestire-la-romani-incalendar/?fbclid=IwAR0ZHmfeh18vJ6Yfam1VMmFuPkvUwzPp2LVQ0XTpmSij_nx0ySlvdt_TnQ#.XZL0ZkYzaM9
- Bunavestire la români în calendare: comunitatea din Uzdin a
avut oaspeți din patria mamă / Florica Ranta Cândea, foto: Pavel Sinka :
Glasul Aradului, Arad, 29 martie 2018
http://glsa.ro/bunavestire-la-romani-in-calendare-comunitatea-dinuzdin-a-avut-oaspeti-din-patria-mama/
- Litanii 2 / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr.
2651, Anul VIII, 04 aprilie 2018.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1522833515.html
- Litanii 6 / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr.
2653, Anul VIII, 06 aprilie 2018
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1522988285.html
- Suflet cu amprente. Note de lector / Florica Ranta Cândea :
ARQ, 23 februarie 2019.
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https://www.arq.ro/suflet-cu-amprente-note-delector/27271?fbclid=IwAR3abXcTJYC0dDbiJ1ySdD7WA6qbHNegb95t
JD8KCRR0t-Wohj2KyINW_s4
- Oratorii 1 / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția
nr. 2657, Anul VIII, 10 aprilie 2018.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1523341504.html
- Șansonete 6 / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția
nr. 2662, Anul VIII, 15 aprilie 2018
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1523777101.html
- Unirea din 1918. De la poveste la fapte / Florica Ranta Cândea :
Vâlcea Turism, 22 aprilie 2018.
https://valcea-turism.ro/
- Oameni de Seamă ai Banatului la borna 22 – Simpozion
International, Uzdin, Voivodina (Serbia) / Florica Ranta Cândea :
Confluențe Literare, Ediția nr. 2669, Anul VIII, 22 aprilie 2018.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1524380260.html?fbclid=Iw
AR2keU_dXo2oGlnQkT0D9pFRMNnBW8b_qRFhzrtiOehuxfn4mmV1re1jfE
- Sărbătoarea lu Sânjorz în comuna Macea din Câmpia Aradului /
Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2670, Anul VIII,
23 aprilie 2018.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1524464864.html?fbc
lid=IwAR243W18oQd5rky7k2MwWQ8iC7l1InLgqUYlQE688P_zKreB
xEYqA8j-YiE
- Aventura ideilor – ctitor de cuvinte / Florica Ranta Cândea :
Napoca News, 1 mai 2018
http://www.napocanews.ro/2018/05/aventura-ideilor-ctitor-decuvinte.html?fbclid=IwAR0REeYseB53cPbNxZQwJ6BgKBHuf2LY9jKDRTsxwDNAoeFGs7g-tzLFGI
- Anotimpuri, un volum despre călătoria prin viață / Florica Ranta
Cândea : Glasul Aradului, Arad, 3 mai 2018
http://glsa.ro/anotimpuri-un-volum-despre-calatoria-prin-viata/
- Poezii / Florica Ranta Cândea : Confluenţe Literare, Ediţia nr.
2680, Anul VIII, 03 mai 2018.
https://confluente.org/al_florin_tene_1525353706.html
- Sub semnul Marii Uniri / Florica Ranta Cândea : Arad Reporter,
8 mai 2018
http://www.aradreporter.ro/sub-semnul-mariiuniri/?fbclid=IwAR243W18oQd5rky7k2MwWQ8iC7l1InLgqUYlQE688
P_zKreBxEYqA8j-YiE#.XZHN_0YzaM9
66

Florica R. Cândea

Out / In

- Cartea – document ca o convenție între apostolate / Florica
Ranta Cândea : Arad Reporter, 14 mai 2018
http://www.aradreporter.ro/cartea-document-ca-o-conventie-intreapostolate/?fbclid=IwAR31mr5Lwv1J9PxQsYZXN7v79NeXMy4KvxY
Dudbw2NJLzlRarr9mNFyz4GY#.XZHNmkYzaM9
- Rădăcini barbian-uzdinene cu sacramentul singurătății / Florica
Ranta Cândea : Arad Reporter, 22 mai 2018
http://www.aradreporter.ro/radacini-barbian-uzdinene-cusacramentul-singuratatii/?fbclid=IwAR09M1E7wWmh0cTPii3biyLwoaxCvqLdkgXqWcCAyeqSGy7Nt39a5tN7vI#.XZG1VUYzaM9
- Poemziceri 9 / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare,
Ediția nr. 2702, Anul VIII, 25 mai 2018.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1527224515.html
- Infuzii 7 / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr.
2705, Anul VIII, 28 mai 2018.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1527486576.html?fbc
lid=IwAR3rWUk9__kPBTd0dmTTXk2A3h1xCqRBlpyQ_Vm5VMGt7C
jhPKSZ2x7kXz0
- Sfârșit de Florar la AANCMRR Arad sau ziua rezervistului
militar / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2710,
Anul VIII, 02 iunie 2018.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1527955606.html?fbc
lid=IwAR1HEWbEAMIQKzet5HoIz7SP1iQA3k1Ys_KIYbXW4kYRzY1ffkMljn5pSc
- Ziua învățătorului la Liceul pedagogic Arad serbată în Cireșar
prin lansarea cărții antologie scrisă de elevi cu un titlu simbolic Simplex
Artifex / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2713,
Anul VIII, 05 iunie 2018.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1528213546.html?fbc
lid=IwAR3zjCuzvwiDa3mmhkuBwkLZdEB8uoKzxr0HjowbKjg4n_dxRMI-rvmiMY
- Cireșar din Florar poame 9 / Florica Ranta Cândea : Confluențe
Literare, Ediția nr. 2718, Anul VIII, 10 iunie 2018.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1528628020.html
- ÎNmiruiri 2 / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția
nr. 2746, Anul VIII, 08 iulie 2018.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1531031418.html?fbc
lid=IwAR08bvuihW3oQQhwiwCHgxCd56WYppurtU7j6o0eMw2Ps1Gc8uo5dS95a8
- Restituiri literare – un volum care va face istorie / Florica Ranta
Cândea : Glasul Aradului, Arad, 26 august 2018.
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http://glsa.ro/restituiri-literare-un-volum-care-va-faceistorie/?fbclid=IwAR3Smw8QUpeNWd73S5fUvGFgLGiM7bJQ1Ctk3Ni
OL63hjOFjtebc_YjYHhw
- Zilele Uzdinului, Ediția X, au fost înmănuncheate în Drumuri de
Spice Festival de Poezie Jubileu XXV / Florica Ranta Cândea :
Confluențe Literare, Ediția nr. 2766, Anul VIII, 28 iulie 2018.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1532780226.html?fbc
lid=IwAR31mr5Lwv1J9PxQsYZXN7v79NeXMy4KvxYDudbw2NJLzlR
arr9mNFyz4GY
- Fiii satului Bodrogu Vechi mai aproape de mănăstirea sufletelor
- partea I / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 2787,
Anul VIII, 18 august 2018.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1534597620.html?fbc
lid=IwAR0TRPPkzCTR9r8VCnPScdO3IDBd9B_oawUSPvFTy9qDTBAIS_DOB9PE24
- Fiii satului Bodrogu Vechi mai aproape de mănăstirea sufletelor
- partea a II-a / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr.
2788, Anul VIII, 19 august 2018.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1534681832.html?fbc
lid=IwAR243W18oQd5rky7k2MwWQ8iC7l1InLgqUYlQE688P_zKreB
xEYqA8j-YiE
- A patra ediție a „Întâlnirii cu fiii satului dintre ape” / Florica
Ranta Cândea : Arad Reporter, 20 august 2018.
http://www.aradreporter.ro/a-patra-editie-a-intalnirii-cu-fiiisatului-dintre-ape/?fbclid=IwAR0P9vwry3spQ3xqOmKxgtaTcAGqUoxHFu-MNTipyzhExtSL_YX7w4Ivos#.XZGtUUYzaM9
- Șapte măceni au doinit drumul spre gara ultimului tren-UNIREA
/ Florica Ranta Cândea : Arad Reporter, 27 septembrie 2018.
http://www.aradreporter.ro/sapte-maceni-au-doinit-drumul-spregara-ultimului-trenunirea/?fbclid=IwAR1ufySvbF9cxnDSFi4_64fhZsCDtFXXFS670ZvAyh
Lc-x1IjU_T4wsIXsc#.XZGsRkYzaM9
- Două cărți, un singur autor / Florica Ranta Cândea : Arad
Reporter, 1 octombrie 2018.
http://www.aradreporter.ro/doua-carti-un-singurautor/?fbclid=IwAR3YVgVLYpPoxNVCsdnrQQYHBbeHBklTCwd0t18
puACV6DA9y2WSAbX7iAE#.XZGr7UYzaM9
- Considerații generale – Salon literar Al. T. Stamatiad la Arad /
Florica Ranta Cândea : Vâlcea Turism, 5 octombrie 2018
www.valcea-turism.ro
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- Cronică la cartea „Visul alb” de Al. Florin Țene / Florica R.
Cândea: Confluențe Literare, Ediția nr. 2835, Anul VIII, 05 octombrie
2018.
https://confluente.org/al_florin_tene_1538751583.html?fbclid=Iw
AR31mr5Lwv1J9PxQsYZXN7v79NeXMy4KvxYDudbw2NJLzlRarr9m
NFyz4GY
- Începutul anului bisericesc la Sintea Mare – note de drum /
Florica Ranta Cândea : Glasul Aradului, Arad, 6 octombrie 2018.
http://glsa.ro/inceputul-anului-bisericesc-la-sintea-mare-note-dedrum/?fbclid=IwAR1bo5O8yTecsM6fCmddwVSJLCRntwrWMxBKD9_
qbQq8_UAS8GZwjbRenP0
- „Poezii: Poem alegoric. Netimp. Un clopot centenar” / Florica
Ranta Cândea : Revista „UNIREA” Viena, Austria, nr. 8-9, 2018.
- „Bunavestire la românii din Uzdin, Voivodina” / Florica Ranta
Cândea : Revista „UNIREA” Viena, Austria, nr. 8-9, 2018.
- „Bunavestire ca praznic al poeziei” / Florica Ranta Cândea :
Revista „UNIREA” Viena, Austria, nr. 8-9, 2018.
- „1918 – Anul Centenar! Anul Coșbuc! Consemnări” / Florica
Ranta Cândea : Revista „UNIREA” Viena, Austria, nr. 8-9, 2018.
https://issuu.com/adriana.weimer/docs/revista_unirea_viena__nr_8-9__2018?fbclid=IwAR3Apoe9qe3bwV-heaFb3HPYy
Vqmm
1gnWoGzGATPWU6WDb-v4wDi3FapjVM
- Aradul – orașul de pe Mureș – leagăn al Marii Uniri / Florica
Ranta Cândea : Vâlcea Turism, 6 noiembrie 2018.
https://valcea-turism.ro/
- Amintiri cu suflet, scrieri cu suflet / Florica Ranta Cândea : Arad
Reporter, 15 noiembrie 2018.
http://www.aradreporter.ro/amintiri-cu-suflet-scrieri-cusuflet/?fbclid=IwAR1FN-vg3ivn6MXUPlAOhnNyA1M1HQLUZ5G_MakUcrVnhN1HSlVpgg9dlc#.XY2tPEYzaM9

2019
- Noul an literar la Biblioteca Județeană a fost deschis de Aurul
salvează România / Florica Ranta Cândea : Arad Reporter, 15 ianuarie
2019.
http://www.aradreporter.ro/noul-an-literar-la-bibliotecajudeteana-a-fost-deschis-de-aurul-salveaza-romania/?
fbclid=IwAR0gS49_y5uH0vF92Ii9jISuj7iGlaID4UZmHfLpJ0QYJATBk
RAkKOeUDPY#.XYsQ2ygzaM9
- „Cetăți, castele, castelani din comitatul Aradului” la Akademos /
Florica Ranta Cândea : ARQ, 23 februarie 2019.
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https://www.arq.ro/cetati-castele-castelani-din-comitatul-araduluila-akademos/26520?fbclid=IwAR3meeh63MrCp0CFB0sKb8BIvUs_HPPqCnubzSpwpC7vZX8cEMup8hokxg
- Suflet cu amprente. Note de lector / Florica Ranta Cândea :
ARQ, 08 aprilie 2019.
https://www.arq.ro/suflet-cu-amprente-note-delector/27271?fbclid=IwAR2ohh54UvonvLlsj5shjoKU4SJJcP1xoR4ttlmw
VcO36we9SBCDC4aK3I8
- Poeme (1): „De ziua ta”, „S-a întâmplat”, „Și am să te zbor”, „În
stropi de cascade”, „Răs(frân)tece”, „Antoniene”, „Împăturiri”, „Prier”,
„Prolog”, „Oratorii” / Florica Ranta Cândea : Revista Logos și Agape.
Revistă creștină de cultură, tradiții și atitudine civică, 15 aprilie 2019.
http://www.logossiagape.ro/2019/04/16/florica-r-candeapoeme1/?fbclid=IwAR0JOy8n1LIT1HrsMtLs82228IUHVAHdLIWpB4
GOSnZ7DlDjQM6faaWWhAk
DE ZIUA TA
De ziua ta-nfloresc caișii
Și puii-și cheamă mama lor
De ziua ta
Pândesc
Bobocii
De muguri
Creanga încerată
Coama lor…
De ziua ta
Răsare luna
În cuibul de săgeți printre pridvor
De ziua ta
Mai sunt duminici
În care se răsună
Și se tânguie
Bătrânul cor…
- Florica R. CÂNDEA - Poeme (1) / Florica Ranta Cândea :
Confluențe Literare, Ediția nr. 3028, Anul IX, 16 aprilie 2019.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1555384568.html?fbc
lid=IwAR0YJKnc70p_ICd2b1nqPC4Oh3LqQR9FMjAI5XZLMyUIjRek
42SNlB2EQzY
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- Icoana, însemn cu semn, fereastra spre cer. Note scrise cu
evlavie, Florica R. Cândea, 23 aprilie 2019.
https://www.arq.ro/icoana-insemn-cu-semn-fereastra-spre-cernote-scrise-cuevlavie/27545?fbclid=IwAR3_4jp725ib_QFrCOm9rvljTf2KPa2_viLap8VEcI8vwS4-P7aIZODiy4
- Sărbători luminate cu pacea cerului divină / Florica Ranta
Cândea : ARQ, 28 aprilie 2019.
https://www.arq.ro/sarbatori-luminate-cu-pacea-ceruluidivina/27576?fbclid=IwAR1XEkdQV3ZijURg4p3GoM8Rjj3gGL38zfvd
EPAAW2L4CO96DI30_p01kQg
Sărbătoare a libertății și a azimilor, Sfintele Paști este precedat
de Săptămâna Patimilor, Thanatos și Înviere, dar și Passione - Suferință!
Printre care strecurăm, ca să fim pregătiți, o Taină! Cea a Floriilor!
Premergerea Intrării Domnului în Ierusalim! Adevărat Ritual, încetățenit
pe la casele satelor, acolo unde, săteni, dieci și prețioși preoți parcurg
ulițele satului, în brațe cu buchete de sălcuțe, spre a fi sfințite.
Sărbătoare-mozaic, Sfintele Paști, cu o singură formă de plural, a
termenului Pessah, Pesachim, ebr. sau lat. Pascha, este exprimarea
multiplelor sensuri a Sărbătorii Trecerilor.
Azima, pâinea nedospită, sfințită, simbol al curăției, se servește în
Noaptea Paștilor, corespunde, în Contextul Pascal, cu Pasca, anafura
sub formă de cozonac, obținută din aluat dospit, ornată cu brânză dulce
și stafide, la creștinii ortodocși. În conotații creștine Paștile sunt
eliberări, de robii sau păcate, și premergerea către Înviere.
Bate toaca...
Bate toaca, broașchile/Că mâne vin Paștile! Răsună și azi
chemarea prevestitoare, acest glas, nemaicântat de nicio pasăre
călătoare, care, în zile de primăvară își cată cuibul.
Copil fiind toaca răzbătea tot satul, urmată de surzenie de clopot
până în Noaptea Învierii, când se-nconjura, cu Prapori, Biserica. Lumini
aprinse, ca un Viu Sfeșnic, luminau Întunerecul Nopții, iar coloana
formată din înfățișări umane semnifica Pelerinaj la Mormânt!
Pentru noi, Paștile însemna haine noi, cusute la croitorii din sat,
papuci de lac, cârpă pentru cap, învelită, după vârstă, dar și ouă roșii.
Acestea erau vopsite din coji de ceapă strânse peste an în pod, în
bășcuiețe de pânză, dar și din fire de lână roșie care nu puteau fi folosite
la războiul de țesut pentru ponevi, țoale etc. Cojile de ceapă se fierbeau,
la fel, se adăugau, după caz, și fire de lânuță, după care se introduceau
ouăle spre a fi înroșite. Acestea, după ce s-au fiert, se lăsau puțin să se
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răcească și se ungeau, ca să lucească, cu slănină sau unsoare, cât o
nucă. De asemenea, ouăle roșii, se ornau cu frunze de pătrunjel, sau alte
plante cu frunze decorative, prin introducerea acestora într-un ciorap de
nailon, se scăldau atent, și aspectul era unul natural, dat de stratul de
unsoare care le dădea luciul.
Dar, ce mai însemna Paștile?
Plimbare prin... Centru, ieșitul pă uliță, păsusuori, care cu care și
păradia-paradarea ținutelor! Ca să nu deranjăm cetele de feciori sau
bărbați de toate vârstele, ne cumpăram țucurnucă pă bâtă! De la Baba
Lenca! Bomboane caramelizate, obținute dn topirea zahărului la care se
adăuga miez de nucă mărunțit.
Dar cum era cu cei care se adunau pă Locu Piațului? Ciocnirea
ouălor era, este și acum, un ritual! P-a dus-a! P-a luate-a! P-a mâncatea! Și, cine credeți, dragi cititori, câștiga? Acel care avea Ou cu ghioantă!
Vă las să ghiciți! Nu e vorba de Ou potcovit, de aceea cei are câștigau,
aveau nevoie de coșeri de paie să și le care, acasă! Alții își umpleau
buzunarele iar noi, copiii, ne făceam că ne împiedecam și le zdrobeam
buzunarele...
Și totuși, culoarea roșu, roșie însemna viață, sacrificiu, sânge
vărsat... nu însă și exprimările și colportările, ce-i drept, mai nou, despre
Formulele de adresare în aceste zile de sărbătoare, de primenire.
Și, totuși, ce mai însemna Paștile?
Ce mai însemna Paștile? Tradiții, care astăzi s-au pierdut în
negura vremurilor! Dacă Toaca încă răsună prelung cu solemnitatea de
nezdruncinat, dacă Postul este o pregătire pentru suflet, alte cutume,
tinerii, și nu numai, nu le mai practică. Ne referim aici la jocuri! Cu rol
de comunicare! Cum ar fi jocul cu loptan-n lopițele! Lopta, mingea din
zdrențe, pe care, tinerii o pregăteau și o dădeau peste două bucățele de
scânduri, într-un loc anume din comună-La Pețu-n dâmbă! Sunt
toponime și cognomene recunoscute, totuși, de sătenii în vârstă.
Ieși moși de sub coș…
Și ce se mai practica în Postul Paștilor? Ceea ce încântă un
trecător, dacă se află în preajmă este făcutul cocoșilor! Pop corn... local
și, nu oricum, ci sub descântec... cunoscut din veacuri.
Sătencele în vârstă mai păstrează ciurul-sita de azi. Și își
pregătesc porumb de cocoși! Și foc cu jar potolit!
Se adună la uliță sau în gospodăria uneia, și, ținând sacrul Post
al Paștilor, fac cocoși, descântând: „Ieși moși, ghi su coși, și pomnește
tri cocoși/Unu mie, unu ție/Unu la Bacea Ilie!” Cu acest ritual, de sub
jar, în ciur, cocoșii pocneau frumos, albi ca niște fluturi zburând a
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desprimăvărare! Și erau mulți! Se puneau, sub dosoi, într-o coșeriță, să
se ajungă!
Ce făceam, noi, copiii? Așteptam puicuțele! Boabele de porumb
neplesnite bine, și ne amuzam că ne rămânea și nouă ceva, iar dacă nu le
puteam zdrobi sau mesteca, fiind puțin dure, cel puțin le împrăștiam prin
grădină la puicuțele adevărate!
Și ce dacă te adresezi Paște Fericit! ești cool, dar nu-i destul…
Glosată între foarte multe paranteze, această adresare, cu păreri
împărțite, încearcă a elimina din sacralitatea ei și nici nu știm, ca mai
demult, bătrânii satelor să își fi scos pălăriile unul în fața celuilalt
invocând urarea drumeagului, care își scotea, la păscut, vitele, mă rog,
ovinele. Paște fericit! Știm doar atât! Că de Sfintele Paști se primeneau
curțile! Casele! Sufletele!
Am consultat, pentru acest material mai multe dicționare sau
cărturari, spre a ne documenta cum este corect Paște! Paști! Dosoftei,
1575, Coresi,1589, L. Șăineanu, 1896, Densușianu, Varlaam, Coșbuc,
Hasdeu, Delavrancea, Negruzzi ș.a folosesc forma de Paști, Păștiță,
Pască rezumativ. Acestea sunt Paștile, de bucurie și veselie. Mai nou
întâlnim și exprimarea Sărbătorile Pascale sau Paște, acceptate de
DOOM2. Nu putem emite opinii, este atât de încetățenită exprimarea
Sărbătoarea Pascală sau formula Paște Fericit, încât am încercat să
conjugăm verbul a paște conform normelor gramaticale uzuale: Eu
pasc/Tu paști, El, ea paște... astfel că, știut fiind faptul că oamenii nu
pasc, este de la sine înțeles că o vită paște la câmp sau vitele pasc la
pășune.
Nu putem încheia aceste însemnări fără a ne referi la
substantivul-sărbătoare folosit în expresii polisemantice sau conotative,
întâlnite în materiale de referință. Am ales, ca o concluzie doar
Dicționarul Limbii Române, Ed. Acad. Române, 1954, celelalte derivând
tot de aici.
Te întreb, drag cititor...
Paști fericit?... până la Paște?!!!!
Indiferent de plural sau singular, nu e în toate zilele, Paști!
Sau… La Sfintele Paști, catolicii, în a doua zi, merg cu stropitu',
cu odicolon... sau ne referim la Paștile Blajinilor, blajinii - robmanii, cei
dintâi oameni de pe pământ trăiau fără femeile lor, de fapt, stau, dar
doar treizeci de zile! Blajinii, oameni pașnici, blânzi, din lumea lor,
îndepărtată, își primesc Paștile din Apa Sâmbetei, unde, localnicii le
aruncă în apa curgătoare a Ostroavelor.
Albe, coji de ouă roșii sparte din timpul înroșirii.
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Ca să ne pregătim sufletește pentru Pașile Morților, vom face
referire și la Paștile Cailor, două substantive, unul propriu, altul comun,
în nominativ și genitiv, zi în care caii nu sunt înhămați la căruță, dar
expresia ne conduce undeva spre un... niciodată! Este o expresie specific
- legendă specific românească, numită și Joia Iepelor, potrivit
Calendarului Ortodox corespunzând Ziua de Ispas. Postul Mare!
Săptămâna Patimilor! Sfintele Paști! Mai până la Paști!
Frământări metafizice, catalogate, acceptate mai mult sau mai
puțin de la Pasca-Paștile oferit în Noaptea Învierii, nu ar trebui să
stârnească controverse dar nici nu ne putem abate de la anumite norme
lingvistice (preferăm iar, Al. Graur, 1929 - În uzul popular, e încetățenită
Sărbătoarea de Paști). Cu una, cu alta, cu Numele propriu, de familie
Pascal, prenumele Pascu, poporul român și românii plecați, de-acum, se
vor saluta, în lungul lor drum, Happy Easter, Joyeux Paques, iar
iepurașul cu sau fără tricolor va aduce, poate, nu ouă înroșite în coji de
ceapă, ci multicolor spre deliciul tuturor!
Dar… nu uitați să sărbătoriți Marele Praznic al Învierii într-un
Paști Frumos!
Florica R. Cândea
- Tandem literar – 55 ani de la căsătorie a scriitorilor Titina Nica
Țene și Al. Florin Țene / Florica Ranta Cândea : Uniunea Ziariștilor
Profesioniști din România (UZPR), 01 mai 2019.
https://uzp.org.ro/16194/tandem-literar-55-ani-de-la-casatorie-ascriitorilor-titina-nica-tene-si-al-florintene/?fbclid=IwAR0gS49_y5uH0vF92Ii9jISuj7iGlaID4UZmHfLpJ0QYJ
ATBkRAkKOeUDPY
- TANDEM LITERAR – 55 ani de la căsătorie a scriitorilor Titina
Nica Țene și Al. Florin Țene / Florica Ranta Cândea : Revista Logos și
Agape. Revistă creștină de cultură, tradiții și atitudine civică, 01 mai
2019.
http://www.logossiagape.ro/2019/05/01/florica-r-candea-tandemliterar-55-ani-de-la-casatorie-a-scriitorilor-titina-nica-tene-si-al-florintene/?fbclid=IwAR0Pc_7BATkvBLeGuX8RjxY2Cr7K70xZIpbuXlRqX8Y-dOCvoNzO6Hq0po
- Aradul, reprezentat cu cinste la Sărbătoarea Muzeelor Sătești, de
la Bozovici / Gabriela Marco, Florica Ranta Cândea / foto: Mircea Boran,
Ioana Nistor : ARQ, 07 May 2019.
https://www.arq.ro/aradul-reprezentat-cu-cinste-la-sarbatoareamuzeelor-satesti-de-la74
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bozovici/27673?fbclid=IwAR1oRLN6v1aPgeada2pgA3Pz2mg6f1_HIOP
z71V2i7L5UNGsMIc1DZUFewc
- Eveniment sub Stindard / Florica Ranta Cândea : Confluențe
Literare, Ediția nr. 3055, Anul IX, 13 mai 2019.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1557724341.html?fbc
lid=IwAR1cp9Dw7KsA3LdixEv6x4DnScDPbNHv_e1ceH4wItI_bg6Fremlqnt06w
- Zilele Academice Arădene / Florica Ranta Cândea : Confluențe
Literare, Ediția nr. 3056, Anul IX, 14 mai 2019.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1557809680.html?fbc
lid=IwAR1Gyowh6vVjodttybqfYt_3CBLeGpZ01UjURPaf8FJ35MbYFb
Ea7UhNjcA
- Se des...țărează țara sau literatura patriotică / Florica Ranta
Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 3058, Anul IX, 16 mai 2019.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1557983056.html?fbc
lid=IwAR1c0sGopEtvraTqoC17_TLSvWVly1hZ7IEJuL_8DeaVDDkz6
WTnU4M1xlY
- Zilele Administrației Arădene sau un câmp de flori pe o mare de
iubire / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 3060, Anul
IX, 18 mai 2019.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1558141322.html?fbc
lid=IwAR2gWkZNM-Grj0W-tiiExBrDKZOjALGKY1vMpNl0sBLkWzFJbpI12bYQBU
- La Uzdin în Banatul Serbiei de Sud culoare savoare sublimare
aminumare / Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 3061,
Anul IX, 19 mai 2019.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1558247882.html?fbc
lid=IwAR2wA_y3d__8cgdJHxGeCEUYxKfVaU1P3eozj5C8BjZt6UxaP
8Mcx2EvYQc
- Asociația Învățătorilor Bănățeni / Florica Ranta Cândea :
Facebook, 25 mai 2019.
https://www.facebook.com/candeafloare.floare/posts/2476692589
018845
Un Simpozion dedicat Învățătorului Costi Guțu sau un refren
patetic melodios desprins din Priceasna... în Casa Tatălui Meu...
Asociația Învățătorilor Bănățeni. Azi la Lipova în Casa Muzeu
Sever Bocu am participat la Simpozionul „Costi Guțu”. O altfel de
școală. Și pentru a expune și propune Puncte de vedere și soluții realiste
pentru o Societate modernă ori o Școală care împletește tradiționalul cu
modernul.
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De fapt, plecat dintre cei pe care i-a slujit cu devoțiune
Învățătorul Costi Guțu a fost printre cei prezenți din AIB într-un locaș
încărcat de pitoresc istorie și calm didactic. În plin proces de reforme și
schimbări, dascălii bănățeni s-au reunit pentru a omagia personalitatea
celui care a fost Costi Guțu, dar și de a propune și mărturisi despre o
Școală Altfel. Moderatorul, dl. învățător dr. Vasile Miclăuș, un dascăl
care conduce destinele Școlii private Babel, a fost o gazdă perfectă
pentru cei care au vorbit în plenul Simpozionului. Dl. Prof. dr. Anton
Ilica a ieșit din tipare prin slide film despre Constantin Brâncuși, în Anul
Brâncuși, pornind de la romanul „Le Baiser”, scris de Sophie Brocas din
Franța. Propunând astfel o alternanță pentru un învățământ modern
pentru că avem nevoie de Modele. Dl. Prof. Eugeniu Criste a încântat
selecta asistență, punând accent pe latura modernă a unui învățământ
modern despre istorie.
Regiuni și locașuri demne de istorie. Despre învățământ modern.
Troc. Limbaj. Joc didactic. Capacități de învățare, precum și evocarea
personalității printr-o parafrazare coșbuciană, au intervenit Maria
Vărșăndan, Zlatinca Neamț, Aurel Grijincu, tocmai pentru a duce o
nobilă misiune înspre cer ca un răspuns. Oare despre noi se va vorbi
vreodată, se întreba prețiosul Dascăl Costi Guțu. Îl asigurăm Acolo, La
Ceriuri. Da. Se va mai vorbi. Sau și bărbații plâng câteodată pentru că
încărcătura emoțională nu a răpus amintiri, ci a fost scăldată în cascade
de Lacrimi, Tăcere, Suspine. Cu siguranță... Da...
Doamnei Corina Dubeștean, custode Muzeu Sever Bocu i-a fost
conferită o Diplomă de Onoare pentru prestanța, eleganța, cunoaștere.
Însă trebuie să fac o reverență aici tot în plen. Misiunea mea încă
pe aici pe pământ, a fost remarcată iată la Banat într-o Asociație de
dascăli, prezentându-mi-se cartea și lecturând cu Bucuria momentului un
pasaj: obiceiul de făcut Cocoși în Postul Paștelui la uliță în ciur de către
dl. învățător și prof. univ. dr. Radu Dimitrie de la Universitatea de Vest
Timișoara. Mi s-a recunoscut, iată, nesperat, o trudă cât încă o obsesie
de a scrie. Iar Diploma de Onoare, conferită prin grija d-nei președinte
prof. Sorina Groza, vine ca o tămăduire, o încununare care mă va obliga
pentru că nu o publicitate agresivă mă definește, ci o recunoaștere
neașteptată care îmi e ca un exercițiu de testare. De sinteză și de ce nu,
chiar de merit, mulțumesc. O recunoaștere a unui demers care mă
trădează ca Fiu al Satului care nu așteaptă nimic decât Un salut
creștinesc pe ulițe pustiite de amar și dor. Aici public aduc mulțumiri
pline de Recunoștință Modelelor mele Umane de care elevii de azi și nu
numai. Au nevoie, o spun în mod deschis, ca Lecția de azi una deschisă,
fără catalog, să fie dovada unui gest care implică Dragoste față de
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Misiunea de Dascăl, aceea de a reda copiilor pe care îi instruiește, o
Picătură de suflet. Demnitate. Devoțiune. Căci nu-i așa, Măria Sa,
Dascălul, aici cel Bănățean, este pus în slujba Măriei Sale, Elevul, care
trebuie să se modeleze după Tivul Doamnei, Domnului Învățător,
Formator de caractere fără prejudecăți, dar cu propriile convingeri.
Mulțumesc mult. Macea Înscrisuri monografice are de acum și un
alt Buletin...
Florica R. Cândea
- Pe tărâm austriac s-a sărbătorit românește. La pas înspre Cultura
românilor / Florica Ranta Cândea : Asociația Jurnaliștilor Români de
Pretutindeni (AJRP), 03 iunie 2019.
http://ajrp.org/2019/06/03/pe-taram-austriac-s-a-sarbatoritromaneste/?fbclid=IwAR0xhzWP3hcV2V4ffNiKNVV6NppGXS7ZtRt62ADMoRsV4gSbLK-aNHEVdc
- La pas înspre Cultura românilor / Florica Ranta Cândea :
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), 04 iunie 2019.
https://uzp.org.ro/17543/la-pas-inspre-culturaromanilor/?fbclid=IwAR1JRnoR5D9A6Oov2202yEU1hSVmXRvdzxliZ
pD1LoHrwFOwZHGUd0e9fTU
- La pas înspre Cultura românilor / Florica Ranta Cândea : Arad
Reporter, 04 iunie 2019.
https://www.aradreporter.ro/la-pas-inspre-culturaromanilor/?fbclid=IwAR3JhIIIE244_jx-ScqpmJXn9HBtAntIU5hFnbBfDHTIm6NtttBHOsoZcs#.XYnQ-SgzaM9
- La pas înspre Cultura românilor. „Izvor de suflet românesc” - în
Austria / Florica Ranta Cândea : ARQ, 04 iunie 2019.
https://www.arq.ro/la-pas-inspre-cultura-romanilor-izvor-desuflet-romanesc-in-austria/28100?fbclid=IwAR1KbLP8AUx5Qt54botgwnSbt_3e38_5plt6weeygHddokBUN4Bvy4VnyY
- La pas înspre Cultura românilor / Florica Ranta Cândea :
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), 04 iunie 2019.
https://uzp.org.ro/17543/la-pas-inspre-cultura-romanilor/
- Ziua Europei la Wiener Neustadt Austria / Florica Ranta Cândea
: Confluențe Literare, Ediția nr. 3081, Anul IX, 08 iunie 2019.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1559981124.html?fbc
lid=IwAR0Ifj4CV3qDDfhJWJXSowc_Mh3a7v7jO0KxLp8u_tbGXcO5c
ad2DvvtwFY
Înfășurate în mantaua Anului Omagial al Satului tradițional
românesc, festivitățile sub generic „Izvor de suflet românesc” din Wiener
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Neustadt (Austria) au demonstrat că Ziua românilor de pretutindeni,
Ziua Europei și Ziua Copiilor pot face casă bună când românii se adună.
Arad, Cluj, București, Caracal, Timiș, Caraș, Mehedinți au purtat
înspre Alba Iulia, un stindard de onoare prin micuțul Tudor Limbean și
Constantin Avădanei, unul intre inițiatori.
Artizanul festivității, Ioan Godja, președinte Radio TV Unirea, a
moderat în calitate de gazdă selecta adunare.
Sub platoșa unui românism de un suflu aparte, s-au perindat,
rând pe rând, la amvonul tărâmului austriac, nume sonore din cultura,
istoria, etnologia românească și care, prin prezentarea satului sau a
locurilor natale, și-au declamat limba, portul, graiul din traista
trecutului măcinat de istorie.
Recitaluri muzicale, lirice, lecții de istorie, prezentări și lansări
de carte, sunt câteva din momentele Festivității „Izvor de suflet
românesc”.
Corul Casei de Cultură Mihai Viteazu, prin preotul dirijor
Sebastian Zăhan, a colorat seara, dar și duminica Vindecării Orbului la
slujba de la Biserica Ortodoxă Cuvioasa Parascheva. Andra Sâiu, Delia
Rădmănăștean, Petre Panduru, Tudor Limbean, Alexandru Făgădău au
cântat în limba satelor de unde sunt mesageri.
Revista Unirea Viena 10 si Gutenberg de Arad 39 au fost
prezentate alături de alte albume sau cărți de referință majoră.
Trebuie spus că dl mag. Marcel Lukas Vosicky, secretar al
Asociației Austro-Române din Viena a adresat un emoționant mesaj cu
suflet pentru suflet.
În Austria, iată, s-a serbat cu inima deschisă românește. Aradul a
avut o delegație de 11 persoane alături de Timiș, 4 persoane. Peste 75 de
persoane și-au dat mâna pe o nouă Hartă, cea a celor plecați de acasă.
De loc din Sighet, dl. Ioan Godja rămâne un maramureșean de plai cu
dor! A fost prezentă și A.S.R.A., prin familia Gumann din Salzburg, dar și
alte nume, Laurențiu Anton Ilica, Ioan Marcu, Eugenia Ponta Pete,
Eugeniu Criste ș.a nume mari pe care nu le putem înșira.
Izvor de suflet românesc la Austria festivitate cu ecou!
Florica R. Cândea
- Salon Gutenberg de Vară Arad / Florica Ranta Cândea :
Confluențe Literare, Ediția nr. 3087, Anul IX, 14 iunie 2019.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1560520410.html?fbc
lid=IwAR05AwdOatOp9rY03jq45KrMD45A0k0aYBWSzCJw3mDk7oekfDLXOpSXbY
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Sau... Mai vino iar in gara noastră mică... sau Un lung... tren ne
pare viața...
Printre stol de metafore la ceas de vară, printre ploi cu sori,
Salonul Gutenberg de vară a fost o inedită întâlnire la terasa florilor în
Cireșar.
Când am plecat la drum salonul nostru era un timid Stamatiade
început. Mai apoi au urcat unii, au coborât alții, au staționat mulți, căci
metafora muzei ne adună. Având mai mereu pretexte, de data aceasta, la
Stăpânul nostru suprem, scrisul, în revista eponimă Gutenberg în care
semnează 51 de stăpânitori ai muzei, pretextul a fost revista colorată
galben de vară prin Carina Baba.
Pe zările fețelor celor prezenți era mult soare, iar de sub plapuma
cuvintelor au fost prezentate cărți („Cetăți, castele, castelani în comitatul
Aradului”, „Amprente de suflet”, „Album Muzeu etnografic Sintea
Mare”), autori fiind Puiu Valea și Ioan Tuleu, Carina Baba, Hodrea
Gheorghe. A mai fost prezent cu o Antologie, Dumitru Butoi (Timișoara).
Se cuvine remarcat faptul că revista 39 Gutenberg a fost lansata
la Wiener Neustadt (Austria), de Ziua Europei, la 1 Iunie, prin Ioan
Godja (tot acolo am aflat de alte reviste, de exemplu Condeierul
Diasporei, A.S.R.A. prin Daniela Gumann).
La Salon, ca la Salon... Un antren de... tren, un Salon comparat
cu un Tren, la remarca prof. dr. Anton Ilica, dumnealui moderând
Întâmplarea culturală.
La Salon, ca si pentru prima prezență, au fost lansați din coroana
copacilor de cuvinte Semideea Șulea și Sebastian Burnaz. Văzute și
nevăzute, ele metaforele după-amiezii ne-au fost (con)semnate de Ioana
Nistor, Mircea Boran, Dorin Ocneriu prin fotorame și fotograme
grăitoare. De bine!
În concluzie, ne trebuie Un tren, O gară, un (An)tren de Salon
aproape de Casa Stamatiad 1925, str. Calvin, nr. 4 Arad. Stol de cocor,
Salonul nostru e în trend, în zbor și nu ne-a fost mirată zariștea ochilor la
sosirea... de stație a dlui. Gheorghe Rancu, având la braț o nouă carte și
revista „Tibiscus” de Uzdin. G. Rancu Bodrog – un oaspete de Salon. De
vară. Tuturor. Muze.
Călăuze. Cireșe din vișine. Cu aplauze, cu mulțumiri.
Florica R. Cândea
- O seară lirică (Monica Rodica Iacob) / Florica R. Cândea:
Facebook, 18 iunie 2019.
https://www.facebook.com/groups/1172239936138436/permalink
/2672667849428963/
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- Două cărți, un singur autor (Posibilă schiță de portret. Despre
Constantin Gumann) / Florica R. Cândea: Asociația Scriitorilor Români
din Austria – A.S.R.A., 19 iunie 2019.
https://scriitoriromaniaustria.ro/2019/06/19/doua-carti-un-singurautorposibila-schita-deportret/?fbclid=IwAR1eHvr1nTzL3kXF0yJz8lmunQ60xMNKkMyCoZj
Zgb56GOlcIbiVHqiU2iw
- Un ocean de deșert (Al. Florin Țene) / Florica R. Cândea: Vatra
Veche, Anul XI, nr. 7 (127) iulie 2019.
https://constantinstancuscrib.files.wordpress.com/2019/07/vatraveche-7-2019.pdf
- La pas înspre Cultura românilor; „Izvor de suflet românesc” – în
Austria / Florica Ranta Cândea : ARQ, 4 iulie 2019.
https://www.arq.ro/la-pas-inspre-cultura-romanilor-izvor-desuflet-romanesc-inaustria/28100?fbclid=IwAR3iyj7288dBNyJro12tkb6_VuJOSXj3_2cfXcr
ptqD9fUZTPHyhk46T-N0
„Atâta timp cât ai oaspeți în casa ta, ești un om fericit”, își
începea, vădit scăldat de emoție, Ioan Godja, urarea de Bun venit
(preluând pasaje din poetul Tiberiu Utan, de loc din satul său natal,
Vălenii de Maramureș) pentru că „Nimic nu este mai frumos pe pământ,
decât să fim împreună”. Apoi, în calitate de gazdă și moderator, a
invitat, pe rând, oaspeții să își descrie locul de obârșie, nu întâmplător,
ci tocmai pentru că Festivitatea „Izvor de suflet românesc”, în Austria, a
fost dedicată Anului omagial al Satului tradițional românesc 2019.
Cuvântul de deschidere și salutul Societății Austro-Române din
Austria a fost rostit de mag. Luckas Marcel Vosicky, în calitate de
secretar al societății menționate mai sus, care a spus „Dragostea și
iubirea frățească dintre români, de oriunde ar fi, se poate măsura numai
printr-o comuniune de suflete, cum este cea la care asistăm azi”.
Rând pe rând, în prezența a peste 75 de persoane, românii
prezenți au vorbit despre locul de baștină ca un leagăn din care nici
pasărea zburătoare nu pleacă, odată, măcar, tot revine în caldul său cuib
ocrotitor.
Mesajul Albei-Iulii a fost rostit de către „Micul patriot” Tudor
Florin Limbean, însoțit de bunica Tudor Floarea, care a încântat selecta
adunare, elev fiind, în clasa a II-a, cu un zâmbet pe chip care a alungat
doruri, sărutând tricolorul ca un recurs la istoria străbună.

80

Florica R. Cândea

Out / In

Momente cât monumente
Dr. ing. col. (r.) Constantin Avădanei, din Alba Iulia, a prezentat
„Albumul Memorialistic 170 de ani de la nașterea marelui pictor Sava
Henția”, album care a fost donat gazdelor. Col. (r.) Grigore Toloacă
(Alba-Iulia) și-a prezentat volumul „Eroul de la Capul Podului. Povestiri
de război”, o amplă recenzie fiind făcută și de Constantin Avădanei, ca o
portavoce a trecutului înfășurat în memoria prezentului.
În ambientul coloristic și ca un răsfăț vestind Ziua Iiei, costumele
populare ale Casei de modă „Dary” reprezentată de Lucian Stroe,
Caracal, vicepreședinte al Asociației Naționale de Folclor din România,
precum și cele de la Casa Doinelor Seceani-Orțișoara, prin rapsodul
popular Delia Rădmănăștean, au încântat privirile.
Momentele prezentărilor de carte (Mariana Moga, „Dicționar de
reliefuri românești”, Daniela Gumann, „Îngrijitoarea”, Constantin
Gumann „Evadarea din comunism, Salsburg”,) au fost completate de
conferințe susținute de prof. univ. dr. Otilia Sârbu, București, care a
conferențiat despre Mitul demitizării precum și de cei 11 arădeni
prezenți.
Eugeniu Criste a reliefat însemnătatea Zilei Europei, Eugenia
Ponta Pete și-a răsfirat Rădăcini pecicane prin „Amurguri mistuite”, iar
Gabriela Marco a călătorit de la Nădlac, parcurgând istorii.
Trei fotoreporteri ne-au însoțit, Mircea Boran, Ioana Nistor,
Mircea Irimescu, imortalizând momente cât monumente.
Sava Sifora a recitat din creația sa creștină, o arădeancă stabilită
la Viena, iar poetul Ioan Vasile Marcu a recitat, invocând Lemnul ca
Însemn al Marii Treceri cât o sfântă cruce dusă-n spate când „pleci,
copil, de-acasă”.
Desigur, toate acestea, au fost elitist rezumate prin intervenția
prof. univ. dr. Anton Ilica, care a avut o temă amintind de o trecere prin
Viena „Eminescu, omul deplin al culturii române”, pentru că orice
român trebuie să aibă un Eminescu sau „Vorbește-mi că-ți sunt
prieten/Cântă-mi că-ți sunt frate”, a conchis distinsul oaspete.
Momentele muzicale au fost răsplătite cu aplauze ale sufletelor
noastre și au fost susținute atât de Micul Patriot, cât și de Corul Casei de
Cultură Mihai Viteazu, Cluj, dirijat de pr. Sebastian Zăhan, dar și de
Alexandru Făgădău, Cluj, Petre Panduru, Caraș Severin, Delia
Rădmănăștean, Orțișoara, și mai tânăra Andra Sâiu, interpretă a
folclorului oltenesc.
Timișul a fost reprezentat și de Rodica Herle, colecționar și de
jurist Matei Aurel Bancu, în calitate de reprezentant al Asociației
Culturale „Constantin Brâncuși”.
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Un real sentiment de românism
Au fost momente de adâncă simțire, de un real sentiment de
românism, românitate, așa cum, în Cartea Veșniciei scrie să nu ne uităm
țărâna pe care (Daniela Gumann) pășim acasă, cu talpa piciorului.
Tortul festiv având sculptate în decorul fructal însemnele
festivității a declamat. Dulcea Povară...
La pas vienez cu Gutenberg
De Arad în Patria lui Gutenberg
Patronul nostru...
De altfel oricine e liber să scrie despre noi. Ca Salon. Ca
Tipografie și Editură. Eponime.
Însă noi o știm cel mai bine.
Salonul Gutenberg, o grupare mozaicată cu suflu cultural, a fost
la această festivitate din pură convingere. Onoarea mare de a face parte
din Grupul de Inițiativă ne onorează, ne obligă. Lansarea revistei
Gutenberg – Universul cărții, ediția a XIII-a a fost un real succes.
Asemenea și momentele despre sat desprinse din monografia
sătească, Macea.
Dincolo de toate acestea noi am tămâiat și botezat șederea
noastră cu o sticlă de vin din Podgoria arădeană, dar personalizată –
„Ziua Europei, 2019”, așa, ca să nu se spele urmele pașilor noștri decât
picurând dragoste!
Popasul nostru, al tuturor, a fost un unanim Glas!
Popas duhovnicesc la Biserica Cuvioasa Parascheva (paroh, pr.
Răzvan Gască) ne-a împărtășit întru Mărturisire pe toți cu atât mai mult
cu cât Răspunsurile liturgice au fost date de Corul Casei de Cultură
„Mihai Viteazu”, Cluj, ca o încununare de voci din inimi rătăcite. Iar
Agapa frățească a demonstrat faptul că Românii când s-adună/laolaltă-s
casă bună! Și mai trebuie spus că Florile de bujor, aduse și aranjate cu
sfioasă pietate în biserică sunt, în Austria, simbol al Zilei de Ispas, pentru
care ne pregătim sufletește.
Noi credem că printre noi o festivitate cu mare încărcătură
spiritual-culturală zace ca un glonț în inimă de patrie. Răscolită.
Florica R. Cândea
- Ziua Europei Ediția a XIII a - Austria 1 Iunie 2019 / Florica
Ranta Cândea : RTV Unirea Facebook, 9 iulie 2019.
https://www.facebook.com/pg/radiotvunirea/photos/?tab=album&
album_id=2302987343130077
GUTENBERG CĂLĂTOR
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De departe, ca în Austria, ca și în Serbia, toți românii când sadună laolaltă-s casă bună. Casa deschisă și acum, la a treisprezecea
ediție a Zilei Europei, cu emoția din ochii râzând plângând de Ioan
Godja, un om care vibrează moroșenește pe pământ austriac și nu de
acum, ci de mai bine de peste un sfert de veac. Ziua Românilor de
pretutindeni și Ziua Copilului, adică trei evenimente, trei zile și trei
generice au sporit emoția revederilor sau a înnodărilor unor noi și
trainice prietenii pentru că nu știm de ce, dar, ori de câte ori ne
reîntoarcem de undeva de unde se trăiește străin... Românește nu ne
bântuie... Iarna vrajbei noastre.. Acolo, la Acasă al lor, românii au
Dulcele... Presărat pe coaja de mălai și pe talpa opincii sau pe zgura
buzelor fripte de dorința de a vorbi și simți românește.
Spuneam că trei zile și trei nopți a fost povestit Basmul gândit de
gazda noastră. Români din harta țării noastre luându-și punct de pornire
„Izvorul de suflet românesc” al Albei Iulii din Cetate, dimpreună cu dl.
Constantin Avădanei, ce au adus cu ei o parte din Casa de Acasă cu
București, Caracal, Banat, Caraș, Mehedinți, Timiș, Cluj, Alba, Arad,
astfel că fiecare musafir sosit a putut să își descrie locul natal cum a
crezut de cuviință.
Fie că a fost o prezentare de carte, un cânt sau o cântare, un port,
o grăire, o amintire, o recitare, toate au alcătuit o poveste care se va mai
scrie mulți ani de aici înainte. Care poveste a fost spusă la lumini de gene
sau felii de tort, având inscripționate cele trei evenimente care au marcat
întâlnirea. Care poveste a fost scrisă pe glas de Doină sau glas de voci
răsunânde, de cor sau de cântări de demult. Care poveste a fost scrisă
pentru românii plecați și stabiliți acolo, în Austria, unde doruri se simt,
nu se spun, pentru că Dorul nu are traducere. Care poveste a fost scrisă
la gust de bucate tradiționale austriece sau joc încins din dragoste.
În Anul Omagial al Satului Tradițional la Wiener Neustdat am
prezentat revista „Gutenberg” 39 deoarece eseul „Satul”, semnat de
domnul Ioan Godja, este o salbă de pornire, un etalon care spune despre
oameni, despre nume și supranume, despre Valea Vălenilor ca punct de
reper al ținuturilor de unde a plecat autorul, sătean cu Tiberiu Utan.
În Anul Omagial al Satului Tradițional, am văzut Români fericiți,
am înnodat prietenii nesperate, am cunoscut cum dorul doare și jalea te
frământă, dar nu am simțit lovituri din contră. Corul Casei de Cultură
Mihai Viteazul Cluj, Tudor Limbean, copilul de 8 ani, care a intonat
Imnul, sărutând Tricolorul, Andra Sâiu, Laurențiu Stroe, Eugenia Ponta
Pete, Mircea Boran, Doina Rădmăneștean, Ioan Vasile Marcu, Petru
Panduru, Daniela și Constantin Gumann, Eugeniu Criste, Constantin
Avădanei, Adina Marco, Sava Sifora, Mariana Moga și mulți alții au dat
dovada unor imens de profunde trăiri încât așa cum spuneam, povestea
noastră nu se va sfârși. Și cum să se sfârșească dacă Eminescul din
fiecare a fost pomenit și elogiat la vremea teilor în floare tocmai de un
mare filolog între pedagogi, prof. univ. dr. Anton Ilica, tocmai în preajma
celor 130 de ani de la Înălțarea La Steaua... Sau cum să nu scriem o
frumoasă poveste de Spiritual românesc la Biserica românească – plină
83

Florica R. Cândea

Out / In

ochi de români care, chiar cu chip și cap plecat, erau recunoscuți după
îmbrăcăminte, plecare în genunchi în fața icoanelor sau cu bujori în
mână, semn al apropierii Pogorârii Duhului Sfânt.
Și cum să nu continuăm povestea când printre noi, trei fotografi
au imortalizat clipa clipei, Ioana Nistor, Mircea Boran, Mircea Dan
Irimescu. La aceasta Întâlnire cu Iz de Izvor românesc a participat
domnul Marcel Luca Vosicky, președintele Asociației Româno-Austriece,
alături de Ioan Godja, director Rtv Unirea și președintele Cercului
Româno-Austriac precum și o mulțime de români de pe cuprinsul țării,
legați și mânați de același crez. Donații de carte, schimb de idei și opinii,
schimb de cărți sau produse locale, muzica și cânt, toate, în același
cuvânt-legământ, adăpat din Izvor de suflet românesc pe tărâm austriac.
Iată chintesența iubirii. Altfel.
Florica R. Cândea
- Festivalul de la Castel – La Macea arădeană / Florica Ranta
Cândea : Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), 17 iulie
2019.
https://uzp.org.ro/19365/festivalul-de-la-castel-la-maceaaradeana/?fbclid=IwAR1E_83Cu_6IhfM6-rWNFN9czZKO3g6j6X5GSlUyGmtz_H1kTsNHXjULh0
De bună seamă că aș dori, ca fiică a satului, ca acest reportaj să
fie nu neapărat unul de suflet, ci să îndemne la păstrarea tradițiilor
locale asa cum le știm. Preocuparea noastră a fost ca prin cartea Macea.
Înscrisuri monografice să aducem casa, obârșia, locul, eposul, ethosul,
habitatul, cultura imaterială, albumul și glosarul dialectal la vatră.
Desigur, e greu să fii gosc în satul tău, dar amintirile te cheamă acasă.
Aici am dăscălit și am scris vreme de peste treizeci de ani, fapt confirmat
acum de o biografie personală consecventă.
Comuna Macea, aflată la poarta de vest a țării, este cunoscută
prin hărnicia agricultorilor, mari cultivatori de legume, dar și prin
Castelul Csernovics. Străjuit de pădurea care adăpostește Grădina
Botanică, acesta primește an de an vizitatori din toată lumea. Monument
antropic, el a fost în decursul timpului azil, școală specială, tabără de
refugiați s.a.
Ineditul respiră din plante sculptate, din povești pe Aleea
Poeților, prin ansambluri sculpturale ale artistului local Pavel Mercea,
dar și prin Teiul lui Eminescu, un loc al îmbrățișărilor lirice și
metaforice peste timp.
Despre un alt timp am ales a scrie acum, și anume trecerea roșiei
în Festivalul părădăicilor aflat acum la a unsprezecea ediție. Castelul a
devenit astfel, pentru trei zile la rând, o curte în care roșia e pusă în
lădițe sau pregătită în căldare pentru bulion, în prezența a mii de oameni
care fac o adevărată promenadă. La standurile cu produse locale, trona
ca o vedetă cu gustul ei unic, netratat, dar lucrat cu migală din vremuri
de demult.
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Roșiei sau părădăicii i se cuvine prețul muncii care începe din
ianuarie până în toamnă. Mai demult, înainte de anii 50, ea se cultiva pe
răzoare, ca un mijloc de subzistență, apoi se transporta în găleți la piață,
pentru ca mai apoi să se depoziteze la Fructexport. Mai târziu, oamenii
locurilor o plantau în solarii spre a o vinde en gros.
Azi are un festival la Castel, ajuns la 11 ediții anuale, la care
producătorii sunt răsplătiți cu însemne de recunoștință. În prezența
primarului, dl. Ciprian Otlăcan, și a președintelui Consiliului Județean,
dl. Iustin Cionca, la ediția din acest an au fost etalate mai multe feluri de
roșii: aurora, cherry, inimă de bou dar și alte produse – vânătă albă,
fasole verde păstăi. Însă deliciul ediției a fost bulionul, pregătit și expus
spre degustare direct în fața trecătorilor, ademeniți de gustul unic.
Ca orice fiică a satului, am revenit iarăși acasă și am dat frâu
liber amintirilor: am admirat frumusețea îndeletnicirilor, portul popular,
cusăturile, am dat banca pentru binețe cu sătenii.
Poate nu întâmplător la această ediție am comemorat și trecerea
la ceruri a altui fiu al satului, profesorul Traian Lăpăduș, de numele
căruia se leagă o altă emblemă a satului Macea – Festivalul Gura
satului, despre care vom vorbi mai înspre toamnă.
Iar datoria noastră este de a susține și consemna tradiții ale
locurilor, aici la casa și în curtea țăranului care sărbătorește prin cântec
și joc, voie bună și bucate ale locului, un aliment de bază, sănătos și
gustos. Festivalul părădăicilor de la Macea din Câmpia Aradului a fost
la această a 11-a ediție o adevărată reușită.
Florica R. Cândea,
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR) – Filiala
Arad
- Festivalul Gura Satului de la Macea cu buricu cât pogacea /
Florica Ranta Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 3139, Anul IX, 05
august 2019.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1564983988.html
- Festivalul de satiră și umor sătesc „Gura satului” din Macea
Aradului / Florica Ranta Cândea : Uniunea Ziariștilor Profesioniști din
România (UZPR), 06 august 2019.
https://uzp.org.ro/20158/festivalul-de-satira-si-umor-satesc-gurasatului-din-maceaaradului/?fbclid=IwAR19uhxLV5i5Tz28RBKGTYsXCanidiHgddvrY5nlLcbFR7TXHeN2uMoEk8
- 2019 – Anul omagial al satului românesc tradițional / Florica
Ranta Cândea, Constantin Avădanei: Facebook, 10 august 2019.
https://www.facebook.com/radiotvunirea/posts/2360699714025506
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- Punct și de la capăt – o carte la persoana întâi / Florica Ranta
Cândea : Asociația Scriitorilor Români din Austria – A.S.R.A., 18 august
2019.
https://scriitoriromaniaustria.ro/2019/08/18/punct-si-de-la-capato-carte-la-persoana-intai/?fbclid=IwAR1RoWyMgy78v6gXh2B2XYKIlC7uS2EkTDaAOax3tf33u1SEX2HlAvnZ9g
Întreaga desfășurare a discursului epic e dansul vieții peste care
se cere o asumare a sfârșitului care trebuie să înceapă. Ne închipuim
autorul, o femeie puternică, dar plină de frumuseți interioare care se
îmbracă frumos și se privește tactil și tacticos în oglinda vieții care nu a
ocolit-o. Pentru că, deși personajele poartă nume, numele acestora sunt
desprinse din crunta realitate dar cu happy-end, pe care a trăit-o. Cu alt
nume, Carmen își deapănă ca pe un repertoar lumile în ceea ce e
interesant și inedit, în acest roman, eroii personaje ascunse de realitatea
care îi are și i-a legănat prima tinerețe dar și a doua. Și, chiar dacă ni se
pare intersectabilă traiectoria vieților paralele nedesprinse din cotidian,
noi, femeile gândim la fel, simțim la fel, mai plângem, mai nu, mai ne
lăsăm… sau nu. Și totuși, nimeni nu se victimizează, din contră, avem
senzația unui respiro, o eliberare din propriile trăiri… și, să nu fim
secretoși… trebuie să dezvăluim că în alte (Pagini trăite-2011, Clipe
retrăite-2015)… noi, eram două Antonii, una a plecat la cer, cealaltă a
rămas, pe pământ, a crescut copiii lui Anton, cel trăitor… la mănăstirea
cu nume de Castel cu Turn!!! De ce Anton? Antonia… e povestea
rugărilor la Catedrala din Arad, ce poartă numele Sfântului Anton!
(Anthos, floare, atât feminină, cât și masculină).
- Praznicul de Pită Nouă, Pecica, Arad, 2019 / Florica Ranta
Cândea : Confluențe Literare, Ediția nr. 3153, Anul IX, 19 august 2019.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1566232575.html
- Dialoguri în miez de vară după un Ceaun Uzdinean / Florica
Ranta Cândea : ARQ, 21 august 2019.
https://www.arq.ro/dialoguri-in-miez-de-vara-dupa-un-ceaunuzdinean/29207?fbclid=IwAR1WpKqPw0xX69wvJRqRUohYPEJyjthGI
cLe9rUEngiNgE0sjha4TISgd3g
- 185 de ani – Arc peste timp: Aradul oraș liber regesc (1834 –
2019) / Florica Ranta Cândea : Uniunea Ziariștilor Profesioniști din
România (UZPR), 22 august 2019.
https://uzp.org.ro/20720/185-de-ani-arc-peste-timp-aradul-orasliber-regesc-1834-2019/?fbclid=IwAR1E_83Cu_6IhfM6rWNFN9czZKO3g6j6X-5GSlUyGmtz_H1kTsNHXjULh0
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- Dialoguri în miez de vară după un Ceaun Uzdinean / Florica
Ranta Cândea : Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR),
25 august 2019.
https://uzp.org.ro/20826/dialoguri-in-miez-de-vara-dupa-unceaun-uzdinean/?fbclid=IwAR2rvJPC9UtIryltt5b3rtg3ge0m8-lC84f4TLryDyPRbvkRJaV2UvBnRw
- Cartea pentru copii – „O zi de pomină” de Lucia Bibarț / Florica
Ranta Cândea : ARQ, 30 august 2019.
https://www.arq.ro/cartea-pentru-copii-o-zi-de-pomina-de-luciabibart/29321?fbclid=IwAR1PbiR3cF9VDKOxu7bFMHVh2VFca0iZzJj0
fMD7dVvcgpFxZw10HkJj_i4
În urmă cu ceva timp, pe Facebook, Lucia Bibarț, autor de-acum
al unei noi cărți, făcea, referire, apologetic, la scurgerea unor ani, anii
'70, '80, '90, când cartea pentru copii era în sertarul întâi, atât pe plan
local cât și național. Sunt amintite și câteva nume de scriitori pentru
copii, Traian Oancea, Dorel Sibii, Iuliana Petrian, Dumitru Toma, Ligia
Tomșa, am mai adăuga noi, Mircea Micu, mai nou, Vladimir Belity de la
Cenaclul arădean Luceafărul ș.a. Și totuși, o carte pentru copii este
oricând un binevenit, de la Moșu, de la Iepuraș... etc. așa că, din
împrumut, am purces la lectura acestei cărți cu precizarea că, nu ne sunt
străine alte preocupări ale autorului, care de la proza de începutul
carierei, a mai trecut prin Idilic - Lirice creații amirosind a feminitate și,
iată, acum, se-ntoarce la „O zi de pomină”!
- La ceas de toamnă la Arad două reviste în sărbătoare / Florica
Ranta Cândea : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 3201, Anul IX, 06
octombrie 2019.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1570329523.html
- Orchestra florilor în arii de simfonii autumnale la Arad / Florica
Ranta Cândea : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 3214, Anul IX, 19
octombrie 2019.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1571461358.html
- Orchestra delicii vicii de bon ton în arii autumnal simfonice /
Florica Ranta Cândea : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 3215, Anul IX, 20
octombrie 2019.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1571549589.html
- Emoție de toamnă pecicană sau a-ți pune viața în clipe / Florica
Ranta Cândea : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 3244, Anul IX, 18
noiembrie 2019.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1574052745.html
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- Valori etnografice arădene sau identități identitare / Florica
Ranta Cândea : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 3248, Anul IX, 22
noiembrie 2019.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1574396872.html
- Dialoguri autumnale sau serata ligii arădene / Florica Ranta
Cândea : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 3249, Anul IX, 23 noiembrie
2019.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1574476011.html.
- Icoana satului românesc – expoziție de pictură și artă decorativă
/ Florica Ranta Cândea : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 3266, Anul IX, 10
decembrie 2019.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1575946584.html
- Corindatul cu banda / Florica Ranta Cândea : Asociația
Scriitorilor Români din Austria – A.S.R.A., 11 decembrie 2019.
https://scriitoriromaniaustria.ro/2019/12/11/corindatul-cu-banda/
- Vasile Versavia Ranga – Poetul contemplației / Florica Ranta
Cândea : Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), 14
decembrie 2019.
https://uzp.org.ro/25586/vasile-versavia-ranga-poetulcontemplatiei-2/
- 100 de duminici la Radio Timișoara – carte de autor / Florica
Ranta Cândea : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 3271, Anul IX, 15
decembrie 2019.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1576374581.html
- Am corindat în Banatul orfan la românii fără țară / Florica Ranta
Cândea : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 3272, Anul IX, 16 decembrie
2019.
https://confluente.org/florica_ranta_candea_1576471260.html
- Aur, smirnă și tămâie / Florica Ranta Cândea, Constantin
Avădanei : Asociația Scriitorilor Români din Austria – A.S.R.A., 18
decembrie 2019.
https://scriitoriromaniaustria.ro/2019/12/18/aur-smirna-si-tamaie/
- Obiceiuri de Crăciun: Corindatul la Macea / Florica Ranta
Cândea : ARQ, 25 decembrie 2019.
https://www.arq.ro/obiceiuri-de-craciun-corindatul-lamacea/31188

2020
- Nădejdi nenădăjduite / Florica Ranta Cândea : Asociația
Scriitorilor Români din Austria – A.S.R.A., 5 ianuarie 2020.
https://scriitoriromaniaustria.ro/2020/01/05/nadejdi-nenadajduite/
- La Casa Armatei Arad, o primă întâlnire culturală / Florica
Ranta Cândea : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 3298, Anul X, 11 ianuarie
2020.
https://confluente.org/articole/florica_ranta_c%C3%A2ndea
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Alții… despre mine în…
Titluri selective
1980
Emil Șimăndan, Don Quijote de la... Macea, în Flacăra Roșie, Arad, 8
octombrie 1980.

1981
Horia Truță, Vara pe câmpie, în Flacăra Roșie, Arad, 26 iulie 1981.
Horia Truță, Toamna pe câmpie, o reușită serbare câmpenească la Curtici,
în Flacăra Roșie, Arad, 26 august 1981.
Teodor Uiuiu, Cu accent pe latura practică, în Flacăra Roșie, Arad, 11
ianuarie 1981.

1982
Cătălin Ionuțaș, Succes al culturii arădene în Franța, în Flacăra Roșie,
Arad, 26 mai 1982.
Vasile Filip, Vasile Sărăndan, O inedită dezbatere metodică, în Flacăra
Roșie, Arad, 13 aprilie 1982.
Horia Truță, Pe scenă – teatrul de amatori, în Flacăra Roșie, Arad, 2
februarie 1982.
Horia Truță, A roman Kultura napjai a franciaorszagi Rezeben, în Voros
Lobogo, Arad, 15 mai 1982.

1983
Vasile Filip, La Sighișoara cu formațiile arădene, în Flacăra Roșie, Arad,
13 iulie 1983.
Teodor Uiuiu, Un spectacol artistic maraton, în Flacăra Roșie, Arad, 30
martie 1983.

1984
Petru Silaghi, Balurile românești, în Foaia noastră, Ungaria, 24 februarie
1984.

1986
Teodor Uiuiu, Un maraton artistic la Curtici, în Flacăra Roșie, Arad, 9
aprilie 1986.
Emil Șimăndan, Întâlnire literară la Curtici, în Flacăra Roșie, Arad, 10
aprilie 1986.
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1988
Cătălin Ionuțaș, Brigăzile artistice, în Flacăra Roșie, Arad, 12 iunie 1988.
Horia Truță, Serbările populare, în Flacăra Roșie, Arad, 12 iunie 1988.

1990
Vasile Filip, Schimburi culturale, în Adevărul, Arad, 6 martie 1990.
Vasile Filip, Aldămașul grâului, în Adevărul, Arad, 21 iunie 1990.

2004
Claudia Untaru, Ortografia practică, o carte de învățat și colorat, în
Agenda zilei, Arad, 28 februarie 2004.
Constantin Butunoi, Lansare de carte, în Buletin de Arad, Arad, 3 martie
2004.
„Miza acestei cărți este învățătura, calea este jocul, atât elevi cât
și adulți dacă citesc cartea, vor învăța, jucându-se.”
Simona Vălan, Elevi români din Bătania au primit în dar cărți de
ortografie, în Agenda zilei, Arad, 4 martie 2004.
Vasile Sărăndan, Carte de REcitire, în Adevărul, Arad, 19 martie 2004.
Vasile Filip, Lansare romantică sub tei, în Adevărul, Arad, 26 mai 2004.
Vasile Zărăndan, Botez romantic sub legendarul tei (despre Pagini trăite),
în Adevărul, Arad, 28 mai 2004.
Constantin Butunoi, Lansare (despre Pagini trăite), în Buletin de Arad,
Arad, 3-9 iunie 2004.
„Vorbitorii au evidențiat calitățile cărții, referindu-se la sursele
de inspirație, stil și arta poetică ale autoarei.”
Dacian Don, Florica R. Cândea sau invocarea unor Pagini trăite, în
Agenda zilei, Arad, 4 iunie 2004.
„Paginile trăite sunt tot atâtea momente din viața-i zbuciumată,
retrăite la maturitate cu ochiul dulce-amar al amintirilor.”
Vasile Filip, Lansare din Turn (Pagini trăite), în Adevărul, Arad, 5 iunie
2004.
Constantin Butunoi, Satul, patron spiritual (despre Pagini trăite, poeme și
proză scurtă), în Buletin de Arad, Arad, 24-30 iunie 2004.
„Autoarei îi place să nareze, o face romanțios și mereu la
persoana întâi... scrie o literatură subiectivă, memorii, jurnale în gen
epistolar...”
„Poezia pe care o scrie este de tip narativ-descriptiv, cu discurs
narativ, o poezie eliberată de restricții prozodice, utilizând cu măiestrie
combinații de cuvinte care devin când simboluri, când înșirate jocuri de
cuvinte.”
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Vasile Sărăndan, Seara devoratorilor de calendare, în Adevărul, Arad, 20
noiembrie 2004.

2005
Diana Rotar, Învățați copiii să se îndrăgostească de cărți, în Observator,
Arad, 25 februarie 2005.
„Corina, îndrăgostește-mă... o carte inedită, într-un spațiu neconvențional
(...), pentru copii mici și mari, dedicată în întregime lor”, Dacian Don, în
Agenda zilei, Arad, 26-27 februarie 2005.
Vasile Sărăndan, De-ar veni primăvara, în Adevărul, Arad, 28 februarie
2005.
Carol Feher, Pagini trăite... Acasă..., în Buletin de Arad, Arad, 10-16 mai
2005.
„Poezia și proza sunt Fotografia vieții, ca într-o oglindă,
remarcăm sugestivele Schițe plastice-mamă și fiu – ce ilustrează
poeziile.”
Cătălina Latu, Gura Satului, a XXII-a ediție (Lansare FRC Baladă
măcenilor care s-o pterdut de șireglă și Pagini trăie, vol. II), în Adevărul,
Arad, 8 august 2005.

2006
Vasile Sărăndan, A trăi înseamnă a iubi... (Cărțile profesorilor), în
Adevărul, Arad, 5 mai 2006.
„Melanj de vis, de reverie, sau revenire, cartea este în același
timp, o abundență de mici romane.”
„Profesorul Florica R. Cândea își așează viața sub zariștea
verbului „a fi”, de aceea, nu întâmplător actualul volum este intitulat
„Pagini trăite”, melanj de vis, de reverie, de Re(venire), cartea fiind o
abundență de mici romane.”
Doru Bogdan, Poem înălțat Limbii române, Carte vouă fiilor satului,
pliant, Macea, 8 septembrie 2006.
Lia Faur, De la lectură la lecturi, în Adevărul, Arad, 6 decembrie 2006.
„În ultimul timp tot mai des apare întrebarea dacă mai e nevoie
sau timp de lectură.”

2007
Cosmina Ardelean, Femeia-dascăl, Cititor-reporter, în Adevărul, Arad, 1
aprilie 2007.
Lucia Cuciureanu, Lacra cu amintiri, în Adevărul, Arad, 5 februarie 2007.
„Carte, vouă, fiilor satului” este o pledoarie pentru carte, obiect
cultural ce trebuie scrisă, neapărat cumpărată, citită.
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Vasile Filip, Semnal editorial, Exercițiul, sinteză a cunoașterii-teste și
teorie literară, în Adevărul, Arad, 30 mai 2007.
Ion Condan, În lumea zâmbetului și a distracției, în Libertatea, Pancevo,
14 iulie 2007.
Vasile Filip, Cartea a ajuns în Gura Satului, (Macea, alean și dor), în
Adevărul, Arad, 6 august 2007.
„La Macea, cartea, are cine-o face.” (G. Mocuța)
„De două decenii apariția unei cărți nu mai constituie un
eveniment... ceea ce se întâmplă aici, acum, este un lucru cel puțin de
laudă.” (Vasile Dan)
Anton Ilica, Macea, alean și dor, în Observator, Arad, 7 august 2007.
„Cartea de față este o icoană în care poposind cu privirea îți vine
să te închini sufletului măcean.”
Tatiana Baloș, Torac, Serbia, De la români pentru români
(Corespondență), în Adevărul, Arad, 20 septembrie 2007.
Ion Condan, Au fost lansate două monografii (Carte, vouă fiilor
satului/Macea, alean și dor) la Biblioteca Torac, în Serbia, Libertatea,
Pancevo, 22 septembrie 2007.
Petre Don, Broderie de gânduri, în Observator, Arad, 7 decembrie 2007
(despre lansarea volumului didactic „De la lectură la lecturi”).
„Sub titlul Broderie de gânduri, cei prezenți au participat, de
fapt, la o lecție de lecturi particulare, la care să înveți mai bine să citești,
eliminând plictisul, îndemnând elevii spre o lectură mai atrăgătoare.”
Ioan Tuleu, Inițiere în lectură, în Adevărul, Arad, 5 decembrie 2007.

2008
Ana Maria Cantea, De la lectură la lecturi, o carte scrisă de elevi pentru
elevi, în Observator, 3 martie 2008.
Vasile Filip, De la lectură la lecturi, în Adevărul, Arad, 7 martie 2008.
Lucilia Dinescu, Medalion liric, Florica Ranta Cândea, în Viața de
pretutindeni, martie-aprilie 2008.
Lucilia Dinescu, Ortografia practică, în Viața de pretutindeni, mai 2008.
Cititor-Reporter, Profesoara Florica R. Cândea (Sărbătoare la Livada), în
Adevărul, Arad, 28 mai 2008.
Ion Condan, Trei festivaluri într-o singură zi, la Torac, Serbia, în
Libertatea, Pancevo, 6 septembrie 2008.
Ana Maria Cantea, Slujbă de pomenire și lansare de carte (Oglinda), în
Observator, Arad, 30 noiembrie 2008.
Adrian Cotuna, Eroi arădeni, în Glasul Aradului, Arad, 30 noiembrie
2008.
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Viorel Dolha, De pe Valea Moravei, pe Mureș, Lansare de carte, în
Oglinda, 3 decembrie 2008.
Anca Serghiuță, Oaspeți români din Serbia, acasă, de Ziua Națională
(Lansare volum Oglinda), în Observator, Arad, 4 decembrie 2008.

2009
Angela Don, Oglinda cu suflet românesc, în Jurnal arădean, Arad, 4
ianuarie 2009.
Simina Roz, Ziua Etno la Nicolinț, Serbia, în Observator, Arad, 6
ianuarie 2009.
Monica Ardelean, Valentin de Dragobete, în Jurnal arădean, Arad, 23
februarie 2009.
Simina Roz, Concurs de Scrisori, în Observator, Arad, 25 februarie 2009.
Adrian Cotuna, Limba română e Patria mea, în Glasul Aradului, Arad, 25
februarie 2009.
Simina Roz, Lansare de carte Calendar cu Scriitori, în Observator, 13
martie 2009.
„Este vorba despre o lucrare care cuprinde datele de naștere ale
scriitorilor români, pe luni calendaristice, cu citate și titluri de opere.”
Cristina Lăzurca, Calendar cu scriitori, în Glasul Aradului, Arad, 13
martie 2009.
Adrian Cotuna, Icoana din suflet de copil, în Glasul Aradului, Arad, 9
aprilie 2009.
Simina Roz, Scrisoare literaturii române, în Observator, Arad, 1 iunie
2009.
Simina Roz, Omul potrivit, Florica R. Cândea, în Observator, Arad, 3
iunie 2009.
Simina Roz, Sărbătoare la Macea, Hramul Bisericii și dublă lansare de
carte, în Observator, 30 iunie 2009 (despre Pagini trăite și Rapsozi și
Rapsodii măcene).
„Măcenismele au curs ca pita caldă pe buzele tuturor celor
prezenți.”
Vasile Filip, Lansare de Hramul Bisericii, în Jurnal arădean, Arad, 1 iulie
2009.
Lucilia Dinescu, Florica R. Cândea, Oglinda, în Viața de pretutindeni, 1-9
septembrie 2009.
Sabin Bodea, Zilele Academice arădene (Lansare de carte – Dicționarul
jurnaliștilor arădeni), în Viața de pretutindeni, 1-9 septembrie 2009.
Horia Ungureanu, Monografia, ca act patriotic, în Jurnal arădean, Arad, 3
noiembrie 2009.
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Simina Roz, Cafeneaua literară a fost gazda a patru lansări de carte, în
Observator, Arad, 25 noiembrie 2009.
Vasile Filip, Lansare cu patru cărți, în Jurnal arădean, Arad, 25 noiembrie
2009.
Claudia Untaru, 90 de ani de la Marea Unire, în Glasul Aradului, Arad,
29 noiembrie 2009.
Adrian Cotuna, Un reușit schimb multietnic, în Glasul Aradului, Arad, 22
decembrie 2009.
Laura Orban, Macea. Spiritualitate și Folclor, în Studii de Știință și
Cultură, Arad, an V, nr. 3, septembrie 2009.

2010
Adrian Cotuna, Carnavalul Toamnei la Generală 3, în Glasul Aradului,
Arad, 1 noiembrie 2010.
Viorel Nistor, Folclor coregrafic arădean, în Datini și obiceiuri, Editura
Gutenberg Univers, Arad, 2010.

2011
Simina Roz, O altfel de lecție, în Observator, Arad, 19 ianuarie 2011.
Laura Fulger, Trăiri de ieri sau pagină răpită timpului, în Gutenberg,
Arad, martie 2011.
„Autoarei, timpul îi este un oaspete nepreţuit. Prin neputinţa
întoarcerii, Trecutul şi Prezentul stau sub povara îndoielilor. E ca o
Damă cu Camelii. Timpul i-a răpit pagini... după pagini, trăite, trăiri
după trăiri, care se răzbat în culoarea vântului. Prin sărutul dat cărţii,
poezia sa este încărcată de memorie, înţelepciune şi alt suflu.”
Adrian Cotuna, Școala Caius Iacob a sărbătorit Ziua Școlii, în Glasul
Aradului, Arad, 1 aprilie 2011.
Adrian Cotuna, Seminar internațional, în Glasul Aradului, Arad, 18
aprilie 2011.
Medalion Florica Ranta Cândea, în Floare de Latinitate, Pancevo,
numărul 3, 2011.
Viorel Dolha, Școala din Sântana la 260 de ani, în Jurnal arădean, Arad,
31 mai 2011.
Rodica C. Măcean, Scrisori de la cititori (Festivalul Gura Satului), în
Jurnal arădean, Arad, 30 august 2011.
Adrian Cotuna, Să ne cunoaștem literatura, în Glasul Aradului, Arad, 20
noiembrie 2011.
Emil Șimăndan, Dicționarul jurnaliștilor arădeni, Arad, Fundația „Ioan
Slavici”, Gutenberg Univers, 2011.
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„Florica R. Cândea, deși a debutat cu peste 30 de ani în urmă la
fostul cotidian Flacăra Roșie din Arad s-a afirmat însă plenar în presa,
precum și pe tărâmul creației literare, după 1990. Sunt anii în care și-a
continuat, pe de o parte, activitatea de corespondent la noul cotidian
Adevărul de Arad (fiind prezentă încă din numărul 4 din 26 decembrie
1989), dar și la celelalte publicații, noi, postdecembriste.”

2012
Petre Don Două cărți, un singur autor, Florica R. Cândea, în Glasul
Aradului, Arad, 1 februarie 2012.
„Cunoscuta poetă și publicistă, Florica R. Cândea își dovedește
de câțiva ani uni pofta pentru scris, apetența de scris și talentul pe care-l
are de acasă.”

2013
Teodora Smolean, Atunci când s-au deschis granițele, în Libertatea,
Pancevo, 6 octombrie 2013.
„Pe Florica R. Cândea am întâlnit-o de mai multe ori, la noi
acasă, în Voivodina. Pentru Florica, Acasă înseamnă în primul rând
satul din Câmpia Aradului (...), a încercat, chiar cu mult înainte de
Revoluție, să-și caute „frații de neam și limbă”, pe românii de dincolo de
fruntarii (...) a început de atunci să încerce să treacă granița, la
chemarea lor, i-au fost interceptate telefoanele (...), până într-o zi când sau deschis granițele la propriu și la figurat. Acasă a însemnat vizitarea
de-acum, frecventă, a prietenilor (...) acasă, în Voivodina. Acasă devine o
poveste care nu se sfârșește ci înseamnă a se exprima liber în
„Libertatea”(...).”

2014
Adrian Cotuna, Florica R. Cândea își lansează o nouă carte (despre
Macea. Vatră. Chipuri. Rânduieli), în Glasul Aradului, Arad, 22 ianuarie
2014.
Petre Don, Scriitoarea Floare Ranta Cândea și-a lansat o carte de dor de
Macea, în Glasul Aradului, Arad, 2014.
„În carte s-au publicat sute de fotografii și facsimile sepia,
sugerându-se trecerea implacabilă a timpului.”
Anton Ilica, Floare Cândea în text liric, în Gutenberg, Arad, septembrie
2014.
„Cine poate şti ce se află cu adevărat în sufletul femeii care
decide să se împărtăşească cititorilor? Cu palma umbrind crenelul
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ochilor, observăm vibraţia emoțională a verbului, răsuflarea sacadată,
seducţia tainelor ascunse sub faldurile vânturate ale gândurilor. Mi-e
dificil să vorbesc de Lirismul cândean.
Mi-e dificil să înţeleg semnalele metafizice... nici nu este nevoie
ca un lector, oricât de expert ar fi acesta să se străduie a desluşi vreo
ipostază lirică. Lirismul îi este încântător şi plăcut. Lirica sa creează o
stare de euforie, de complicitate pentru regăsirea Sinelui şi de caldă
pledoarie pentru selecţia frumuseţilor vieții. Limbajul care descrie starea
are el însuşi ambiguitate poetică. Două elemente menţin virtuţile liriciisentimentul emoţional şi reprezentarea acestuia în cuvinte.”
Emil Șimăndan, O carte de dragoste pentru „Vatră și rânduieli” a
„Doamnei de Macea”, în Aradul, Arad, anul II, nr. 308, 9 octombrie
2014.

2015
Horia Truță, Repere biografice și cronologice, în Aradul, Arad, 2015.
Oaspetele nostru, în Floare de Latinitate, Pancevo, an XIII, nr. 3, 2015.
Virgiliu Bradin, Jocul și dedublarea lirică, Note de lectură, în Jurnal
arădean, Arad, 16 februarie 2015.
„De multe ori în poezie, Florica R. Cândea face în poezie un
adevărat joc al dedublării eului, menit a tulbura și a incita, în același
timp, demersului liric (...) ducând și purtând cititorul, fără voia sa,
printr-o altă lume, cea imaginară și pasională creată de poetă.”
Sifora Sava, Pagini trăite ..sau a trăi înseamnă a iubi..., în Gutenberg,
Arad, martie 2015.
„Să încerci şi să reuşeşti a povesti... în Pagini trăite .. o viaţă
cât un nebun carusel dinamic dar şi reavăn ca ţărâna de unde ai plecat,
rămâne, totuşi o Eternă dar Reală Poveste!”
Valeriu Ilica, Stindard, o revistă care crește, prinde cheag și se impune, în
Europeanul, Arad, an VIII, nr. 299, martie 2015.
„Cât despre poezia doamnei Florica Ranta Cândea, trebuie spus
din capul locului că este una personalizată, scrisă într-un stil
inconfundabil, o savantă alchimie de farduri stilistice, pudră
crepusculară și sonuri de parfum.”
Teodora Smolean, Atunci când s-au deschis granițele, în Libertatea,
Pancevo, 5 octombrie 2015.
Anton Ilica, Florica Ranta Cândea, Clipe retrăite, Editura Gutenberg
Univers, 2015, în Aradul, Arad, 10 decembrie 2015.
„Prin dragoste, desigur, se ascunde, se strecoară și un sublim și
pur sentiment de ascunsă vrajă.”
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2016
Valeriu Ilica, Timpul poeziei nu e decât o poezie a timpului, în
Europeanul, Arad, februarie 2016.
„Sensibilă şi sentimentală, pentru doamna, poezia e purificare şi
pocăinţă. E o sfioasă rugăciune. O rugăciune laică. E o formă de refugiu,
un toiag indispensabil, necesar, până la preţios, lumini nu arareori, un
colac de salvare, iar condeiul, un adevărat talisman. Că sunt poeme,
scrisori sau proze poematice, producţiile doamnei au o carnaţie stilistică
de bună calitate.”
Gabriela Adina Marco, Florica Ranta Cândea, Clipe retrăite, în Ecclesia,
Nădlac, mai 2016, an XVII, nr. 3.
„Florica R. Cândea a așternut pe paginile albe o fărâmă, mai
multe fărâme din sufletul său gingaș (...) dar și sofisticat.”
Ioana Nistor, Dublu eveniment cultural în orașul Nădlac, în Jurnal
arădean, Arad, 6 decembrie 2016.
Ioana Nistor, O seară a culorilor, în Ecclesia, Nădlac, an VII, nr. 7, 2016.
Horia Ungureanu, Sub stăpânirea cuvintelor, în Arca, Arad, Mirador, nr.
4-5-6, 2016.
Sava Sifora, Cărțile gemene, în Stindard, Arad, an IV, nr. 7, 2016.
Teodor Groza-Delacodru, Personaj în propria carte, în Stindard, Arad, an
IV, nr. 7, 2016.
Valeriu Ilica, Urzeala cuvintelor, între proiect, demers și reușită, în
Stindard, Arad, an IV, nr. 7, 2016.
„Avansând alfabetic, în cazul doamnei Floarea Cândea, te
întâmpină alt gen de poezie. Una care ține de dictatura gustului estetic.
Singura sa regulă este refuzul tuturor regulilor.”

2017
Gabriela Marco, Ioana Nistor, Arta ca exprimare, dublu eveniment
cultural, în Gutenberg, Arad, numărul 30, 2017.
Petre Don, Macea, un centru de cultură rurală, în Observator, Arad, 13
februarie 2017.
Geanina Jecalo Iovănescu, O zi cu In și Out, scriitoarea Florica Ranta
Cândea a sărbătorit 35 de ani de presă, în Glasul Aradului, Arad, 5 mai
2017.
„Scopul cărții îl reprezintă cusutul și descusutul cuvintelor.”
Paul Krizner, Lansare de carte la Căsoaia, în Glasul Aradului, Arad, 7
iunie 2017.
Petre Don, S-a inaugurat oficial Gala Scriitorilor arădeni, în Glasul
Aradului, Arad, 16 iunie 2017.
Crini aleși... zece ani de la punerea pietrei de temelie a bisericii din
Mesici, Serbia, în Glasul Aradului, Arad, 30 iunie 2017.
Paul Krizner, Niște crini la Mesici, în Glasul Aradului, Arad, 30 iunie
2017.
Paul Krizner, Niște țărani domni la Uzdin, în Almăjul, Șopotu Vechi, 20
august 2017
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Gabriela Marco, Oaspeți din România în Serbia, în Ecclesia, Nădlac,
august 2017.
Geanina Iovănescu, Clipe (re)trăite, în Gutenberg, Arad, numărul 30,
2017.
„Fiecare poem are la bază un joc dintre cuvânt și (re)trăire în
care se redau bucăți din suflet.”
Teodor Groza Delacodru, In/Out, Voci tipărite la Salon, în Gutenberg,
Arad, septembrie 2017.
„Expresiv, idolatoriu, discret însă acest volum are esență de
neimaginat, care se bazează și pe unele principii comportamentale care,
nici aici nu-i scapă autoarei. Inspirație, trudă, har, o peisagistică care îi
include alături pe unii și pe ceilalți, o panoramă literară cu și despre
scris-publicistică.”
Oameni de seamă ai Banatului, în Tibiscus, Uzdin, an XXIX, numărul 4,
2017.
Ioana Nistor, Expoziție la Nădlac, în Ecclesia, Nădlac, decembrie 2017.
Ioana Nistor, Expoziție la Nădlac, în Glasul Aradului, Arad, 7 decembrie
2017.
Dumitru Mihăilescu, Note despre Vasile Man, Vocație și destin, Culegere
de texte, Arad, Editura Gutenberg Univers, 2017.

2018
Valentin Mioc, Revista Floare de latinitate la o nouă ediție, în Libertatea,
Pancevo, ianuarie 2018.
Vasile Barbu, Cinstiri poeziei românești, în Tibiscus, Uzdin, an XXIX,
număr 4, 2018.
Zece porunci, în Floare de Latinitate, Pancevo, an XV, nr. 2, 2018.

Ioan Ciama, Concursul de recitatori, Uzdin, în Dacia nemuritoare, nr. 57,
2018.
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Gabriel Constantinescu, Alexandru A. Stamatiad intră în colecția
Bibliotecii A.D. Xenopol, în Glasul Aradului, Arad, 20 martie 2018.
Ioța Bulic, Participanți mulți și buni, Uzdin 2018, Concurs Bună Vestire,
în Tinerețea, Pancevo, aprilie 2018.
Virgiliu Bradin, Consemnări. Sub semnul Marii Uniri. Bunavestire, Arad,
Editura Promun, aprilie 2018.
Gabriel Constantinescu, Un secol fără un an de administrație românească,
Lansare carte „Macea. Înscrisuri monografice”, în Glasul Aradului, Arad,
15 mai 2018.
Ioana Nistor, Artă, culoare și armonie plastică la Nădlac, în Glasul
Aradului, Arad, 23 mai 2018.
Vanghea Steriu, Poeme traduse (Florica R. Cândea), Macedonia, în
Gutenberg, Arad, numărul 36, 2018.
Anton Ilica, Piersica invizibilă sau despre Florica R. Cândea în Macea.
Înscrisuri monografice, Arad, 2018, în Gutenberg, Arad, numărul 37,
2018.
„Ce resort intim o determină pe autoare să-și preumble sufletul
printre gospodăriile Castelanilor măceni spre a lăsa mărturia istoriei
câte o fărâmă de grai, o clipă de glorie, o rapsodie de fapte, prin care
chipurile, de azi și de alaltăieri, au împânzit aura de spiritualitate prin
care oamenii locului au orânduit-o în slava condiției umane?!”
„Florica Ranta Cândea vorbește despre spiritul măcean ca și cum
ar vorbi despre fiul său, cu devotament, plăcere neostoită, cu încântare și
dulceața unei realități în care a presărat necondiționată dragoste și
suflet dedat cu aromă de piersică îngălbenită în via măcenească a casei
sale natale.”
Teodor Groza Delacodru, Macea. Înscrisuri monografice. Izvor de autor,
în Gutenberg, Arad, numărul 37, 2018.
Sorina Groza, Și vremelniciile încărunțesc, în Gutenberg, Arad, numărul
37, 2018.
„Cu acest volum, autorul deschide un drum în cursa izvoarelor
vieții sale, nebâjbâind și neamestecându-se cu păraful care zboară din
când în când.”
„Reconstituite ornamental, aceste poveşti, au parfum din
bătrâneţea copilăriei, iar autorul are destule motive să continue şi să
cerceteze, să caute pocale şi plăcinte, ulcele şi aşchii din cofa încă
neumplută, produse specifice pustei măcene. Parcurgând amplul
conţinut, ajungem la ferma convingere că autorul nu încetează să
recupereze un trecut mereu prezent.”
Smaranda Livescu, Florica Ranta Cândea, în Board Unifero, iunie 2018.
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Vasile Barbu, Premiații Festivalului „Drumuri de Spice” la Zilele
Uzdinului, în Tibiscus, Uzdin, iunie 2018.
Mircea Boran, Arădeni fotografi la Uzdin, în Glasul Aradului, Arad, 6
iulie 2018.
Carina Baba, Drumuri de spice, Uzdin 2018, în Glasul Aradului, Arad, 30
iulie 2018.
Vasile Barbu, Laureații Festivalului „Drumuri de Spice”. Ediția Jubiliară,
25, în Tibiscus, Uzdin, 25 august 2018.
Lucian Șerban, Eveniment cultural – A fost lansat volumul Macea.
Înscrisuri monografice, în Glasul Aradului, Arad, 10 decembrie 2018.
Încă de la intrarea în sala de evenimente unde a avut loc
lansarea, cei veniţi să fie alături de autoare au fost întâmpinaţi cu pâine
şi sare, obicei moştenit de români din moşi-strămoşi. Astfel, participanţii
au intrat mult mai uşor în atmosferă, pentru că, în fond, despre acest
lucru este vorba în volum, despre tradiţii, despre ocupaţii tradiţionale,
mâncăruri tradiţionale şi „oameni care au fost”. După cum însăşi
autoarea susţine, este ,,o carte de poveste cu poveste […] O carte cu
treisprezece capitole şi subdiviziuni-paragrafe tematice adiacente […] O
carte cu peste o mie trei sute fotografii, cea mai veche datează de prin
1880, care împânzesc conţinutul, din care se desluşesc ansambluri
vestimentare sau de locuit, datini locale, taine ale bucatelor de la tindă
până-n grindă, o carte care îndeamnă la răscolirea memoriei limbajului
[…] O carte care trebuie privită, apoi citită şi răstălmăcită. O carte care
vede lumina tiparului în An Centenar, cuvine-se să o închinăm eroilor
anonimi din comună, jertfei lor, precum şi presupusului zbor temerar de
pe Siti (la 100 de ani de la Unire, 50 de ani de la petrecerea din viaţă a
lui Taica Ranta şi la 105 de ani de la zborul cu hidroavionul).”
Teodor Groza Delacodru, Macea. Înscrisuri monografice, în Stindard,
Arad, an VI, nr. 12, 2018.
Lucian Șerban, Popasuri și glasuri, colinde românești, în Banatul orfan, în
Glasul Aradului, Arad, 19 decembrie 2018.
Emil Șimăndan, Vasile Filip, Voci și vocații jurnalistice arădene în
UZPR. Dicționar biobliografic al membrilor filialei „Ioan Slavici” din
Arad a UZPR, Șiria, AZBEST Publishing, 2018, pp. 39-42.
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2019
Premiile Ligii Scriitorilor pe anul editorial 2018, Comitetul Director al
Ligii Scriitorilor Români, în Făclia, Cluj-Napoca, 9-10 februarie 2019.
Vasile Petrică, Oaspeți la Gutenberg, în Libertatea, Pancevo, martie 2019.
Teodor Groza Delacodru, Cuvântul ca bagaj local, Macea. Înscrisuri
monografice, în Gutenberg, Arad, an XI, numărul 38, martie 2019.
Despre cuvânt ca registru de ordine, limbă, limbaj sau bagaj
local am stat de vorbă la o zi după prezentarea sa cu volumul monografic
în fața localnicilor. Precizăm că discuția a avut loc la Vârșeț, Mesici, la
agapa comună din urma recitalului de colinde cu sătenii .
Rezumativ, am întrebat de ce Înscrisuri de tot felul, baladești,
mărturisite, de ce 13 capitole, de ce atâtea Anexe, risipiri de foto, Glosar
dialectal, traduceri, noutăți multiple, chestionare, povești din puiu mesîi,
rețete trase de păr... taie popa limba... ce o bucură, dar și ce o supără
etc., asta în condițiile în care și noi, ne preocupăm de topos, epos, ethos
într-un sat depopulat, deromânizat, dar cu 300 de suflete pure românești,
cu biserică și bibliotecă românească, toponime asemănătoare și nume la
fel.
Iată câteva răspunsuri pe care doamna profesor Floarea Cândea
le-a punctat în ordinea paginilor de carte.
***
Cartea care măsoară peste șase sute de pagini este rezultatul unui
travaliu de peste șase ani. O creație valorică trecută de la manuscris prin
foarte multe obiective, filtre. Care efort nu se poate plăti. Nu valori
materiale au urmărit-o, ci valori de cunoaștere obiectivă, evoluții care
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vizează spuse ale oamenilor și grăiri sub formă de povestiri cu iz
măcean.
Cartea va deveni importantă nu acum, ci după un alt Centenar!
Vocile autorului cheamă la respect! Cartea are suflet de filolog și se
supune tuturor regulilor de scriere a unei monografii, însă în partea
locului, istoria nu a fost atât de darnică, mai mult liniștită. 13 capitole
sunt expresia unei cifre care o are autorul în existențialul său, fiind fiică
a satului, aici s-a format ca om dar are, desigur, valențe nu de carte de
vizită, ci una de onoare pentru sufletul unor dascăli, urmași sau cetățeni
care i s-au arătat deschiși.
A lăsat din celelalte volume (n.n. de autor sau colab.)
coordonatele geografic spațiale neschimbate dar aduce noi date despre
monumente naturale, pădurea, antropice, castelul precum și artefacte pe
care le regăsim aici. Sunt consemnate date noi istorice, mișcări, unire
sau eroi locali, dar și unele fapte de la Colectiv care nu se uită.
O atenție sporită o are pentru meșteșuguri locale, măsurători,
muzee sau colecții particulare dar și practici casnice.
Cruci de hotar, bisericile din Trinitatea centrală aduc noutăți
inedite dar și argumentate cu foto-documente.
Despre Casă ca și așezământ de locuire scrie de la temelie până
la podu cășii.
Anchete de teren sau despre identități și comunități are foarte
multe înscrisuri.
Se apleacă asupra etniilor locale, trăiri sau costumații ,
preocupări sau duioșii.
Îmbucături sau porecle, nume nobile nescrise sau pomenite până
acum, ciclul vieții cu taina fiecărui moment, naștere, botez, nuntire,
îngropăciune devenite desigur Praguri sau segmente se pot citi zeci de
pagini.
Acte originale, medalii, insigne, practici și credințe augurale,
bosconeli, plante cu valențe apotropaice sunt alte dovezi că autorul a
studiat nu a copiat de pe aiurea.
Portul local, piese de vestimentație, evoluții consemnând
meșteșugul îmbinării cuvintelor ,foto sau întâmplări de peste o sută de
ani,o istorie a Festivalurilor satului cu date concrete, locuri de agrement,
pază și ordine, pășuni agricole, vii dispărute, toponime, uliți, drumuri,
case sau gospodării, arheologie etc. toate au fost bătute la pas sau la
pedală de autor vreme de șase ani se regăsesc în pagini cu foarte foarte
multe informații.
Au fost notate în noul volum pe care se ferește și chiar știe de
ce!!!! să îl numească Monografie întreg arsenalul Habitatului cu
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limbaje, sudalme și povești de o sută de ani, rețete de săpun, tăiței,
crogne, molcuțe, curechi acru, spălat cu apă de ploaie, murături,
păpăraică, plăcinte rare, descântări, ziceri, spuneri etc. dar cu o
supunere rară.
Un capitol este destinat Oamenilor și locurilor în care a încercat
să fie imparțială.
Date inedite aduce despre satul aparținător Sânmartin, viața
socială și asociativă de aici cât și din Macea. Cu veniți, plecați, dascăli
sau notari, grofi sau moșieri, rezultate provenite din peste 150 de
consemnări de arhive, traduceri documente sau extrase bibliografice.
Studiul monografic este tradus în șase limbi în rezumat.
Glosar ilustrat dialectal este o altă noutate care adună cuvinte
vechi ilustrate cu foto sau argumentate etimologic. De fapt în Semnul de
carte care însoțește volumul sunt date explicații de acest fel.
Înscrisurile baladești sunt un volum vechi , o plachetă cu toate
numele din sat puse pe note versificatorii iar Înscrisurile mărturisite
ascund Cv-ul autorului, dar schematic.
***
Ca de obicei la posibile succese sunt și posibile supărări. Am
încercat să le desprindem.
***
Autorul nu are orgolii însă este convins că blazonul de posibil
mărturisitor al locurilor în satul ei nu are valoare.
Sunt cenzurate pagini, foi, cuvinte, cartea nu este citită, eventual
frunzărită. Singura încurajare a avut-o spontan, direct de la actualul
primar! Îi sunt prea accentuat descrise rădăcinile, cartea îi este scut,
ceea ce îi devalorizează caracterul umanizat, personalizat, ori în alte
sate astfel de autori sunt ridicați la mare rang. Nu este cazul însă istoria
se scrie de câte ori se resimte ideea de apartenență. Ecouri nu așteaptă
nici mulțumiri însă generațiile de azi nu se cunosc, nu se caută în
dicționare, nu se tratează sau exploatează valențe locale decât pe bază
de prietenii sau nemoșag. (Am mai vorbit și despre respectul pe care îl
poartă dascălilor, mentorilor, prefațatorului, redactorului consultant,
localnicilor care i-au dat sfaturi înțelepte, despre sătenii care au venit la
lansare cu batista în mână împăturată ca pentru anafură, despre
musafirii peste o sută veniți de peste tot la patru ace, confundați cu
mâncători de manele, despre birtul-sală de ceremonii pe care l-a vrut a-l
transforma în librărie dar cu preț de Champs-Élysées... nu de cultură
bună, rurală, dar despre toate astea, într-o altă ediție)
***
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Convinși fiind că volumul de limbaj, istorie, etnologie,
istoriografie, arheologie, pustnicitate, pustietate, reîntoarcere la origini,
conține prea multă dragoste, scrisă, spusă, plâns-ascunsă, am sfătuit
autorul, la sfârșit de tainică discuție cât o confesiune, să fie mai atent și
să nu se dăruie atât de mult încât să muște ogorul de sapă amestecat și
cu iz de buruiană, și cu țărâna în care prea își îngroapă tălpile și să
privească doar înainte la cei care îi sunt tovarăși. Mulți.
Anton Ilica, Însemnuri măcene, măr dulce și si topitorie de cuvinte, în
Gutenberg, Arad, an XI, nr 38, martie 2019.
„E multă poezie în textul volumului, fiecare pagină cântă, cântă
în armonie cu celelalte, orchestrând simfonia Macei, a acestei localități
izbită de șansa de a avea o pasionantă chemare la cunoaștere.”
Salon Gutenberg. Scriitori din Banat răsplătiți, în Libertatea, Pancevo, 6
aprilie 2019.
Constantin Avădanei, Izvor de suflet românesc la Viena, în Origini, an
VII, nr 5, Buzău, mai 2019.
Daniela Gumann, Izvor de suflet românesc, în Asociația Scriitorilor
Români din Austria – A.S.R.A., Salzburg, iunie 2019.
Alba Iulia, prezentă la Izvor de suflet românesc (C.p.), în Unirea, Viena,
ziar independent, 2019.
Emil Șimăndan, Voci și vocații jurnalistice arădene, în Stindard, Arad, an
VII, nr. 12, 2019.
Anton Ilica, Florica R. Cândea. Înscrisuri măcene, în Unirea, Viena, an
V, nr. 11, august 2019.
E multă poezie în textul volumului, fiecare pagină cântă, cântă în
armonie cu celelalte, orchestrând simfonia Macei, a acestei localități
izbită de șansa de a avea o pasionantă chemare la cunoaștere. Dacă
fiecare om ar fi obligat să-și tatueze pe piele un cuvânt, Doamna Floare
Cândea ar alege, desigur, cuvântul Macea. Macea a devenit o nișă de
mărturisire pentru un scriitor reflexiv și imaginativ.
„Romanul” (are toate ingredientele unei lecturi ispititoare, cu
personaje și întâmplările lor) Înscrisuri măcene mai are de trecut proba
estetică. E roman narativ? E istorie? E destin? E poezie? Floare Cândea
a știut îmbina toate cele, dând o alcătuire stilistică asemenea unei
constelații. Nu e nici-nici, dar e și-și. Apartenența nu și-o poate
revendica nici istoricii, nici sociologii, nici etnografii, decât eventual
scriitorii. Și nu cei din liga secundă, ci cei din liga cea mare, căci Floare
Cândea este, de pe-acum, un scriitor adevărat. Știe scrie, are capacitate
de diferențiere, știe colora cu gândul, știe așeza sentimentul la locul lui,
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știe alerga pe culoarul oportun pentru a trece linia de sosite la proba
estetică.
Literatura nu are un atelier de reparat, unde un autor să poată
deșuruba anumite lucruri, să le lustruiești, să le repare, să le dea prin
focul purificării, spre a încropi o nouă alcătuire. Când o carte se
lansează, Dumnezeu cu ea. Zboară spre inimi, spre minte, ducând cu ea
neajunsurile și ecourile frumoase persistă îndelung în suflete. Niciodată
nu există doar o ultimă speranță. Doamna F. C. se află la a șaptea carte
despre Macea și fiii ei. Neputând repara prima carte, a scris altele,
adăugând noi informații, alte amintiri și fărâme de suflet, noi nostalgii și
alte iubiri. Prima carte avea mai puțin de 200 pagini, aceasta are peste
700. Să închidem ochii, ascultând poezia înscrisurilor măcene. Vom auzi
glăsuiri populare, porecle, imprecații, vom asculta „înscrisurile
baladești” și „înscrisuri mărturisite”, vom identifica principalele
coordonate geografice, istorice, toponimice, demografice și economice,
toate sub călăuza „unui mintal colectiv”, găbuit într-o spiritualitate
specifică și un glosar dialectal. Împreună, acestea alcătuiesc „ciclul
vieții” și … al morții.
Macea are un iubitor necondiționat, un suport mărturisitor de
expresie literară. Nuntirea celor doi actori – femeia cu satul – într-o
stilistică benefică omagiază GLORIA UNUI OM, înfășurat în mantia cea
încălzitoare a devenirii istorice și afective a satului său natal: MACEA!
De pe-acum nu se poate pomeni de Macea fără a pomeni numele Cândea
și nici nu se poate rosti numele Floricăi Ranta fără imaginea toposului
Macea. Cartea i-a împreunat până la identificare.
Ioța Bulic, Participanți mulți și buni, în Floare de Latinitate, Pancevo,
anul XV, nr. 3 (59), 2018.
Centenar si „extraordinară” la UZPR, în Jurnal arădean, Arad, 1
octombrie 2019.
Constantin Avădanei, De la Alba Iulia la Viena. Izvor de suflet românesc,
în Unirea, Viena, an V, nr. 11, august 2019.
Este vie în sufletul nostru prezentarea cărții „Macea. Înscrisuri
monografice”. O carte de poveste cu poveste despre satul său natal, cu
nostalgia trecutului readus la prezent, o carte cu arome și condimente
nostalgice, care te îndeamnă la o lectură profundă și atentă.
Cartea este construită într-o arhitectură aparte, care aduce în
prim-plan, prin prisma propriei vieți a autoarei, trăită în satul natal,
Macea, o lume care nu se mai regăsește decât în memoria cea vie a unor
amintiri trecute.
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Găsim în paginile cărții peste 1300 de fotografii, care împânzesc
conținutul, din care se deslușesc portul popular, datini locale, arhitectura
caselor de locuit și a gospodăriilor din Macea, rețete culinare și foarte
multe cuvinte și expresii specifice graiului local. Mai aflăm din rândurile
acestei opere, că pe aceste locuri au avut loc și evenimente tehnice
deosebite: zborul temerar de la Siti și zborul cu hidroavionul, de acum
105 ani.
Autoarea dedică această carte tuturor celor care îmbrățișează
fapte, frumuseți umane, lăcașuri și povești adunate între coperte
neruginite. Lecturând această carte îi astâmpărăm autoarei dorul de
cititori, comparând acest dor cu „dorul zidului de fereastră”.
Adrian Cotuna, Comuna Macea cunoaște o altă dinamică sub mandatul
mai tânărului primar, Ciprian Otlăcan, în Glasul Aradului, Arad, 23
octombrie 2019.
Constantin Avadanei, Gastronomia la Macea. Artă și meșteșug, în
Gutenberg, Arad, nr. 41, decembrie 2019.
Anton Ilica, Salon Gutenberg 40, în Gutenberg, Arad, an XI, nr 41,
decembrie 2019.
Valeriu Ilica, Să nu uiți de unde ai plecat, în Gutenberg, Arad, nr. 41,
decembrie 2019.
Vasilije Petrika, Program de colinde la Mesici și Vârșeț. Colinde, colinde
în satul românesc Mesici, în Libertatea, Pancevo, 28 decembrie 2019.
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Presa virtuală
2014
- Scriitoarea Floare Ranta Cândea și-a lansat o carte de dor de
Macea / Petre Don : Glasul Aradului, Arad, 30 ianuarie 2014.
http://glsa.ro/scriitoarea-floare-ranta-candea-si-a-lansat-o-cartede-dor-de-macea/

2015
- Scriitoarea arădeană Florica R. Cândea, premiată de Uniunea
Internațională a Femeilor Românce : Glasul Aradului, Arad, 25 august
2015.
http://glsa.ro/scriitoarea-aradeana-florica-r-candea-premiata-deuniunea-internationala-a-femeilor-romance/

2016
- „Apariție editorială de excepție. Clipe retrăite” / Horia Truță :
Glasul Aradului, Arad, 24 ianuarie 2016.
http://glsa.ro/aparitie-editoriala-de-exceptie/

2017
- O zi cu IN și OUT: scriitoarea Florica Ranta Cândea a sărbătorit
35 de ani de presă / Geanina Jecalo Iovănescu : Glasul Aradului, Arad, 4
mai 2017.
http://glsa.ro/o-zi-cu-in-si-out-scriitoarea-florica-ranta-candea-asarbatorit-35-de-ani-de-presa/

2018
- 100 de cercetători și iubitori ai istoriei Aradului au fost distinși
cu diplome de excelență cu ocazia Centenarului : Special Arad, 24
ianuarie 2018.
https://specialarad.ro/100-de-cercetatori-si-iubitori-ai-istorieiaradului-au-fost-distinsi-cu-diplome-de-excelenta-cu-ocaziacentenarului-foto/
- „Amintiri de secol XX”, un film din cuvinte, ce memorie în
drum spre eternitate! / Al. Florin Țene : Arad Reporter, 24 februarie
2018.
http://www.aradreporter.ro/amintiri-de-secol-xx-un-film-dincuvinte-ce-memorie-in-drum-spre-eternitate/?fbclid=IwAR0UXx107
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GUT6x0ARc_dKLbhP94GS1AkenXO02lPjzA4rftDccrDtotJ_iA4#.XZL8tUYzaM9
- „Amintiri de secol XX”, un film din cuvinte, ce memorie în
drum spre eternitate! / Al. Florin Țene : Arad Reporter, 2 martie 2018.
http://www.aradreporter.ro/amintiri-de-secol-xx-un-film-dincuvinte-ce-memorie-in-drum-spre-eternitate-2/?fbclid=IwAR2kC_vV8c3a-8U83cnIzsjrqrTjylKWsyAyPfcbU0daaNx7ZqQrZ6efY#.XZL4TUYzaM9
- „SALON GUTENBERG – locul unde oamenii se simt ca
acasă…” / Carina A. Ienășel : Arad Reporter, 9 octombrie 2018.
http://www.aradreporter.ro/salon-gutenberg-locul-unde-oameniise-simt-ca-acasa/?fbclid=IwAR1DvXL7NEwkmUFca8UuV05zHcjhKdsccSQ8swjEhSbA6f3S9JGD80VVy4#.XZ
Gif0YzaM9
- „Cartea – Obol de suflet! Note de lectură” / Carina A. Baba :
Arad Reporter, 23 noiembrie 2018.
http://www.aradreporter.ro/cartea-obol-de-suflet-note-delectura/?fbclid=IwAR00Wzt6imC0HErgEV6LU3H1rNUHpJuhA6tY6we
2I6_dT7nabcR0y0Pgw-M#.XYspeygzaM9
„Autorul nu lasă lumea satului să dispară, ci ne invită la masă…
într-o bătaie de inimă sau în absenţa ei. Se știe, desigur, autorul nu are
pretenția de a fi dregător de neam și țară, și își poartă desculții pași pe
mormane de înscrisuri doar pentru suflet și obol, de azi, de ieri,
dintotdeauna!”
„Deţinătoare a unor date culese fără de oprire, în ani întregi,
autorul ne dezvăluie o dragoste neîntreruptă de o viaţă în sute de pagini.
Nu ştim când a sunat ceasul, nici când se va fi oprit. E un drum însoţit de
o batistă de drumar cunoscător – trecut prin viaţă. Pentru că trebuie să
ştim, nu literatura, fie ea şi monografică, a fost cea care s-a adăpat de
dragoste, ci dragostea s-a născut din literatură.”
„Sinteză a informaţiilor, colajul imens al imagografiei, realitatea
desecretizată dintre vecinii din carte, eroii, moştenirile culturale,
cuvintele care grăiesc aievea sprijină parcursul cărţii şi-i conferă
veridicitate. Cultura satului este pe deplin îmbogăţită. Acum măcenii se
întorc la rădăcini. Au rezistat timpului, iar acesta păstrează parfumul
anilor.”
- „Eveniment cultural: a fost lansat volumul „Macea. Înscrisuri
monografice” / Lucian Șerban : Glasul Aradului, Arad, 9 decembrie
2018.
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https://glsa.ro/eveniment-cultural-a-fost-lansat-volumul-maceainscrisuri-monografice/?fbclid=IwAR1KbLP8AUx5Qt54botgwnSbt_3e38_5plt6weeygHddokBUN4Bvy4VnyY
- „Salon Gutenberg. Un nod de aducere aminte...” / Carina A.
Baba : Vâlcea Turism, 10 decembrie 2018.
https://valcea-turism.ro/salon-gutenberg-un-nod-de-aducereaminte/
- „Popasuri și glasuri: colinde românești în Banatul orfan” /
Lucian Șerban : Glasul Aradului, Arad, 17 decembrie 2018.
http://glsa.ro/popasuri-si-glasuri-colinde-romanesti-in-banatulorfan/?fbclid=IwAR3eUPhlmzVudlM6DPjP8mEpLotkbGYPoIkF0XNrX
pYtm_mR_f_iX67H_3M
- „Popasuri și glasuri” / Florica R. Cândea, foto: Mircea Boran :
Arad Reporter, 18 decembrie 2018.
http://www.aradreporter.ro/popasuri-siglasuri/?fbclid=IwAR1hHpl06GjvE2jAudKnM_qJXtHQAq0xhXjiyvdTZ
ltHW5MI9PXiWUy0QxQ#.XYsSqigzaM9
- „Macea. Înscrisuri monografice. Frânturi ale unei lansări de
sărbătoare…” / Carina A. Baba : Arad Reporter, 20 decembrie 2018.
http://www.aradreporter.ro/macea-inscrisuri-monograficefranturi-ale-unei-lansari-desarbatoare/?fbclid=IwAR1EVUEmM5BMH5iCmH_P2alCOFwH2pRJb
XGbVQowVa3CNXy5MVXhPvL7x34#.XYsSDygzaM9
- „Macea. Înscrisuri monografice” / Carina Anca Ienășel :
Confluențe Literare, Ediția nr. 2911, Anul VIII, 20 decembrie 2018.
https://confluente.org/carina_anca_ienasel_1545300424.html
„Primarul comunei Macea, Ciprian Oltăcan, a luat cu emoție
cuvântul, considerând că: „Floare Ranta Cândea este o fiică a satului
care nu își uită locurile de baștină și promovează valori perene, preluate
din trecut, filtrate prin prezent, pentru viitor...”
Preotul Gheorghe Morar afirmă, în același ton, că: „De aproape
treizeci de ani păstoresc la Macea și este o cinste pentru noi acest nou
produs cultural, adus acasă de autor.”
Horia Truță, în calitate de consultant-redactor cultural al
volumului, crede că: „Noua carte, scrisă de un copil plecat din sat, unde
umbla desculț, un copil care nu a fost unul privilegiat, este o carte cât o
pagină de iubire. Pic cu pic, strop cu strop, înscrisurile dau veșnicie
rânduielilor, spațiilor sacre, limbii îndulcite, legendelor, urmare a unor
studii minuțioase și prețioase.”
109

Florica R. Cândea

Out / In

Prof. dr. Anton Ilica e de părere că „această a șaptea carte
despre Macea este o monografie afectiv-beletristică, un roman al satului,
o mărturisire cu foarte multe fotografii ca niște dulcețuri pe rafturile
sufletului de autor”.
Prof. dr. Augustin Mureșan, ținând isonul antevorbitorilor,
consideră: „Castelul, pădurea, satul, oamenii, bisericile, spații de locuit
și multe alte iconografii situează cartea ca pe una de raft întâi (...)
Macea are, de acum, o monografie lirică pe care autorul n-a îndrăznit so definească decât timid Înscrisuri...
Eugeniu Criste, privește monografia din punctul de vedere al
istoricului: „Cartea redă, cronologic, evoluția comunei, autorul plecat la
oraș, din sat, se întoarce. Cartea are lirism, pasaje care se citesc ușor,
însă nu sunt de neglijat documentele originale, unice, pe care, cu microb
de cercetător, autorul le-a preluat, din Arhivele de la Arad, și le-a
prelucrat.”
Iuliana Pintea, profesor: „Această zi poartă o mare pecete, omul
și locul, locul și oamenii, cartea și autorul, adult, precum nu (o) Creangă
răspus de o frumoasă împlinire.”
Cristian Vuin, rapsod și cărturar local, crede că: „Această carte
este un elogiu adus satului, căruia autorul i-a dedicat în urmă cu zece ani
Baladă măcenilor care s-or pierdut de șireglă, o baladă cu umor fin,
ironic, dar plăcută auzului și vederii. În fiecare dintre noi, se păstrează
țărâna satului, dar autorul, spre a-și stopa regretul părăsirii acestuia,
scrie, fotografiază, face stenograme pe capitole și paragrafe.”
Bogdan Ban, primarul orașului Curtici, își reamintește anii în
care autorul s-a ocupat de tinerele talente ale orașului Curtici: „Mai
întâi reprezint comunitatea orașului Curtici, unde doamna profesor a
condus destinele culturale vreme de peste zece ani. Apoi mă reprezint,
adolescent fiind, elev, i-am cercetat casa și i-am cerut sfaturi spre a
răzbate frumos prin viață.”
- „Macea. Înscrisuri monografice” – „Note de lectură cernute prin
suflet” / Carina A. Baba, : Vâlcea Turism, 23 decembrie 2018.”
https://valcea-turism.ro/32502/?fbclid=IwAR3LBRxxv3U43qqMRZFkeBxA6V5Z2N5Vt1ImySMgCh
uykDd2oG-mjABDKPg

2019
- „Simpozion aniversar la Arad, cu prezentarea a două reviste
literar-patriotice” / Dorin Ocneriu : U.Z.P.R. Arad, 19 ianuarie 2019.
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https://uzp.org.ro/11834/simpozion-aniversar-la-arad-cuprezentarea-a-doua-reviste-literarpatriotice/?fbclid=IwAR1V8waWe5mgkk0nJn3P7d0v_BBbDNz3Cq3Bk
2hrajr1tcYtzx3kiEUWnjY
- „Eminescu și Slavici au fost la Salon…” / Carina A. Baba : Arad
Reporter, 21 ianuarie 2019.
http://www.aradreporter.ro/eminescu-si-slavici-au-fost-lasalon/?fbclid=IwAR2ZctJRzlvm41QJAzJBXrCJb2XMLygIWm9ecywt_
4rk3iTlV2n7Px74m9M#.XYsP1SgzaM9
- „Premiile Ligii Scriitorilor pentru cărțile apărute în anul editorial
2018” / Al. Florin Țene : Confluențe Literare, Ediția nr. 2962, Anul IX,
09 februarie 2019.
https://confluente.org/al_florin_tene_1549692653.html?fbclid=Iw
AR1cp9Dw7KsA3LdixEv6x4DnScDPbNHv_e1ceH4wItI_bg6Fremlqnt06w
- „Gala Gutenberg – Creație și prețuire” / Dorin Ocneriu :
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), 21 martie 2019.
https://uzp.org.ro/14505/gala-gutenberg-creatie-sipretuire/?fbclid=IwAR2ohh54UvonvLlsj5shjoKU4SJJcP1xoR4ttlmwVc
O36we9SBCDC4aK3I8
https://www.facebook.com/dorin.ocneriu/posts/1324670424389575
- „Salonul Gutenberg sub semnul excelenței” / Carina A. Baba:
Vâlcea Turism, 22 martie 2019.
https://valcea-turism.ro/salonul-gutenberg-sub-semnulexcelentei/?fbclid=IwAR07EA21BUm83U59t4eUr8wV7AYipJzGr4C1v
Ou_eJImNDVUnfAg9P2htak
- „Gala excelenței Gutenberg” / Adrian Cotuna : Glasul Aradului,
Arad, 23 martie 2019.
http://glsa.ro/gala-excelenteigutenberg/?fbclid=IwAR3LRVXTy0fCrmHpWoOSIPhKuQSKcfM5unts
Qhh2ousswifiOmy0l70GscQ
- Salonul Gutenberg sub semnul excelenței / Carina A. Baba :
ARQ, 24 martie 2019.
https://www.arq.ro/salonul-gutenberg-sub-semnulexcelentei/26993?fbclid=IwAR2ohh54UvonvLlsj5shjoKU4SJJcP1xoR4tt
lmwVcO36we9SBCDC4aK3I8
https://www.facebook.com/lucian.serban.31521/posts/263244744
618592
- Duplex cultural la bibliotecă / Biblioteca Judeţeană „Alexandru
D. Xenopol” Arad : Facebook, 19 aprilie 2019.
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https://www.facebook.com/bibliotecaarad/posts/23309145069290
72
- Clipa ca poezie și retrăirea mijloc de comunicare în poezia lui
Floarea R. Cândea / Al. Florin Țene: Confluențe Literare, Ediția nr. 3033,
Anul IX, 21 aprilie 2019.
https://confluente.org/al_florin_tene_1555852414.html?fbclid=Iw
AR17qvfaBMM5RVooziBhsBjlaPDcaeb8w785uaxnZKGE4mgRFd5pC
Y3A8_w
- Clipa ca poezie și retrăirea mijloc de comunicare în poezia lui
Floarea R. Cândea” / Al. Florin Țene: Luceafărul: Anul XI, Nr. 4 (124),
Aprilie 2019, 24 aprilie 2019.
https://luceafarul.net/clipa-ca-poezie-si-retrairea-mijloc-decomunicare?fbclid=IwAR25ZGnWz8Kafv5u3fzksy0ZMNw9clZse99JCH5AdMCIWq540oshZBMdF0
Deși primită cu întârziere de câțiva ani, cartea poetei Florica
Ranta Cândea, intitulată simptomatic, înțeles luat ca existența unei
anumite stări de lucruri, „Clipe retrăite”, apărută la Editura Gutenberg
Univers, Arad, 2015, este o surpriză plăcută pentru lectura unui iubitor
de poezie.
Având o prefață semnată de prof. univ. dr. Anton Ilica, poeta,
încă din titlu, ne spune că acest fragment de timp, clipa, despre care
Eminescu scria: „“Clipe dulci ce par ca veacuri”, iar retrăirea fiind
simțirea intensă a ceea ce a mai simțit o dată; a avea impresia că trece
prin aceleași întâmplări prin care a mai trecut,, ne pune în gardă că
poemele scrise, din punct de vedere estetic și stilistic, precum
Maiakovski, sau de la noi, Daniel Turcea, încearcă să surprindă mici
amănunte trăite intens de eul autoarei.
Pentru a înțelege mai bine sensurile poemelor, trebuie să spunem
de la început că, acest volum se înscrie în tipologia cărților de poezie ce
exprimă autobiografia autorilor. Însăși poeta mărturisește acest fapt în
două pagini, având titlu „Personaj în propria carte “, unde se adresează
cititorilor cu o frază emblematică pentru întreg volumul: „Veți găsi o
inflație de lucruri, nespuse, uneori am cam uitat de mine“. Sunt: „pagini
trăite/ vor locui/ cartea/-tu, sărută-mi/cartea/ atât/ mi-a mai/ rămas“, se
destăinuie poeta, încă de la început, atât cititorului, dar mai ales fiului
dânsei. Fiindcă, mă repet, să nu uităm, cartea este autobiografică cu
elemente baroce, având combinații cu efect și inventivitate: „m-aș
recompune din săgeți/ de cuvinte/ devenite ziduri cu igrasie/apoi te-ași
izbi/ pe metru pătrat… “ (Dorința, p. 65 ).
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Un filon de suprarealism se strecoară în aceste poeme, dar mai
ales ceva în cultul pentru oniric, fiindcă aducerile aminte ale poetei sunt
vise ce oscilează între realitate și dorință: „Vezi/ că și în trupuri/ umbra
nu/ se ascunde/ doarme de /unde/ știm și noi/ cum trecutul/ are lanțuri/ de
la fântână “ (…) citat din „Iertăciune“, p. 77.
Al. Florin Țene

- „Sub stindardul tricolor” – un concurs de literatură care promite
/ Carina Baba : Vâlcea Turism, 16 mai 2019.
https://valcea-turism.ro/
- „Sub stindardul tricolor, Ediția I, Arad 2019”/ Dorin Ocneriu :
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), 17 mai 2019.
https://uzp.org.ro/16861/sub-stindardul-tricolor-editia-i-arad2019/?fbclid=IwAR1hHpl06GjvE2jAudKnM_qJXtHQAq0xhXjiyvdTZlt
HW5MI9PXiWUy0QxQ
- IZVOR DE SUFLET ROMÂNESC AUSTRIA – 1 IUNIE 2019
/ Daniela Gumann : Asociația Scriitorilor Români din Austria – A.S.R.A.,
03 iunie 2019.
https://scriitoriromaniaustria.ro/2019/06/03/izvor-de-sufletromanesc-austria-1-iunie-2019/?fbclid=IwAR1foKT0yolxhSqNvferubRs1KVxyp_wjF_2eGeCd2r_jRy7DN-USAVhx8
La Viena, într-un cadru intim și perfect ales, a avut loc un eveniment
cultural românesc cu titlul „IZVOR DE SUFLET ROMÂNESC”.
Manifestarea culturală, aflată la cea de-a XIII-a ediție, a marcat
Ziua Copilului, Ziua Europei și Ziua Românilor, a fost realizată de
Cercul Cultural Româno-Austriac „UNIREA” Wiener Neustadt,
președinte domnul Ioan Godja. Domnul Mag. Lukas Marcel Vosicky a
fost primul care a luat cuvântul, reprezentând Societatea Austro-Română
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din Viena, au urmat apoi Prof. Univ. Dr. Anton Ilica, Col. (r.) dr. ing.
Constantin Avădanei, Prof. Floare Ranta Cândea, din partea Salonului
Cultural Gutenberg Arad, Alexandru Făgădar, directorul Casei de
Cultură din Mihai Viteazu și lista poate continua cu multe nume sonore
românești din zona Alba Iulia, Maramureș, Arad, Timișoara, ș.a.
De asemenea, au fost înmânate premii și diplome în semn de
recunoștință pentru păstrarea și răspândirea culturii și spiritualității
românești în țară și peste hotare.
La acest eveniment, fiecare inimă de român a bătut cu dor și
drag, cu respect și cu apreciere față de țara natală! Un eveniment în care
s-au format punți de comunicare, s-au întărit prietenii, s-au schimbat
percepții și mentalități prin lectură în comunitatea românească.
Am fost mișcată până la lacrimi de acest eveniment, a fost pur și
simplu minunat. Pe scurt, a fost o atmosferă veselă. Totul a fost foarte
bine organizat, sunt fericită că am venit și recunoscătoare domnului Ioan
Godja, amfitrionul acestui eveniment, pentru invitația trimisă.
În acest context, îmi revine deosebita onoare și plăcere să
transmit, din partea Asociației Scriitorilor Români din Austria, cele mai
alese gânduri de succes participanților, de apreciere și sincere felicitări
tuturor acelora care s-au implicat în organizarea acestui extraordinar
eveniment!
Daniela Gumann
- De la Alba Iulia la Viena, la „IZVOR DE SUFLET
ROMÂNESC” / Constantin Avădanei : InfoEST, 10 iunie 2019.
http://www.infoest.ro/stiri/atitudini/alba-iulia-participare-vienaizvor-suflet-romanesc.htm
- Festivitate românească dedicată „Zilei Europei”, a XIII-a ediție,
Austria 2019, organizată de Cercul Cultural Româno-Austriac „Unirea” /
Ioan Godja : Facebook, 11 iunie 2019.
https://www.facebook.com/N.Godja/posts/2167961039978170
- „Revista GUTENBERG – nr. 39”. „Ospăț al cuvintelor în trenul
Gutenberg” – lansarea numărului de vară al cunoscutei reviste literarculturale trimestriale GUTENBERG Arad / Dorin Ocneriu : Uniunea
Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), 15 iunie 2019.
https://uzp.org.ro/17971/revista-gutenberg-nr39/?fbclid=IwAR3kvCjvFU7vyCXaxXgJwWoyun__0WAigCWMIiSIoC
imtiiZGPGlxwjCPAs și
https://www.facebook.com/dorin.ocneriu/posts/142419912777003
7
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- Monografii: Tradiții de Rusalii în județul Arad / Referință
bibliografică: Florica Ranta Cândea : Actualități Arad, 15 iunie 2019.
https://www.actualitati-arad.ro/monografii-traditii-de-rusalii-in-judetularad/?fbclid=IwAR2UVZG8vp7nf1KddjlGjv1b8Vm43yNxtpeTw1YXF
Vmgctou69RbbLvpDng
- „Pentru mine principiile sunt ca niște Porunci întru
îndumnezeire” – ne spune profesoara Floare Ranta Cândea. Interviu /
Daniela Gumann : Asociația Scriitorilor Români din Austria – A.S.R.A.,
26 iunie 2019.
https://scriitoriromaniaustria.ro/2019/06/26/pentru-mineprincipiile-sunt-ca-niste-porunci-intru-indumnezeire-ne-spuneprofesoara-floare-rantacandea/?fbclid=IwAR2PeBYZT_l59KoW2zqQLk9ias7M_AOzSJmpbSU
G8zTQSvnD1jri8gwY6cI
Pe doamna profesoară FLOARE RANTA CÂNDEA am cunoscuto la un eveniment organizat de domnul Ioan Godja la Viena în data de 01
iunie – IZVOR DE SUFLET ROMÂNESC. Dacă nu aș fi fost invitată de
domnul Ioan Godja, aș fi crezut că organizatorul acelui eveniment este
chiar doamna Florica, deoarece, ea îi cunoștea pe absolut toți cei
prezenți, se observa foarte ușor că este prietenă cu toți, veselă,
comunicativă, că nici nu ne-am dat seama când deja îi devenisem și noi
la fel de prieteni. Cu acest comportament m-a atras doamna profesoară
și am considerat că are multe să ne povestească, motiv pentru care vă
propun să o cunoașteți și dumneavoastră în interviul ce urmează:
D.G. – Ce i-ați spune despre dumneavoastră cuiva care nu vă
cunoaște?
F.R.C. – În primul rând, se cuvine să salut gazda mea, prea
distinsă doamnă, dar și cititorii din oricare parte de lume se afla. Pentru
cei care nu mă cunosc, dar și pentru cei care prea bine mă cunosc, am să
le propun să nu împrumute din defectele mele, dar nici din calități. Da,
am defecte care mă inundă în filantropie, bunătate, generozitate,
încredere în licuriciul care abia dacă sclipește în jur. De atâtea ori am
dat ca niciodată nu am luat. Iar când am ajuns la fund de sac, mi-am dat
seama că au luat exact cei de care nu mă feream. În rest, sunt un om
simplu, simplu de tot, care se îmbată de metafore cu iz de izmă,
pacurăriță de la sat care a umblat desculță și s-a jucat în șanțul cu apa și
mingi de zdrențe. Satul meu se afla la granița cu Ungaria. Macea. E satul
bisericilor în triunghi de Duh sfânt. E satul castelului, monument
antropic al pădurii naturale și al unei istorii cu rădăcini prelungi. E satul
frumoaselor cărări și al teilor sau castanilor în catedrale de flori, unde,
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în pădurea devenită parc am iubit, am dăscălit, am cutreierat aleile
sculptate în frunze peste care domnește un luceafăr.
D.G. – În palmaresul dumneavoastră de scriitor ați publicat atât
proză, versuri și chiar un volum amplu de cercetare a locului
dumneavoastră natal. Știu că sunteți profesoară de limba română, dar
totuși unde simțiți că zboară mai liber condeiul, în proză sau în versuri?
F.R.C. – Condeiul meu e jucăuș. Trei sunt palierele în care îmi
plimb muza peniței. Am scris șapte cărți didactice, ca auxiliar, una având
un titlu speculatoriu, „Cine ești dumneata, domnule profesor”, scrisă
laolaltă cu ultima generație de elevi la gimnaziu. Apoi am scris șapte
cărți de cercetare. Nu am pretenția ca aș fi istoric, însă idilicul mă
însoțește ca filolog fiind. Am scris ultima recent ca o monografie, însă în
satul tău e bine sa te duci să te plimbi. În rest, toată lumea scrie, dar sunt
scriitori și scriitori. Versificatori și fals. Versificatori și am însă
convingerea că timpul va alege cea mai perfectă sită, iar fusul va depăna
doar un ghem. Îmi place să cercetez minți și punți umane și să descos
suflete, așa aș defini cartea mea monografică, iar din arhive, să țes
arvuna țăranului simplu, nu cocoșatul de la Notre-Dame, pentru că nu de
hâtri pe post de ciuhe avem nevoie nici de sfetnici. Eu am fost dascăl în
sat, însă mă simt egală cu orice uliță. Însă am avut de suferit foarte mult
pentru că am folosit prea multă naftalină în scrobeala bieților scribi care
au scalda lor, beția lor de cuvinte. Și ajungem, știți la Marea mea
dragoste. Muza mea de pagini ascunse în clipe. Aici mă regăsesc, în al
treilea palier al confesiunilor, unde nimeni nu mă poate copia. Clipe
retrăită netrăite cu pagini netrăite. Ascunse în floarea de la butonieră.
Tot șapte volume cât o viață pendulatorie. Personaj în propria carte, cât
o sublimare cât o aminumare. Știți, o femeie mai și scrie Scrisori
imaginare, neexpediate. Deci mă exprim binișor în toate genurile de la
liric la epic sau epistolar… De convenție. Am și andrisant iluzoriu,
Crinarian, Alian... De fapt, uzez de simboluri și mesaje care mă adună ca
semnul de prună coaptă mov vișiniu de pe buza... unei coli de hârtie
lângă care adorm alene.
D.G. – Dintre cărțile publicate de dumneavoastră, care este
preferată și de ce?
F.R.C. – Cartea mea preferată sunt de fapt cărțile mele preferate
care mă tot formează. Citesc foarte multă psihologie, artă dramatică,
poezie, cât și proză. Poate aș divulga o Constanța Buzea, Ileana
Malancioiu, Daniela Crăsnaru, Doina Jela, Parinous Saniee, Elisabeth
Gilbert Natașa Culfa și mulți alții.
D.G. – Ca și dascăl, care este mesajul dumneavoastră de viitor
pentru tinerii absolvenți care se pregătesc să-și formeze o carieră?
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F.R.C. – Pentru absolvenții de acum am o chemare ca și un
cântec mut de lebădă. Ca discipoli să își urmeze preabunii mentori de
care nu îi desparte decât un învechit catalog și o preabună catedră.
D.G. – Care a fost principiul de viață ce v-a ghidat în activitatea
dumneavoastră?
F.R.C. – Știți, pentru mine principiile sunt ca niște Porunci întru
îndumnezeire. Chiar în
volumul patru, Pagini
trăite, Confesiuni, miam scris 10 Porunci…
Altfel. Să nu îmi fac
chip cioplit din bunurile
semenilor. Să nu mă
leg de nodul de cravată al
celui de lângă mine. Să
nu
fur
alchimia
prejudecăților și să fiu
naturală precum un miez
de nucă.
D.G. – „Nimeni
nu poate trăi fără
prieteni, chiar dacă
stăpânește toate bunurile
lumii”,
spunea
Aristotel. Printre scriitorii
contemporani,
care
sunt
prietenii
dumneavoastră?
F.R.C.
–
Nimeni, așa e, nu poate
trăi fără prieteni, însă
la mine prietenii fac parte
din
decorul
frumoaselor mirese. Am
anticipat câțiva mai
sus, însă nu mă dezlipesc
de Cioran, Eliade,
Nichita, mulți alții. Sunt o
optzecistă convinsă și
cred în tineri precum în
bătaia de ceas.
D.G. – Ce gen
literar preferați să citiți și
ce autor în mod
special?
F.R.C. – Se
pare că și aici am răspuns
pe cât de cât. Eu citesc
orice, sunt o devoratoare.
Sar nu o Leoaică, ci un Taur în toată plenitudinea lui. Însă nu am coarne
și aș vrea să spun plenar că îmi asum coarnele pe care le dau mereu din
belșug pe pășunea mare a lecturarilor, a notelor de lectură sau de
cronici. Dar despre prieteni numai de bine. Cred în litera
contemporanilor, însă nu am să uit Marea literatură clasică ori
universală. La Arad e o emulație perpetuă.
D.G.- V-am remarcat prezența la numeroase evenimente literare
atât în Arad, cât și în restul țării, uneori chiar și dincolo de granițe – ce
impresie v-ați format despre scriitorul român contemporan? Cum este
privit/primit el de către cei din jur?
F.R.C. – Am umblat cam peste tot unde am avut ocazia să gust
vocabule de consoane. De pildă, a trebuit să ajung la Viena să mă adap
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de literatură confesională de bun gust și să cunosc oameni care își pun în
sufletul palmei buchete de flori uscate, însă nu uitate. Un model este
persoana căreia îi răspund, recunosc destul de timid pentru că eu am
excelat în dialoguri neconvenționale, am luat și un Mare premiu pentru
un imaginar dialog cu mine la Marea cea mare dar eu nu am prea dat
răspunsuri. Știți, eu stau la umbra mea, a salcâmilor din poala dulce a
mamei.
D.G. – Cum arată o zi obișnuită din viața scriitoarei Florica
Cândea?
F.R.C. – Știți, zilele mele sunt de fapt clipe, secunde, pagini, Îmi
place să bucătăresc, am o colecție de peste trei mii de rețete. Le combin
că tot a mea e cea mai savuroasă. Îmi place să gradinăresc și să le
vorbesc florilor care nu mă mint. Călătoresc, fiul meu a plecat de peste
treizeci de ani în alt oraș, e pictor, dar la plecare am ascuns în fila de
lacrimi tot o Carte de... Bucate. Citesc presa, scriu foarte mult timp,
pentru mine, pentru revista Gutenberg și ascult taina șansonetelor ca un
prelung tango. Multă voie bună îmi produc terasele lungi între prieteni
pe care îi am de peste jumătate de veac, iar pe alții îi vizitez. De fapt, e și
aici o jertfire cât o zădărnicie, când pierzi ce ai crezut că va rămâne o
veșnicie... Sănătatea celor dragi. E un imens consum uman.
D.G. – Care a fost cea mai valoroasă lecție ce v-ați însușit-o în
viață?
F.R.C. – Cea mai valoroasă lecție de viață… offf! Dar oare câte
lecții predate am avut ca să încasez câteva bune.. Trădare se numește. O
trădare cât o peliculă de film pe scena mare a vieții. Trădare care derivă
din infatuare și dorința de a mai face un… Pas… Care pas... De înapoi...
Însă îmi prind bine aceste juguri. Apoi o despărțire și o alta, de dincolo
de viață, îmi scormone geana ochilor. Sunt lecții pline de învelișuri, cu
pauze de respirație și descriptive, cu multe semne de mirare, exclamare
sau de punctuație. Peste toate aceste lecții adie vântul ca un cântec…
Șoptit
D.G. – La finalul acestui interviu v-aș ruga să ne dezvăluiți care
ar fi oamenii cărora le sunteți recunoscătoare pentru ce sunteți și ați
reușit în viață.
F.R.C. – Oooo, știți, eu aș putea scrie un roman de dragoste
pentru a putea răscumpăra bunătăți umane. În viața mea au trecut nume
mari de presă, de literatură, de cultură locală sau de peste tot.
Iar recent, un nume de presă recunoscut, președinte al UZPR, dnul Doru Dinu Glăvan, printr-o comisie și analiză adâncă și amănunțită,
m-a inclus ca membru cu drepturi depline. Fără compromisuri și fără
granițe. Liturghia învățămintelor îmi încunună frumos vecernia vieții.
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Știți, la nici treizeci de ani conduceam destine umane, am călătorit în vest
ca să mă îmbrobodesc frumos, nu să mă împăunez cu… Penele altora..
Sunt mulți care au crezut și îmi place să mai cred că îmi sunt de-a pururi
Modele. Știți, acești Oameni, i-am dat și altora... Știți... Fumul însă s-a
prefăcut în... jar…, iar al meu har ca o harpă poate nu a fost prea bine
înțeles. Recunoștința mea e mare, cântărește cât o inimă de femeie din al
cincilea anotimp. Știți, în viața mea sunt trei domni: Timpul trecut,
Timpul prezent și domnul Timp viitor. Am nădejdea că am mulțumit,
precum fac și acum din acest colț de pagină. Numele nu știu de vor conta,
însă calitatea umană cu siguranță da. Aș dori să mulțumesc pentru vraja
ce mă cuprinde, cu slava ce mi se face prin aceste răspunsuri menite a
mă ajuta să mă exprim pentru semenii mei. De aceea se cuvin sincere
mulțumiri, recunosc, o parte din mine acum, pleacă înspre
dumneavoastră.
Cu sinceritate și doriri de bine, a dumneavoastră Florica R
Cândea!
Daniela Gumann
- Nesecatul „Izvor de suflet românesc”, Viena 1 iunie 2019 /
Constantin Avădanei : RTV Unirea Facebook, 7 iulie 2019.
https://www.facebook.com/radiotvunirea/posts/2300768930018585
- Interviu cu Floare Ranta Cândea / Daniela Gumann : Uniunea
Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), 9 iulie 2019.
https://uzp.org.ro/19012/interviu-cu-floare-rantacandea/?fbclid=IwAR0bZlqCRUVDd9pP9CiYr_91tPoMZ6ARzNnDopg
Nx0D5GMsrS4nAfcEiJ0U
- 2019 – Anul omagierii satului românesc tradițional. Floare
Ranta Cândea, Macea. Înscrisuri Monografice. Referințe: Inventatori și
invenții la Macea / Constantin Avădanei : RTV Unirea Facebook, 7 iulie
2019.
https://www.facebook.com/N.Godja/posts/2278924035548536
După ce am privit această carte, o operă monumentală, o carte de
poveste despre Macea, revin și iar revin pentru a răstălmăci istoria
acestor locuri, atât de dragi autoarei, doamna Floare Ranta Cândea.
Autoarea a lăsat infinite portițe de a pătrunde în universul descris
în această monografie, despre evoluția satului românesc, cu precădere
despre cele întâmplate la Macea, în decursul vremurilor.
O carte plină de fapte, de frumuseți umane, locașuri și povești
despre veșnicia neamului românesc pe aceste meleaguri, o carte care nu
va rugini niciodată, fiind condamnată la neuitare pentru generațiile
prezente și cele care vor veni.
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Am pătruns de această dată pe culoarul fascinant al spiritului
inteligent, inovator al oamenilor din Macea, spirit care le-au făcut viața
mai ușoară, mai frumoasă.
Invenția și inovația tehnică s-au manifestat în toate domeniile,
dimpreună cu celelalte laturi ale societății românești: cultură, tradiții
folclorice, credință, artă culinară, patriotism, educație.
M-am dus direct la fila din monografie unde autoarea specifică o
aniversare de excepție la apariția cărții, 105 ani de la temerara
încercare de a zbura cu un aparat mai greu decât aerul, legenda unui
zbor creată de David Ranta, unul din membrii familiei.
Printre ei au fost cei trei care au șlefuit talentul, gândirea spre
realizarea unui aparat de zbor mai greu decât aerul: David, Gheorghe și
Pavel.
Pavel, primul copil al familiei, a fost cuprins de flacăra
românismului, participând activ la înfăptuirea mărețului Act de la 1
Decembrie 1918, de la Alba Iulia.
Între timp a ajuns președinte de bancă, dar și un fel de
fotoreporter al familiei Ranta, el furnizând singurele mărturii, informații
și fotografii despre zborul cu aeroplanul, efectuat de fratele său David.
Conform relatărilor vremii, și a documentării realizată de
autoarea monografiei, David este considerat inventatorul primului
hidroavion din lume.
Celălalt fiu al familiei Ranta, Gheorghe a devenit avocat și a
jucat rolul de susținător al inițiativelor tehnice ale fratelui său David.
David, ca și Aurel Vlaicu, era înzestrat cu un talent și o
imaginație deosebite, fapt care l-a ajutat să treacă repede de la idee la
punerea ei în practică.
(...)
Col.( r) dr. ing. Constantin Avădanei
- „Macea. Înscrisuri monografice”. Autor: Floare Ranta Cândea.
Gânduri / Constantin Avădanei : Facebook, 29 iulie 2019.
https://www.facebook.com/groups/1172239936138436/permalink
/2750360741659673/
Mă aflu în cea de-a treia etapă de abordare a acestei lucrări
monumentale, răstălmăcirea, după ce am parcurs celelalte două, privită
și citită.
După cum constată și domnul profesor universitar, Anton Ilica în
prefața lucrării, aceasta „are suficiente arome și condimente spre a fi
stimulentul unei lecturi temeinice și implicate”.
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Într-adevăr cartea nu am citit-o de unul singur, pentru că
prietenii apropiați și-au manifestat curiozitatea și apoi admirația pentru
conținutul imens de informații despre universul satului românesc.
Cu o mare curiozitate, prietenii mei s-au aplecat asupra rețetelor
folosite în bucătăria de la Macea, copiindu-le în grabă și care acum, sunt
deja puse în aplicare, în compoziție adăugându-se câteva ingredienteamintiri din copilăria fiecăruia.
Scrierile despre această carte vor continua.
„Este o carte despre toți cei care au avut o copilărie liberă în
orizontul nostru rural”, după cum apreciază și domnul profesor
universitar Anton Ilica.
(...)
Col. dr. Constantin Avădanei
- Note de lector la Antologia „Talantul Scriitorului Român De
Pretutindeni”. Autor Ligya Diaconescu / Melania Rusu Caragioiu,
Redactor șef cultural STARPRESS, Canada: Vâlcea Turism, 14 august
2019.
https://valcea-turism.ro/note-de-lector-la-antologia-talantulscriitorului-roman-de-pretutindeni-autor-ligyadiaconescu/?fbclid=IwAR1kBrrZjN1PR33K6wKQAph22cfmcCElftw6OpFZ5sOZV5E-xtynLb_Lcg
Poeziile Poetei Florica Cândea sunt alese pentru acest grupaj
precum perlele într-un șirag, sclipitoare în nuditatea lor de vers alb și
diafan. Acest grupaj s-ar putea denumi stări” de spirit în stări de timp și
stări de sentimente îmbrăcate într-o mare claritate.
Într-o ordine a frumoaselor sentimente evocate, poeta Florica
Cândea slăvește plaiul și limba strămoșească, tradiția, vatra cu sugeratul
prichici, prin elemente atât de bine conturate încât le-a dat o adevărată
personalitate. În acest mare lăcaș de iubire de patrie se desfășoară și o
mare de sentimente de iubire, de calm uman, îmbrăcate în grai poetic,
visător, către frumosul cadru al existenței, în care noi citim printre
versuri și gândul spre persoana iubită. Tonul poeziilor din grupaj dă o
imagine multicoloră, luminoasă îmbrăcată în luciul unei unduiri de
„mătase” curgătoare.
Melania Rusu Caragioiu
- În prag de echinox, la ceas rubiniu de toamnă / Dorin Ocneriu :
Facebook, 21 septembrie 2019.
https://www.facebook.com/dorin.ocneriu/posts/1536216403234975
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În prag de echinox, la ceas rubiniu de toamnă... a avut loc
lansarea festivă a numărului 40 al revistei culturale GUTENBERG,
editată de salonul literar și editura cu același nume.
Evenimentul literar-jurnalistic de care facem vorbire a căpătat
caracter interjudețean prin prezența unor reputați scriitori și jurnaliști
din Alba, Arad, Bistrița-Năsăud și Timiș, dar mai ales caracter
internațional, dat fiind faptul că s-a lansat cu această ocazie și numărul
11 al revistei UNIREA din Viena, în prezența directorului acesteia Ioan
Godja și a redactorului șef Adriana Weimer.
Spațiul ales pentru această manifestare de ridicată valoare
cultural-literară a fost Casa Jelen din Arad, loc ce poate fi denumit pe
bună dreptate „terasa boemei arădene” întrucât aici au loc tot mai multe
astfel de întâlniri ale condeierilor arădeni, împreună cu oaspeți din alte
zări.
Prof.univ.dr. Anton Ilica, scriitor, Arad: „Revista GUTENBERG
a devenit fără niciun dubiu o personalitate națională și internațională
remarcabilă, care se impune tot mai pregnant în spațiul literar și
jurnalistic.”
Prof. Emil Șimăndan, ziarist și scriitor, Arad: „Am o bucurie de
nedescris să văd cum un proiect de editură și de revistă inițiat de mine și
de regretatul poet Ioan Alexandru, au devenit certitudini în spațiul literar
și jurnalistic arădean. 11 ani de funcționare neîntreruptă, 40 de numere
apărute, iată un bilanț cu care puține publicații - dintre cele multe
apărute după revoluția din ’89 - se pot mândri.”
Dorin Ocneriu
- Lansarea festivă a revistei GUTENBERG, nr. 40. Arad, 21
septembrie 2019 / Constantin Avădanei : Facebook, 22 septembrie 2019.
https://www.facebook.com/groups/1172239936138436/permalink
/2863527537009659/
Pentru câteva ore, Aradul a fost luminat de un eveniment literarartistic de excepție, lansarea revistei GUTENBERG nr. 40.
Într-o atmosferă deosebit de ospitalieră, creată de organizatoarea
acestei manifestări, distinsa doamnă Floare Ranta Cândea, redactorul
șef al revistei și sufletul acestei mărețe opere, ajunsă la numărul 40, și la
al 11-lea an de apariție neîntreruptă.
Rând pe rând au luat loc pe terasa Casei Jelen, denumită pe bună
dreptate „terasa boemei arădene”, reputați profesori universitari,
scriitori, jurnaliști și colaboratori, prieteni din Alba, Arad, BistrițaNăsăud, Timiș, dar și din Austria.
122

Florica R. Cândea

Out / In

Cuvântul de salut a fost adresat într-o dulce limbă românească,
cu o măiestrie desăvârșită, de către doamna Profesoară Floare Ranta
Cândea. Totodată a făcut și o scurtă prezentare a revistei GUTENBERG
NR.40, un scurt istoric a celor 11 ani, de la apariție și până în prezent,
dar și istoricul și semnificația culturală a SALONULUI CULTURAL
GUTENBERG, o gazdă deosebită pentru scriitorii debutanți și a celor
consacrați, dar și pentru jurnaliști.
Într-o atmosferă înălțătoare, de emoționante simțăminte
patriotice, culturale au luat cuvântul oaspeții, invitații și colaboratorii
revistei GUTENBERG.
O prezentare elevată a revistei GUTENBERG nr.40 a fost făcută
de către domnul Profesor universitar dr. și scriitor Anton Ilica. A pătruns
adânc în conținutul revistei, arătând aspecte inedite din creațiile
autorilor de articole literare și reportaje, cu un deosebit simț al criticului
literar.
A prezentat o scurtă evoluție a acestei reviste, în cei 11 ani de
prezență în cultura românească, care s-a maturizat și „a devenit fără
niciun dubiu o personalitate națională și internațională remarcabilă,
care se impune tot mai pregnant în spațiul literar și jurnalistic”.
Cu surprize deosebite a venit în cuvântul său omul neobosit,
bunul patriot și bunul camarad, domnul Ioan Godja, președintele
Cercului cultural româno-austriac „UNIREA” Viena și managerul
postului RadioTV UNIREA Viena.
În primul rând a adresat cuvinte de înaltă apreciere la adresa
revistei GUTENBERG, a colectivului de redacție, în frunte cu redactorul
șef doamna Floare Ranta Cândea, întemeietorilor revistei și
colaboratorilor acesteia.
A urmat o prezentare a revistei UNIREA nr.11, recent scoasă de
sub tipar, care are un bogat conținut literar, cultural-patriotic, cu
aspecte ale activităților organizate și desfășurate la Viena, de către
românii de pretutindeni.
Domnia sa a subliniat rolul revistei UNIREA și a postului
RadioTV UNIREA în răspândirea în Austria și în lume a culturii
românești și că este deschis la o colaborare mai strânsă cu scriitorii și
jurnaliștii din Arad și din toată țara.
Redactor Constantin Avădanei
Radiotv Unirea Viena
- Salonul Gutenberg ca un pastel de toamnă... / Carina Anca
Ienășel : Confluenţe Literare, Ediţia nr. 3187, Anul IX, 22 septembrie
2019.
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https://confluente.org/carina_anca_ienasel_1569169544.html?fbcl
id=IwAR0g95cF7NUMereeqoEwzrOKWxdHkikYPIGtO0cofwbx_T_R2mt4jE2v6U
În acest an, la 21 septembrie nu s-a sărbătorit numai Pacea,
această zi fiind declarată Ziua Internațională a Păcii, ci și cultura, arta,
literatura, istoria, regăsite întotdeauna în articolele revistei-mozaic
Gutenberg.
Revista Gutenberg, anul 11. Revista Unirea, numărul 11. Numere
sincron, ce confirmă că amândouă revistele, de-acum surori, sunt pe
calea cea bună, evoluând frumos și firesc, promovând valorile românești,
din Arad până-n Viena și nu numai!
Gazda Salonului Gutenberg a fost Florica R. Cândea, consilierul
editorial al revistei Gutenberg (citește: sufletul revistei!), care a adunat
în jurul ei peste 40 de persoane, colaboratori ai revistei Gutenberg și/sau
ai revistei Unirea ori, pur și simplu, prieteni vechi și buni ai culturii
arădene. Desigur, în lumina reflectoarelor, alături de Florica R. Cândea,
s-a aflat și Ioan Godja, președintele revistei Unirea, cei doi moderând în
tandem acest inedit eveniment.
Ne-am obișnuit deja ca fiecare Salon Gutenberg să fie altfel, atât
prin decor (sofisticat sau tradițional sau... îmbinând puțin din
amândouă), cât și prin surprizele care îi așteaptă pe invitați. De data
aceasta, Casa Jelen a reprezentat o provocare. Masa, cu 40 de scaune
împrejur (tot atâtea câte numere are revista!), că, totuși, suntem sub
zodia numerelor însemnate. Pe masă, must stors în zorii zilei de către
Eugeniu Criste, arhivist, cel care a și afirmat: „ca om al documentelor,
pot spune că Viena n-a fost cucerită niciodată. Iată că au cucerit-o
românii, prin cultură și prin publicații de înaltă ținută literară.”
Atât Florica R. Cândea, cât și Ioan Godja au fost destul de
scumpi la vorbă, considerând că e mai important ca invitații să își
prezinte opiniile și sugestiile fără a fi presați de timp.
Astfel, Anton Ilica a precizat că revista Gutenberg „și-a câștigat
drept de admirație, având o personalitate culturală europeană”.
Emil Șimăndan a prezentat felul în care s-a născut Tipografia și
Editura Gutenberg, cele care găzduiesc revista cu „haine anotimpurale”
de atâția ani. De asemenea, Emil Șimăndan se bucură de „resurecția
presei și culturii românești”, revistele culturale românești ajungând la
peste 120, ceea ce înseamnă că, astăzi, totuși, lumea citește.
Constantin Avădanei a venit tocmai din Alba Iulia, Orașul Unirii,
pentru a aduce Salonului „salutul cordial din partea celor din Alba
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Iulia... ne-am atașat de Radio Unirea cu gândul de a întări relațiile
românilor de pretutindeni. De acum, ne atașăm și de revista Gutenberg.”
Cristian Vuin apreciază căldura și pasiunea cu care cei prezenți
la Salon participă, fiecare după putință, la apariția revistelor, citându-l
pe un mare istoric al nostru, Nicolae Iorga: „sufletul e ca fierul: se poate
lucra cu el atâta timp cât e cald!”...
Lucia Bibarț consideră că revista Gutenberg „nu mai e un copil,
ci un Făt-Frumos, care crește într-un an cât alții în șapte, aducând nume
și articole de valoare.”
Valeriu Ilica admiră inițiativa Patriarhiei Române de a declara
acest an drept „anul omagial al satului românesc”. Această inițiativă a
fost bine văzută de toată lumea, intelectuali sau oameni de rând, astfel că
în numărul din decembrie trebuie neapărat să se regăsească în paginile
revistei un articol pe această temă.
Iuliana Pintea observă că Florica R. Cândea știe să își adune
oamenii pe aproape, iar Veronica Balaș, de la Radio Timișoara, constată
că „prin pasiune și perseverență poți realiza lucruri care dăinuie, revista
Gurtenberg devenind o emblemă culturală pentru această parte de țară.”
Dorin Ocneriu, reprezentant al presei, redactor șef al revistei
Stindard, apreciază activitatea celor de la Gutenberg, pe majoritatea
cunoscându-i personal, și dă, întotdeauna, cu drag, o mână de ajutor
gazdei, în activitățile legate de organizare, fiind apreciat la rândul său
pentru acest lucru.
Adriana Weimer, redactorul șef al revistei Unirea, a încheiat
discuțiile, vorbind despre revista pentru apariția căreia își pune tot
sufletul, având un cuvânt de laudă pentru cei care, la fel ca ea, sacrifică
timp și suflet pentru acest „prunc român” de pe pământ austriac.
Concluzionând, Salonul Gutenberg din această toamnă a avut un
parcurs circular, asemeni romanelor lui Liviu Rebreanu, român trăitor în
Imperiul Austro-Ungar.
Carina Anca Ienășel

- Revista GUTENBERG, nr. 40, lansare festivă la Arad, 21
septembrie 2019 / Constantin Avădanei : InfoEST, 24 septembrie 2019.
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http://www.infoest.ro/stiri/atitudini/revista-gutenberg-nr-40lansare-festiva-arad.htm?fbclid=IwAR12XTKMJDUkte3R3_rwxMxKIJK2ESYFUu6WXXNZURixN8YRV29vqwYV7o
- Centenar și „extraordinară” la UZPR / Vasile Zărăndan : ARQ,
28 septembrie 2019.
https://www.arq.ro/centenar-si-extraordinara-la-uzpr/29771
- Centenar și „extraordinară” la UZPR : Aradon, 29 septembrie
2019.
http://www.aradon.ro/centenar-si-extraordinara-la-uzpr/2328534
- Pagini trăite, retrăite, regăsite – Rodica F. Măcean Cândea –
actrița principală pe scena propriei vieți / Daniela Gumann : Asociația
Scriitorilor Români din Austria – A.S.R.A., 16 octombrie 2019
https://scriitoriromaniaustria.ro/2019/10/16/pagini-traite-retraiteregasite-rodica-f-macean-candea-actrita-principala-pe-scena-propieivieti/
Autoarea Floare Cândea nu face din paginile sale un simplu
monolog cu rimă sau fără rimă, ci pune în prim plan legătura dintre ea și
cititor, îndemnându-l pe acesta să-și descopere sinele, să-și prețuiască
trăirile, timpul și viața. În paginile acestei cărți, așteaptă să fie descoperit
misterul iubirii conținând intensitate emoțională și iubire – plastica
autentică a liricii sufletului de femeie.
Daniela Gumann

2020
- Stindard nr. 14 / Dorin Ocneriu : Uniunea Ziariștilor
Profesioniști din România (UZPR), 09 ianuarie 2020.
https://uzp.org.ro/26454/stindard-nr-14/
- 15 Ianuarie – Ziua Culturii Naționale. Ziua Mihai Eminescu în
Pantheonul spiritualității românești. Convorbiri cu doamna profesor
Floare Cândea / Constantin Avădanei : Asociația Scriitorilor Români din
Austria – A.S.R.A., 15 ianuarie 2020.
https://scriitoriromaniaustria.ro/2020/01/15/15-ianuarie-ziuaculturii-nationale-ziua-mihai-eminescu/
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Gutenberg sau Gala Excelenței Sale
COMUNICAT DE PRESĂ
Sub căldura binevoitoare a unui soare din ziua de 8 februarie
2020, Consiliul editorial al publicației arădene „Gutenberg Universul
cărții” a organizat „GALA EXCELENȚEI”, ediția a doua, cu referire la
anul 2019.
Revistă culturală, „Gutenberg Universul cărții”, cu apariție
continuă de 12 ani, alături de Tipografia și Editura eponimă arădeană, și-a
sărbătorit colaboratorii, recunoscând astfel creația literară, promovând
talente scrisului, încurajând și impulsionând scrisul din condei.
Pornit de la ideea și fapta scriitorului Al. T. Stamatiad de creare a
unei grupări-mozaic (1925) ce formează și intuiește identificare afectivă,
Salonul Cultural Gutenberg, unic prin concept, s-a reunit, continuând
tradiția prin recunoașterea valorii.
Fiecare din cei prezenți a simțit
emoția momentului trist de reculegere, în
urma dispariției celui care a fost domnul
Adrian Ioanăș, făuritor de cărți, director
al editurii și tipografiei „Tiparnița”, un
prieten drag și sincer al Salonului
Cultural „Gutenberg” Arad.
Însă viitorul reflectă acțiunea
prezentului. Prezent care a fost remarcabil
afirmat prin acordurile tânărului pianist
Cerisha Herman Med, prin cristalina voce
a tinerei soliste Noemi Szentesi, precum
și de acordurile folk ale chitarei
împodobită cu tricolor a cantautorului
Mihai Henț, însoțit de sensibila voce a
poetei Eugenia Ponta Pete.
Cu acest prilej, a fost prezentată
revista Gutenberg Universul cărții, ediția
pe luna decembrie 2019, an XII. Conform
emoționantelor cuvinte introductive rostite de d-na Floarea Cândea,
redactor-șef al revistei „Gutenberg Universul cărții”, membru al Uniunii
Ziariștilor Profesioniști din România, evenimentul s-a aflat sub semnul
aniversării a 25 de ani de existență a Filialei „Ioan Slavici” a UZPR Arad,
precum și a Centenarului UZPR, sub sfera a trei decenii de la Revoluția
din decembrie 1989, deoarece trecutul este cel care a făcut ca prezentul să
fie posibil. O inedită surpriză a fost intervenția telefonică în direct a
domnului Doru Dinu Glăvan, președinte al UZPR, care a transmis salutări
de suflet și calde felicitări tuturor celor prezenți la „Gala Excelenței”.
D-nul colonel (r.) dr. ing. Constantin Avădanei, președintele
Grupului de inițiativă „Centenar Marea Unire - Alba-Iulia - 2018”, prin
salutul său, a devenit un membru de onoare al Salonului Cultural
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Gutenberg Arad. „Bine v-am găsit! Vă aduc un salut prietenesc, un mesaj
de unitate, de a realiza o punte între cele două orașe ale Marii Uniri,
Arad, capitala politică și Alba-Iulia, capitala Marii Adunări de la 1
decembrie 1918.! Cu prilejul acestei manifestări, am întâlnit un mediu
prielnic, am stabilit o legătură trainică între români de pretutindeni. La
Arad am găsit atmosfera necesară pentru realitatea culturală, istorică și
literară atât de necesară în zilele noastre! Felicitări din tot sufletul!”.
O inedită surpriză a fost intervenția telefonică în direct a
domnului Ioan Godja, vicepreședinte al Asociației Jurnaliștilor Români
de Pretutindeni, director al Radio TV Unirea, care a transmis salutări de
suflet și calde felicitări tuturor celor prezenți la „Gala Excelenței”. La
rândul său, trimisul special RTV Unirea, d-nul colonel (r.) dr. ing.
Constantin Avădanei, președintele Grupului de inițiativă „Centenar
Marea Unire - Alba-Iulia - 2018”, prin salutul său, a devenit un membru
de onoare al Salonului Cultural Gutenberg Arad.
Sărbătoarea scrisului a fost onorată de cuvintele laudative rostite
de prof. univ. dr. Anton Ilica, înv. Sorina Groza, președinte al Asociației
Învățătorilor Bănățeni, precum și de membrii de suflet și de onoare,
reprezentanți ai culturii și păstrători ai valențelor tradiționale din Serbia
prof. dr. Teodor Groza Delacodru (Mesiciu), Ana Boer, președinte al
Asociației Culturale „Bunicuțele din Uzdin”, Vasilije Petrika, redactorșef al publicației „Libertatea” (Pancevo).
Publicistul și scriitorul Emil Șimăndan, fondator al editurii
„Gutenberg Univers” Arad, fondatorul Filialei arădene UZPR, a adus
calde felicitări pentru organizare, pentru calitatea promovată în ale
condeiului, „Cu mult respect, cu multă dragoste, vă salut! Vreau să
asociez editura Gutenberg cu numele unui om drag, om de cultură, poet,
jurnalist Florica Cândea, care a creat prin Salonul Cultural „Gutenberg”,
asociat cu Revista „Gutenberg Universul Cărții”, o instituție culturală în
Arad, urmând modelul Salonului poetului Stamatiad, profesorul de istorie
al regelui Mihai I.”
Impresionând asistența prin versurile clasicilor români, actorul
Valentin Voicilă, liderul Revoluției arădene, s-a alăturat celor care au
apreciat evenimentul cultural, insuflând dorul de Eminescu, prin una
dintre cele mai frumoase poezii: „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”.
Cu acest prilej festiv, a fost lansat nr. 41/decembrie 2019 al
revistei culturale „Gutenberg Universul cărții”, care a fost însoțit
recunoașterea muncii de creație literară și culturală, prin acordarea
Diplomelor de debut, de fidelitate, de merit, precum și a diplomelor de
onoare.
Conceptul vizual a fost surprins prin lentila fotografică, metafora
scrisului fiind transformată prin lumina blitzului de Mircea Boran,
președinte al FotoClub Arad, fotoreporteri Ioana Nistor, inginer Mircea
Dan Irimescu.
Redăm câteva gânduri, înscrise de condeiul momentului, care
rămân mărturie acestor clipe emoționante:
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- Teodor Groza Delacodru: „mândru să fiu alături de Gutenberg...
dacă „mama” ne-a uitat, „frații” nu uită. Te iubim, la mulți, mulți ani
Gutenberg! Dumnezeu să vă ocrotească!”
- Anton Ilica: „lupta cu cuvintele, mai grea decât cea cu arma...
puterea cuvântului asupra oamenilor... Felicitări tuturor celor care se
ocupă de „creșterea” revistei”.
- Membru al SCGA: „Ce a fost în această sfântă zi, 8 februarie
2020, să tot fie...”
- Silviu Szentesi: „La Gala Excelenței Gutenberg ai impresia că
timpul se oprește în loc și aștepți cu entuziasm și bucurie să coboare unii
din dacii de pe Columna lui Traian. Simți pregnant că Eminescu este
prietenul tău, iar Horea, Cloșca și Crișan sunt cu tine în spirit și simțire,
chiar la decernarea premiilor.”
- Aida Voivodicean: „Mă simt în al nouălea cer! Mulțumesc, din
nou, că vă sunt o mică, dar devotată, parte. Cu bucuria de a fi aici, cu
toată dragostea mea!”.
- Sorina Groza: „Fie ca numărul 8, cel al zilei în care suntem, să
se răstoarne ∞, al infinitului, pentru GUTENBERG! Ani mulți și multe
realizări! Ani mulți echipei Gutenberg! Felicitări! Felicitări! Felicitări!
Un mare Mulțumesc!”.
- Paul Krizner: „Dacă Dumnezeu ar face din nou lumea mult mai
frumoasă, ar fi destul să vă aibă pe dumneavoastră!”
- „un ilustru anonim”: „41 de numere de succes, 41 de ani de
spirit, frumusețe și în primul rând, prietenie a românilor, duși de vremuri,
în cele patru zări, români care se regăsesc în jurul persoanei (persoanelor)
care gândesc, zămislesc, ceea ce este universul Gutenberg”.
- Monica Rodica Iacob: „Un eveniment al Galei Excelenței
Gutenberg. Sunt onorată.”
- Maria Aiftincăi: „Mulțumesc. Vă iubesc că ați fost aproape de
mine. Îmbrățișări.”
- Belei Camelia: „Mă simt onorată să fac parte din echipa
„Salonului Gutenberg”, să particip la un asemenea eveniment de excepție,
cu oameni de cultură, poeți, literați, publiciști arădeni și nu numai. O
felicit în mod deosebit pe d-na Cândea, pentru toată munca depusă în
realizarea unor astfel de evenimente, dar mai ales pentru „viața” revistei
Gutenberg. Vă mulțumesc că m-ați primit în sânul familiei Gutenberg cu
brațele deschise. Pentru mine, toate drumurile duc la Carina Baba
(Ienășel), buna mea colegă din facultate și actualmente, o prietenă
deosebită, poetă și om de cultură, pentru care am o stimă extraordinară.
Mulțumesc, Carina, pentru că mi-ai deschis ușa care duce spre tot ceea ce
înseamnă cultură, sentiment, frumos, evoluție... Adică Gutenberg.
Mulțumesc pentru că existând Gutenberg, va exista și cultura națională!
Felicitări întregii echipe Gutenberg!”
- Domnica Florescu: „Impresionată de tot ceea ce am auzit și
văzut astăzi. Sunt fericită că am putut să particip la acest eveniment
deosebit!”
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- Sebastian Burnaz: „Frumos, interesant. Un efort mare pentru un
eveniment reușit. Felicitări!”.

Salon Cultural Gutenberg. Referințe în Emil Șimăndan, Vasile
Filip, Voci și vocații jurnalistice arădene în UZPR. Dicționar
biobliografic al membrilor filialei „Ioan Slavici” din Arad a UZPR, Șiria,
AZBEST Publishing, 2018, pp. 157.
- Vasilije Petrika, Gala Excelenței la Arad, în Libertatea, Pancevo,
15 februarie 2020.
- Salon Gutenberg – Gala Excelenței, fiindcă lucrurile mici aduc
bucurii mari / Carina A. Baba : ARQ, 8 februarie 2020
https://www.arq.ro/salon-gutenberg-gala-excelentei-fiindcalucrurile-mici-aduc-bucurii-mari/31721
- La Arad, Gala Excelenței Revistei „Gutenberg Universul cărții”,
ediția a II-a / Floare Cândea, Carina Baba, Ioana Nistor, Gabriela Adina
Marco : Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), 09
ianuarie 2020.
https://uzp.org.ro/27826/la-arad-gala-excelentei-revisteigutenberg-universul-cartii-editia-a-ii-a/
- Comunicat de presă / Floare Cândea, Carina Baba, Ioana Nistor,
Gabriela Adina Marco : RadioTV Unirea Internațional, 9 februarie 2020.
https://www.radiotvunirea.com/post/comunicat-de-pres%C4%83-5
- Salonul Gutenberg un Han al Ancuței în variantă modernă /
Carina A. Baba : Confluențe Literare, 11 februarie 2020.
https://confluente.org/carina_anca_ienasel_1581418278.html
- Gala Gutenberg 2019. Cu un ochi înlăcrimat, cu celălalt senin /
Dorin Ocneriu : Facebook, 8 februarie 2020.
https://www.facebook.com/dorin.ocneriu/posts/1710232129166734
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Confesiuni inedite în referințe temporale
Auxiliar Didactic
ORTOGRAFIA PRACTICĂ, Arad, Editura Gutenberg Univers,
2004.
„Limba, şi numai limba, e singura materie în stare să ne dea o
anumită identitate, cât un mărţişor ortografic.”
Vasile Sărăndan, Carte de re-citire,
Adevărul, 19 martie 2004
„Era necesar să apară pe meleagurile arădene o asemenea carte.”
Claudia Untaru, Ortografia practică, o carte de învăţat şi colorat,
Agenda zilei, 28 februarie 2004
„Miza acestei cărţi este învăţătura, calea este jocul.”
Constantin Butunoi, Lansare de carte,
Buletinul de Arad, 4-10 martie 2004
„Acest ghid ilustrat se adresează , tuturor elevilor şi profesorilor
interesaţi să aprofundeze competenţele în domeniul ortografiei
cuvintelor.”
Lucilia Dinescu, Ortografia practică,
Viaţa de pretutindeni, nr.1-5,mai, 2008
CORINA, Îndrăgosteşte-mă de tine!, Arad, Editura Gutenberg
Univers, 2005.
„Lansarea cărţii, de fapt am putea spune, spectacolul prilejuit de
acest eveniment, a fost una pe măsură. Aşadar, o carte pentru copiii mici
şi mari.”
Dacian Don, De Dragobete, La Residence,
Agenda zilei, 26 februarie 2005
„Prin acoperişul transparent năvălea o lumină aproape lichidă...
prevestind mărţişorul, care a luat chipul unei cărţi incitante pentru copii.”
Sara. N. Dan, De-ar veni primăvara,
Adevărul, 28 februarie 2005
„Scopul acestei cărţi este de a-i atrage pe copii către un
învăţământ informal, deductiv!
Diana Rotar, Învăţaţi copiii să se îndrăgostească de cărţi, Observator, 25
februarie 2005
DE LA LECTURĂ LA LECTURI, Arad, Editura Ramira,
2007.
„Extrem de variată ca şi concepţie, cartea se adresează elevilor de
gimnaziu, dar sugestiile, fişele de lectură, portofoliile, fişele de citate ori
de autor, aplicațiile tip atelier, interesează şi profesorii.”
Lia Faur, De la lectură la lecturi,
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Jurnal arădean, 7 februarie 2007
„Sub titlul Broderie de gânduri, a fost lansată sub formă de Altfel
de lecţie cartea cu titlul – De la lectură la lecturi – de fapt un joc cu şi
despre lectura particulară, care să devină cât mai atrăgătoare.”
Petre Don, Broderie de gânduri,
Observator, 9 februarie 2007
CALENDAR CU SCRIITORI, Arad, Editura Gutenberg
Univers, 2009.
„Cartea aceasta ne aduce un acel Ceva cât o Lumină din cuvinte.”
Vasile Man, Poem înălţat limbii române,
Jurnal arădean,17 martie 2009

Lansare de carte „Pagini trăite”
„În viața fiecăruia dintre noi exista cineva special. Ne știm de
peste 40 de ani cu încurajați și completați reciproce.
Acum lăsăm Pagini trăite să înmulțească povești spre liniștea
noastră.
Fii liniștită... Tainele tale... Sunt bine ferecate împletite în mov de
verde.”
Rozalia Pota
„Presimțeam în preajma un vulcan. Fierbea, clocotea, fără să
erupă. Minunea s-a produs și lava binefăcătoare s-a scurs pe file de carte
spre a unge suflete și minți de cititor. S-a scurs sacadat, în stil original, cu
ploaia aceea a semnelor de punctuație. Mireasma de flori albe de cireș și
lavă mov e mireasma jocului de cuvinte. A jocului de a iubirea altor
vremuri.”
Iuliana Pintea
„A scrie o carte înseamnă a face un act al frumuseții și al
înțelepciunii. Iar auzind zgomotul cărților e semn că te înalți tot mai mult.
Operele tac, iar paginile scrise mustesc a culme de deal. De nepătruns.”
Eugeniu Criste
„Pagini trăite e cartea scrisă de Rodica Măcean, Florica, omul
plin de energie. Suflet cald și mov zâmbet indiferent de plânset.”
Dana Dughi
„Între Floare și stea
E dor de petale, mereu dator Investnicirii sale, jertfa ei mă doare
Cu sfânt miros de a pururi efemer
Tu
Floare.”
Nicolae Nicoară Horia
„Au oare Paginile trăite ale Floricăi o cale deschisă spre inimi
închise.
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Lumea ei e lumea noastră pe care o adună, ca pe un tablou sau
cont pe care scrie Amintire.”
Ioana Balint
„La ceas de toamnă, liliacul înflorește ca un frumos cântec
nostalgic care merg la sufletul unui profesor de socoată.
Ești mama care mereu ne povesteai despre sacrificiu, dar nu ca
supliciu, ci ca un dar devenit har.
Metafore, voluptate, lirism, romantism, ușor umor sunt câteva din
ecuațiile acestor Pagini trăite.”
Gheorghe Iov
„Noi în școală am învățat ce-i viața
Modelul ei rămâne n noi
Rup filele Duios de carte
Dar Dira... este veșnic pentru noi.”
Mădălina Gligor
„Gândește mov.. Și trăiește mov
Nu are vârstă
Are vârsta încărcăturii sufletești
Pentru că se înconjoară de oameni cu nehodină și îmboldiri
interioare
Din gând tomnatic sunt aceste rânduri
Fie și mov și clădite Pagini trăite.”
Lucia Bibarț
„Voind să devină albastră, doamna din Pagini trăite e cert
îndrăgostită de cuvinte
E fructul punctului sau de pe... Trecere...
Pasiune și patimă pură
Lenevindu-și candoarea în Pagini trăite.”
Anton Ilica
„Temperament activ până la epuizare
Florica R. Cândea emană prin întreaga sa ființă neastâmpărare și
mișcare
Efort și ascunse taine
Se împovărează pentru toți. Pe care îi iubește frenetic
Prin meditații calme și sublime.
Se bucură de tot, răspândind ușor lacrimi de belșug și fericită că e
născută în lumea încărcată de îngeri. Prietenia ei sinceră și dezinteresată e
benefică doar pentru cei care o merită să o primească.
Ferice lor...”
Horia Truță
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„Am cunoscut un om în pauzele scurte și recreații lungi cu
respirații de carte.
Și azi, ele se perindă pe viața acestui om de o aparte sensibilitate.”
Ștefana Gornic Șerban
„Un spirit subtil și proteic
Rodica F. Măcean încorporează un proteism feminin
Creând ipostaze prin excelență, specifice naturii sale întru frumos,
Sensibil
Poetic
Ca virtuți ale omenescului.”
Emil Șimăndan
„Întotdeauna când vin la Arad nu mă împiedică distanța
Aici sunt în lumea literelor din care Muza Floricăi soarbe pagini
trăite pe care le-a adunat o viață.
Dedublarea ei e răscoala cuvintelor
Izvor de leac pe plac
A scrie o poezie cu înalte cote de valențe literare o reprezintă
Spontanul ia locul dorințelor
Iar glossele ei sunt leacuri de tămăduire.”
Teodor Groza Delacodru
„Când în viață cunoști un om alături de care nu poți decât sa te
împărtășești
Să îți deschizi sufletul
Să fii acolo când te cheamă sau îl chemi
Să i te încredințezi și nu poți spune decât
Mulțumesc.”
Florica Mureșan
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Referințe. Pagini trăite. Colecția Confesiuni
PAGINI TRĂITE – 1 – Arad, Editura Gutenberg Univers, 2004.
--- colaj de versuri şi proză --„Satul, patron spiritual. Proza aparţine genului scurt, şi îi lipseşte
cu desăvârşire dialogul. Autoarei îi place să nareze, o face romanţios şi
mereu la persoana întâi. Poezia pe care o scrie este de tip narativdescriptiv, cu discurs coerent.”
Constantin Butunoi, Buletin de Arad, 24-30 iunie 2004
„Pagini trăite... Acasă. – Frumos şi cald acest cuvânt. Acasă.
Ciclul de proză, suita de schiţe se încheie cu Treisprezece. Trecerea de la
proză la poezie e realizată prin 10 Porunci... altfel... Şi în poezie
remarcăm puterea expresiei, lirismul împins până la fidelitate.”
Carol Feher, Observator, 6 iunie 2004
„Botez romantic sub legendarul tei. Deşi este la prima carte,
autoarea are o siguranţă a scrisului, un stil propriu deja constituit.”
V. Sărăndan, Adevărul, 26 mai 2004
„Florica R. Cândea sau invocarea unor Pagini trăite. Paginile
trăite sunt tot atâtea momente retrăite la maturitate cu ochiul dulce-amar
al amintirilor.”
Dacian Don, Agenda zilei, 2 iunie 2004
„Lansare din ...Turn. Metaforele din creaţie conduc spre
izoglosă.”
Vasile Filip, Adevărul, 3 iunie 2004]
PAGINI TRĂITE – 2 – Arad, Editura Multimedia, 2005, Colecţia
Confesiuni.
– Cărţile profesorilor –
„A trăi înseamnă a iubi... pare a spune prin toţi porii şi prin toate
literele cuvintelor împerecheate o profesoară de Limba şi literatura
română... ce transformă în iubire tot ce i se iveşte în cale... De aceea, nu
întâmplător, actualul volum este intitulat Pagini trăite, autoarea aşezânduşi viaţa sub zariştea verbului „a trăi”. Melanj de vis şi reverie [sau
revenire], cartea, este, în acelaşi timp, o abundenţă de mici romane şi
crochiuri lirice.
Vasile Sărăndan, Adevărul, 5 mai 2005]
PAGINI TRĂITE – 3 – Lipova, Editura Caractere, 2009, Colecţia
Confesiuni.
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„Exerciţii afective-trăirea unor pagini. A trăi în pagini e viaţa
mărturisită public. E existenţa pe care un poet o re-varsă din cotlonul de
tainiţă al sufletului înspre publicul cel mare. Florica R. Cândea, în noile
poeme intitulate Pagini trăite îşi ex-pune sufletul răvăşit de tainele sale
[ale sufletului şi trupului]. E o terapie lirică, pesemne, [...] lumea sa e
lumea cărţilor... tu, sărută-mi cartea, atât mi-a mai rămas...
Stilul poemelor, cu versuri scurte, sacadat, cu spaţii albe, eventual
suplinite de puncte de suspensie se nutresc cu străfulgerări lingvistice şi
cu spectaculoase cununii metaforice de sensuri.
E rugăciunea, cum însăşi spune... pentru iertarea păcatelor... e
rugăciunea poetului pentru miluirea cea înaltă a tainelor de viaţă.”
Anton Ilica, Observator, 19 septembrie 2009
PAGINI TRĂITE – 4 – Arad, Editura Gutenberg Univers, 2010,
Antologie. Colecţia Confesiuni.
„Florica R. Cândea – O carte cât o viaţă de om. Atentă la detaliu,
scormonindu-şi sufletul, Florica R. Cândea ne face, prin poezia sa, să
reconsiderăm iubirea, frumosul, şi să găsim culoarea optimistă din lucruri
şi nelucruri. Instrumentând un limbaj nesofisticat, firesc, poeta ajunge la
sufletul cititorului direct, metafora sa contrabalansând preţiozitatea
ostentativă prea des folosită de... poeţii adânci.”
Petre Don, Glasul Aradului, 14 septembrie 2010
PAGINI TRĂITE – 5 – Arad, Editura Gutenberg Univers, 2011.
Note de lector
„Viaţa trăită ca o nemurire în pagini de aduceri-aminte”
[...]
În al doilea rând , m-am oprit de ciclul de volume şi de creaţia sa
poetică. Pagini trăite.
Un spirit subtil şi proteic, Rodica F. Măcean Cândea este un
asemenea spirit – poate să traverseze toate virtualităţile cunoscute. Există
în Scrisori cel puţin o doză de personaje încorporate, în funcţie de loc,
timp, spaţiu, de ocazie. Scriitoarea, am în vedre atât poeta cât şi autoarea
Jurnalului epistolar, devine pentru propriile sentimente şi trăiri un
caleidoscop al cosmosului său interior, proteu schimbător şi polarizant în
toate ipostazele sufletului, fluid, virtual şi latent, şi, paradoxal, copilăresc
şi jucăuş. Personajul acesta, principal, al propriului jurnal epistolar te
învăluie în 13 Taine... structurate, cinematografic pe un calup de Scrisori,
de viaţă trăită, ca o nemurire, chiar dacă au rămas neexpediate unui
destinatar imaginar.”
Emil Şimăndan, Jurnal arădean, 28 decembrie 2011
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IN / OUT (CU MINE)
Îndreptându-mi un ochi spre lacrima genelor și unul înspre
Tiparnița cărții, am ascultat de voința celor trei de a nu le spune numele,
însă niciun efort nu se uită. Însă am obiceiul să nu cântăresc aceste
eforturi spre a nu fi dedesubtul așteptărilor, cu atât mai mult cu cât nu uit
să mulțumesc mult mai mult.
În ziua prezentării cărții era o sărbătoare a mea de familie, însă am
atașat frunza cărții pe etajera unei preocupații mult mai vechi, scrisul la
ziare, pasiune, crezământ, exprimare aranjat liberă. Puțină lume știa că de
ziua mea se lega împlinirea unor ani de când fiul meu a plecat la vârsta de
12 ani de lângă mine, cu o carte de bucate în mână și cu un braț de
lacrimi în cealaltă, strigând pe peronul gărilor noastre:
Nu mă lăsa, Nu mă lăsa!! Vine trenul...
Doar ceva bănuți ascunși de bunica lui, cât să aibă de un telefon, îi
potolea scârba plecării la internat. Sărbătoarea anilor de corespondent
voluntar era metafora de a fi alături de cei dragi și cartea prezentată un
gaj pentru posteritate. Dar a fost percepută ca o ofranda adusă mie de
mine, ca atare o sărbătoare știrbită în familie și un reportaj rămas
nepublicat nici azi pe un site.
„Cartea este atipică, dar atrăgătoare. Altfel, cum va place, titlul
este, la fel, atrăgător, răsunător, In/Out, ce adună, rătăciri, mlăduiri,
întipărite în minte cu o sensibilitate poetică și aranjament romanțat.
Cunosc autorul cam de tot atâția ani câți îi inspiră în slujba altor
personalități, despre care a scris și fața de care a avut sau are aceeași stare
de respect.
Despre tehnica laborioasă am dori să scriem acum...
Expresiv, idolatoriu, discret însa, acest volum are o esență de
neimaginat, care se bazează și pe unele principii comportamentale care nu
îi scapă autoarei. Mărturisitoare prin scris, molipsitoare prin nehodina
condeiului, cu o conduită elegiac rafinată, autoarea nu se risipește în
amalgamul de litere, ci dă întâietate celorlalți.
Articolele scrise lasă o amprentă ca un segment peste umbra
anilor culeși de o viață.
Teodor Groza Delacodru, In Out, voci tipărite la Salon,
Gutenberg, nr. 32, 2017
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„Este o după amiază specială în care se împărtășesc bucurii dintro carte la ceasul sărbătorii și al regăsirii.”
Paul Krizner
„La sărbătoarea de azi, nimeni nu este sărac, ci se înfruptă de
bucuria momentului. Poemul de început la In / Out exprima un principiu
de viață.”
Geanina Iovănescu
„Un dascăl care iubește și scrie, inspiră și pe alții, așa cum e cazul
meu. Îi calc pe urme și nu mă feresc să o ajut când îmi cere sfaturi. Anii
sunt mulți de când o cunosc, iar faptul că sunteți aici în număr mare, e
dovada că doamna este OUT iar dumneavoastră IN sufletul ei.”
Carina Baba
„Cam tot atâția ani câți se scrie despre viața vecinei și prietenei
mele am numărat și stând în același bloc. Despre mine a scris un reportaj
la Flacără Roșie în anul 1983, pe atunci educator și cântăreață de muzică
populară.”
Florica Mureșan
„Dragă IN,
Stimați OUT,
Un mare curaj îți trebuie să îți pui viața în palmă, să spui ce scriu
alții despre tine sau să scrii tu despre alții. O carte de anticar cu nume,
impresii, recenzii, portrete, evocări ori însemnări și alte multe roade care
înfloresc și rodesc de munca și plăcerea de a scrie.”
Anton Ilica
„Nu despre anii de presă am vrut să scriu, nici să vorbesc, ci să
îmi flutur batista anilor peste toate care mi s-au petrecut vreme de o viață.
Sunt IN
Înăuntru cu mine
Sunt OUT
În afara cu dumneavoastră.
Deși editorul și aranjorul paginilor se ascund după acadele și
bezele.
Sunt cu ilustratorul, fiul meu, care mereu fiind mult mai
perfecționist, alege un desen și o culoare să mă reprezinte.
Eu despre alții,
Alții despre mine,
Un altfel de volum.
O ieșire din tipare care nu a vrut să tulbure pe nimeni, ci să își
tulbure autorul, el însuși se va bucura când va scăpa din mână creionul
anilor și al pașilor. Rătăciți.”
FRC
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Consemnări: Macea în referințe speciale
sufletului măcean. Colecţia însemnări
lingvistice / înscrise
CARTE VOUĂ, FIILOR SATULUI, Arad, Editura Promun,
2006.
Titlul cărţii este o propoziţie din care, lipseşte, în mod voit,
predicatul, spre a respecta şi pe acesta, ca la stilul oral, graiul popular. De
aici, ideea punerii pe hârtie a măcenismelor, a localismelor, în această
carte scrisă, în realitate, de către înaintaşii noştri. Autoarea nu lasă să
moară vorbele.
Carol Feher, septembrie 2006
POEM ÎNĂLŢAT LIMBII ROMÂNE:
Macea, un splendid poem de Limbă română vorbită –Laudă
cuvine-se acestei rostiri.
Doru Bogdan, septembrie 2006
GRAIUL MĂCENILOR
Volumul descrie şi fixează în scris nume şi porecle şi satisface
orgoliul frumos al fiecărui măcean de a fi înscris într-o eternitate.
Anton Ilica, 2006
O SAMĂ DE CUVINTE MĂCENE
O monografie, pe cât de originală, pe atât de savantă, o evocare
lirică a izvoarelor pe firul graiului şi al etimologiei.
Gheorghe Mocuţa, Adevărul, 22 septembrie 2006
LACRA CU AMINTIRI
Cartea e un elogiu adus comunei şi locuitorilor ei, ca o expresie a
dragostei pentru arealul natal şi a mândriei de a fi măcean. Una peste alta,
măcenii, personajele noastre nu erau... oameni nimurici, ca nişte
nevăstuici, erau bine făcuţi, zdraveni.
Lucia Cuciureanu, Adevărul, 5 februarie 2007
MACEA, ALEAN ŞI DOR, Arad, Editura Promun, 2007.
Alăturarea unor cuvinte cu înţeles apropiat din titlul volumului, nu
face decât să sugereze ideea unei sensibilităţi spirituale legate de aceste
locuri. O parte importantă se referă la tradiţii şi obiceiuri, sub numele de
Taine, care se săvârşesc în biserică
Lia Faur, Adevărul,1 august 2007
MONOGRAFIE SPIRITUALĂ
Cartea este o icoană în care poposind cu privirea şi politeţea, îţi
vine să te închini sufletului măcean.
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Anton Ilica, Observator, 25 iulie 2007
DESPRE MĂCENI
Cartea este coborâtă din cocia cu amintiri, şi este bine să se scrie
în limba din uliţă, să nu se piardă graiul local.
Ion Condan, Libertatea, Pancevo, Serbia, 22 septembrie 2007
MACEA
În această carte se manifestă psihologia comportamentală,
existenţială şi personală a măcenilor.
Lucilia Dinescu, Viaţa arădeană, 8 septembrie 2008
CARTEA A AJUNS ÎN GURA SATULUI.
Este o carte de specialitate şi totuşi poate fi citită de publicul larg.
Horia Truţă, Adevărul, 6 august 2007
Tot ce se întâmplă aici, dovedeşte că la Macea, cartea are cine-o
face.
Dorel Vişan, Adevărul, 6 august 2007
RAPSOZI ŞI RAPSODII MĂCENE, Arad, Editura Promun,
2009.
SĂRBĂTOARE LA MACEA
La Macea, poezia şi istoria coboară din Teiul lui Eminescu.
Ioan Vasile Marcu, Adevărul, 30 iunie 2009
DE HRAMUL BISERICII
La Macea, măcenismele au curs ca pita caldă.
Simina Roz, Observator, 30 iunie 2009
ARCADE LIRICE, LINGVISTICE ŞI MONOGRAFICE
Cartea are harul de a convinge că fiecare cuvânt rostit în grai
măcean, are savoarea istoricului, ca o... Baladă măcenilor care s-or
pterdut de şireglă.
Emil Şimăndan, Jurnal arădean, 30 iulie 2009
MACEA, SPIRITUALITATE ŞI FOLCLOR
Lucrările despre Macea reconstituie spaţiul matrice, reuşesc să
devină un glosar de imagini pierdute, ori pe cale de a se pierde, de
sorginte măceană. Elementele de civilizație şi cultură măceană sunt
specifice unei comunităţi care nu şi-a pierdut vata în care s-a născut şi
care a cunoscut o evoluţie organică în spaţiul geografic caracteristic.
Creaţia de valori culturale este definitorie pentru existenţa umană, ceea
ce înseamnă că, în raport cu umanitatea, se constituie ca entitate
universală.
Laura Orban, Studii de ştiinţă şi cultură,
Arad, „Vasile Goldiș” University Press, 2009
MĂRTURII MĂCENE, Arad, Editura Gutenberg Univers, 2012.
SĂRBĂTOAREA LECTURII
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Folosind ca pretext literar chestionarul, cartea a avut mai mulţi
repondenţi. Autoarea s-a ascuns, de data aceasta sub pseudonimul
Măcean, cu scopul de a ilustra concret locul unde s-a format. Săteanca
înscrie încă o pagină de topos şi ethos în arealul scriitoricesc local.
Lucian Şerban, Horia Truţă, Glasul Aradului, 23 noiembrie 2011
DOUĂ CĂRŢI, UN SINGUR AUTOR
Mărturii măcene este o monografie sentimentală a cunoscutei
comune din Câmpia Aradului. Bogat ilustrată, cu fotografii de epocă,
cartea încearcă să evoce crâmpeie din istoria mai veche şi cea recentă a
comunei.
Petre Don, Glasul Aradului, 1 februarie 2012
MONOGRAFII DE LOCALITĂŢI
Din peisajul istoriografic arădean, amintim şi unele lucrări prin
care autorii au dorit conservarea elementelor reprezentative în graiul unor
comunităţi, a tradiţiilor, a obiceiurilor, o modalitate de a aduce un elogiu
satului natal. Este vorba de Carte vouă, fiilor satului, 2006, Macea, alean
şi dor, 2007, Rapsozi şi rapsodii măcene, 2009 ş.a.
Pavel Vesa, Monografiile locale între istorie și istoriografie,
Administrație românească, 95 de ani de la Marea Unire,
Arad, „Vasile Goldiș” University Press, 2013
MACEA. VATRĂ. CHIPURI. RÂNDUIELI, Arad, Editura
Gutenberg Univers, 2013.
Avem în faţă o carte cu valoare sentimentală şi cu valoare reală.
Este un volum relevant pentru o comunitate.
Anton Ilica, Jurnal arădean, 31 ianuarie 2014
Autoarea reuşeşte, cu multă sensibilitate să redea sufletul unei
localităţi.
Horia Truţă, Jurnal arădean, 31 ianuarie 2014
Macea. Romanul unei vieţi.
Caietul-Program al celei de-a şasea Conferinţe Unifero-Timişoara, 2014
Cartea materializează în hârtie tipografică dorul de satul natal.
Petre Don, Glasul Aradului, 31 ianuarie 2014
O CARTE DESPRE OAMENI ŞI LOCURI
Povestea localităţii Macea redată prin pasaje descriptive este
alternată cu chipuri graţioase, ce te conduc spre momente trecute sau
prezente, toate încărcate de mireasma şi semnificația specifică.
Prin ferestre deschise avem intrarea în satul de poveste aşezat în
pustă, iar prin uşile deschise suntem primiţi în atmosfera caldă,
ademenitoare, a poveştii care continuă.
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Preponderentă fiind arta descriptivă, compoziţia cărţii ne conduce,
înspre un inedit – este vorba despre o Saga a Satului de câmpie, din pusta
arădeană de vest.
Iuliana Pintea, Gutenberg, septembrie 2014.
REPORTER DE MACEA
Am fost în sat, pă goștie la Baci Ghiuri a lu Hămfău... eponime /
Florica Ranta Cândea : Facebook, 2 iulie 2017, disponibil la:
https://www.facebook.com/candeafloare.floare/posts/1647839681904144
Geografii culturale. Monumente. Documente, în Analele
Aradului, 100 de ani de la Marea Unire, an IV, nr. 4, Arad, „Vasile
Goldiș” University University Press, 2018.

Florica Ranta Cândea – Reporter de Macea
Gastronomia la Macea, artă și meșteșug, text inedit, Constantin
Avădanei, Salon Gutenberg, 27 septembrie 2019.
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Floare Ranta Cândea – MACEA. ÎNSCRISURI
MONOGRAFICE, Editura Gutenberg, Arad, 2018.
„O carte a sufletului autorului, grea, și la propriu și la figurat.
Autorul se întoarce în acest fel, acasă... cu... ale tale, dintru ale tale...
Pe lângă o
documentare
minuțioasă și o
prezentare
istoriografică, în
carte sunt poze
vechi
cu
cei
plecați,
rețete
tradiționale,
obiceiuri
și
măisorii uitate.”
Gheorghe
Hodrea
„O fiică a satului nu își uită locurile de baștină. O carte de
promovare a valorilor și de o neprețuită valoare culturală.”
Ciprian Otlăcan, primar
„După aproape 30 de ani de păstorire, această lansare de carte
vine să completeze armonia locurilor. Autorul nu este la prima carte de
acest fel, și, iată, se apropie de sat cu dărnicia cu care, și la biserică, ne-a
obișnuit.”
Gheorghe Morar, preot
„De fapt, cine este Florica Ranta Cândea, venită azi de la oraș,
plecată, copil neprivilegiat, cea care a umblat desculță, să se reîntoarcă,
plină de ambiții și carismatică, cu alt parcurs profesional.
Un volum din veșnicia rânduielilor, plin de poze și legende, în
care folosește o limbă îndulcită.”
Horia Truță
„Nu se poate Macea fără Florica, dar nici invers.
Multe fotografii, dulcețuri, mărturisitori, cum numai satul și
autorul omagiază gloria unui om. Puteți citi cartea ca un roman al satului,
probabil nu va fi ultima ediție. Dacă literatura ar putea fi reparată într-un
atelier, scrisul nu poate fi reparat, în acest caz vorbim de un iubitor pe un
suport de creație literară.”
Anton Ilica
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„Cine poate scrie monografii dacă nu un istoric sau un filolog.
Cartea este o monografie unică, autorul se trage dintr-o familie cu trecut,
iar Castelul, Grădina Botanică, i-au fost martori pentru mărturisiri.”
Augustin Mureșan
„Lirism, peisaje originale, studii, cercetări, documente originale,
prezentarea evoluției comunei, iată o lansare care deplasează centrul de
cultură de la oraș la sat. Cartea putea purta titlul simplu – Monografie –
însă autorul probabil, a preferat să stea mai la o parte.”
Eugeniu Criste
„Împlinirea unei colege ne duce cu gândul la Creangă și satul
oamenilor, dar azi, aici, e omul și locul, omul și cartea, cartea și oamenii
locului.”
Iuliana Pintea
„Regretul părăsirii satului probabil, determină autorul să scrie a
șaptea carte. Toți păstrăm țărâna satului pe talpa piciorului, dar e sublim
să te întorci acasă, cu o carte în dar. Sute de fotografii, povești și case fac
din carte un volum documentar prețios pentru toți acei care mai sunt sau
s-au pierdut de șireglă.”
Cristian Vuin
„Volumul editat în An Centenar este o monografie clasică, în
sensul că toate capitolele sunt riguros formulate după un Ghid pe care lam am editat în 2006 și care tocmai acest aspect l-a urmărit, acela de a
sprijini cercetătorii.
Macea. Înscrisuri monografice redă aspecte privind evoluția
localității, face referire la așezare, relief, vecini, demografie, economie,
confesiuni, epos și ethos, antropologie și identități identitare, cultura și
etnologie, habitat, învățământ, monumente antropice, oamenii locului,
specificități locale, dialectale, economice s.a., ineditul constând în bogate
pagini de Arhive, dar și un Glosar ilustrat, aparte.
Cercetător științific dr. I Ioan Hațegan,
Institutul de Cercetări Socio-Umane „Titu Maiorescu” al
Academiei Române,
Filiala Timişoara, text inedit
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Macea. Înscrisuri monografice. Izvor de autor
Singurul corp spiritual din lume, cartea, este un prieten şi a avea
un prieten înseamnă a avea încă o viaţă, mărturiseşte Gracian. Nu credem
că un autor simte când i se clatină clipa dar credem în povești ilustrate De
la tindă până-n grindă prin capitole cu paragrafe adiacent tematice și cu
același prefațator și chipuri care împânzesc, parcă dialogând, cartea
monografică.
Întâlnirea cărţii cu cititorii şi iubitorii cuvântului tipărit este un
praznic pentru că adună oamenii locurilor aproape de satul tradiţional şi
valorile acestuia.
Şi această nouă carte aduce dulcea mireasmă cu evocări, trăiri,
secvenţe dialogate strămoşeşti, pilde de păstrare a fiinţelor umane în cele
mai frumoase haine cu puterea argumentului prin trăinicia scrisului.
De parcă ar fi trăit doar aici, şi cum altfel, autorul, deşi mânat de
viaţă, pe ici, pe colo, pe nicăieri, mărturiseşte fapte, întâmplări, credinţe
care i-au amprentat viaţa şi, parcă, prin Înscrisuri monografice ne redă pe
noi, nouă înşine, prin aceeaşi amprentă emoţională şi un accesibil, de
suflet, mesaj.
Autorul, un pasionat de a colecţiona eternităţi rămâne sensibil la
origini, acasă, pe vatră, căutându-şi identitatea, conştiinţa, în semeni,
topos,sacru, arhaic şi nu se dezice de ruralitate, de latura sa ţărănească şi
tezaurul tradiţiei.
Adună în volum un potenţial cultural uriaş, care se cere valorificat
şi păstrat. Ceea ce izbeşte este recuperarea memoriei individuale şi
colective care pledează nu pentru risipire ci ca pe un gest de sensibilizare
a celor care mai cred în valori perene.
Îndrăgostit de monos – unic şi graphien – a scrie, logos, lore –
înţelepciune, folclor, etnologic, istorie, plai, oameni; autorul umple
cartea cu deosebite cuvinte despre altruism, făpturi, zbuciume umane pe
care le îmbracă în straie vechi. Suntem convinşi că nu e paradă de
înşiruire de cuvinte în Glosar ilustrat şi nu e paradă de vorbe ci un modus
vivendi şi o trăire intensă, paroxistic-vieranto a acesteia.
Cu un crez care o leagă testamentar de sat, Floarea R. Cândea face
un act de restituire in integrrum şi are alura unui desţelenit de conştiinţe
în care se aşterne un iluminator dascăl.
Cartea va deveni un bun necesar care-ntoarce autorul acasă, autor
care adună moşteniri dar şi lasă moştenire.
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Nu suferă de dorinţa de a căpăta atestat de mândrie personală ci
îşi doreşte să depună altă mărturie, aceea despre pasiunea care o macină
şi i se dedică.
Iar din izvorul imens de ethos am desprins câteva pasaje ca
simple aventuri presărate cu momente preferate. Iar cititorul a trebui,
negreşit, să se prindă în joc şi să se lase învăluit în lumea copacilor, a
grăitorilor sau negrăitorilor, a arborilor, a pomilor, a plantelor.
Suntem convinşi că autorul şi-a învăţat bine lecţia cum că nimeni
nu va trăi pentru totdeauna, ştie cu siguranţă că a muri este un dat fapt
pentru care ne plimbă printre lumină şi întuneric descoperind,
descoperindu-se.
Am fi pretins, probabil şi un Interviu cu Dumnezeu să îl repetăm
ca să ştim că Exişti cât timp eşti în inimile şi buzele oamenilor! Dar
totuşi, ştim că autorul a trăit o unică experienţă, senzorială, emoţională,
dar şi cerebrală în acelaşi timp, cântărindu-şi minuţios fiecare detaliu al
paginilor. Zona Aradului în general, Macea Aradului în special, este mai
mult decât o provocare, un început refăcut din alte şase volume în care
Magii de tot felul, nupţiale, funebre, populare, terapeutice, Practici
ancestrale, Leacuri băbeşti, Vorbe, Trude, Datini, Porecle, Interferenţe,
Vorbe, Rețepturi trase de păr din Fiocul Puiului mesâî, nasc Poveşti ca un
leagăn cu duioase amintiri în zăvoi coborât din luminiş de pădure cu
Castel grăind în ecouri de alint doar pentru sat şi săteni ascunşi în doina
mută a locurilor care nu îl părăsesc pe autor. Date, cifre, fapte sunt tot
atâtea contribuţii monografice în albia satului.
Cartea a apărut în An Centenar la Editura Gutenberg Univers, 600
pag., cu o Prefață semnată de prof.univ.dr. Anton Ilica, cu un Cuvânt
Special al primarului din Macea, domnul Ciprian Otlăcan, redactorul
cultural-consultant fiind prof. Horia Truță.
De o însemnătate aparte este Glosarul Dialectal-Ilustrat, aranjat de
prof. Carina I. Baba care a conceput și o parte din Coperte I-IV, acestea
fiind stilizate de fiul autorului, Cristian Daniel Sida, pictor.
În concluzie, eliminând orice sentiment subiectiv, recomandăm
acest nou volum în Galeria monografiilor spiritual-culturale, iar autorul,
să se îmbucure de Topos, Epos, Logos ca de un dar dat.
Prof.dr. Teodor Groza Delacodru
Mesici, Societatea Cultural-Artistică Izvorul cu Leac
Serbia
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Însemne. Recompense de gratitudine
Ca publicist, promotor cultural, formator și modelator de opinii și
caractere, fondator al Salonului cultural, inițiator de discuții și aplecat
înspre studii de cercetare si aprofundare, participă activ la diferite
întruniri sociale și culturale, istorice sau pe tărâm obștesc, fiind
recompensată cu însemne specifice (distincții, insigne, titluri, premii s.a.),
selecția exemplificând prin:
Medalia Centenar și Insigna jubiliară Marea Unire, Consiliul
Județean Arad.
Medalia Centenar Aurel Vlaicu.
Medalia 125 de ani, Complexul Muzeal Arad.
Medalia 25 a Asociației Învățătorilor Bănățenii (A.I.B.).
Diploma și insigna satului Coroieni, Simpozionul Național
„Haiducia în Țările Române. Pintea Vitezul”.
Diploma și Medalia aniversară „Memoria Eroilor Căzuți în
Război” Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria”.
***
Este Fiu al Satului Bodrog.
Este Cetățean de Onoare, Mesici, Serbia.
Este Membru al Societății Literar Artistice „Tibiscus”, Uzdin,
Serbia.
Este Membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România.
Este Membru de Onoare al Asociației Scriitorilor Români din
Austria (A.S.R.A), Salzburg, Austria.

11 ianuarie 1985, Premiul ziarului „Flacăra Roșie”, corespondent.
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15 august 2017
„Fiu al satului Bodrogu-Vechi, un onorific titlu ce mi-a fost
conferit.
Aproape de Schitul Cuvioasa
Parascheva, în urmă cu trei ani nu
găseam Satul dintre Ape!
Azi, în prezența a peste 400
de invitați, Fiii Satului și Comunitatea
Locală au decis! Acum, cu atâtea
Patrii, din Banatul Orfan și din Țara
unde toți ne spunem simplu
Bună ziua, nu am decât să fiu,
așa cum știți, același om, la fel de
bogat sufletește!”
Titlu conferit la propunerea doamnei Delia Chevereșan (Bodrogu
Vechi).
Florica Ranta Cândea
21 decembrie 2018
„Diplomă aniversară, Foto Club Arad. 50 de ani (1968-2018)
Moment cât un monument.
Mulțumesc Foto Club Arad. Vă
urez la Semicentenar să ajungeți
un Centenar de Glorie. Felicitări și
mii de împliniri, d-le Mircea
Boran, președinte pentru toate
minunatele proiecte de peste ani!”
Florica Ranta Cândea
Premiile Ligii Scriitorilor pentru anul editorial 2018, Făclia, ClujNapoca, 8 februarie 2019.
Volumul „Macea. Înscrisuri monografice” a fost declarat „Cartea
Anului”.
Deține Insigna jubiliară 100 Centenar Uniunea Ziariștilor
Profesioniști din România (UZPR), 2019.
Câștigă primul loc la categoria „Cel mai apreciat prozator”,
precum și locul secund pentru secțiunea „Cel mai apreciat poet”, Premiile
ARQ 2020 (https://www.arq.ro/castigatorii-premiilor-arq-2020-vezi-listacelor-mai-apreciatiaradeni/32571?fbclid=IwAR0uy37cbyu_GQHatA49p7tSP5PL0gx1grNeI
bVL6fEfwKD2yQIz8S2MCBY)
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Jurnal de călătorie. Descoperirea la persoana
întâi
Aneliana a decis. 1
În drumul spre biserică, mașina gonea cu o ușoară alunecare în
pantă. Depășise primele sate care se ascundeau printre clopotele care
cântau a miazănoapte. Mă grăbeam să văd moștenirea vie, rămasă în
ultimele arhive de care mi-ai spus, Anelian.
Din panoplia documentelor descrise de tine, eram sigură că nu voi
aștepta prea mult să le descopăr. Era pentru mine un experiment, ca și
cum așteptam, ca și cum un șef de sală îmi aducea sticla de vin, de
Tămâioasă neagră, deci îmi aducea sticla cu dopul nescos.
Cum îți spuneam, Anelian, mașina gonea printre candelabrele de
castani ce împodobeau cărările dintre sate.
Dalia stătea în față, vorbind la telefon. Nu i-am povestit că mă
aștepți împreună cu avocatul Păun. De când am decis să mă ocup de
moștenire, zi și noapte, chipul tău zăcea, undeva în talpa piciorului drept
al meu, acolo unde puncte sensibile blocau simțiri diafane.
Așa am ajuns să iți scriu acolo la Cetate, unde ai ales să te
adăpostești.
Nu mai știu cât era ora când am urcat în trenul internațional cu
două opriri.
Îți scriu, Anelian, așadar de plecarea mea cu mașina cea albă a lui
Dalian.
La Casa avocatului era o antechambre cu multă lume. S-a îndurat
domnul Păun să strige pe cei care așteptau înfrigurați în ordine alfabetică.
Am zărit acolo două fete care semănau a călugărițe. Le cunoșteam, de la
librăria din sat. Purtau saci de în în mâini și se îmbrăcau doar în negru.
Albul era doar pentru mine și casa mea picturală.
Mi-au servit miez de nucă în miere.
Anelian, la aflarea că voi intra prima în sala de dezbateri, mi-am
zis în gândul meu că mi-am găsit locul, că știu să vând castraveți la
grădinar, să mă apăr în fața actelor permisive.
Că așteptam să văd dintre zeci de ochi fără culoare e un adevăr.
Să stăm de vorbă la plecare, să înhățăm priviri, să le cântăm păsărilor din
drum, la plecare. În momentul când te-am văzut în sală și arborii din curte
s-au fermecat a dragoste. Nu știu cum, dar o oglindă spartă, euridică,
asemeni unei arme de foc, mă trimitea să amân timpul, să ocolesc
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plecarea și să mă îndrept spre o Carte a ceaiului pe care o aveam la mine.
Am uitat să îți scriu că și ideea de a te găsi era ca o substanță ce mirosea a
liniște. Prezența domnului Păun era permisiv de blândă pentru mine. Am
găsit documentul cerut cu iuțeala mâinilor unui angajat, care mi-a oferit
detalii.
Acum, mă pot bucura de informații, precum aș primi primăvara,
cu ușa închisă, un vânt care adună ploaie și îmi taie palida răsuflare.
Nimic nu ar fi urmat dacă nu am fi rămas sub semnul întrebării la plecare.
Săptămâna ce a urmat a fost una în care timpul zburda printre
cireșe de mai ca niște maci răsărind din salba de stânci ce ademenea ca un
fâsâit de ceai, parcul și surâsul aleilor.
Vine o vreme... îmi amăgeam necuvintele.

Anelian a decis. 1
A nu avea cuvânt, ar însemna pentru mine, a nu avea mama în
lada mea de zestre zăcândă în topurile de zile.
Nu mă surprinde prima ta scrisoare din atâtea rămase și nici
micile detalii, Aneliana, din metafora exprimării și drumul dalian parcurs.
Îți spun că am decis a fi în dreapta ușii tale închise când am văzut dorința
ta, nu de moștenire, ci de a vorbi, de a pleda pentru prelungiri și așteptări
conforme cu albastrul vesmintelor și cicatricea pe care ți-o doreai
vindecată de tăcere. Am să evit descrieri cu detalii, meseria mea de
chirurg așteaptă să fiu deasupra simțurilor personale. Dragostea mea de a
te însoți nu o știai, cum nu știu lupii valoarea de pradă. Știu, mirarea ta,
mirarea cea mare a fost când am ales a asculta pledoaria ta pentru
recuperarea unui absolut, deci alegerea locului meu, pe ultimul scaun, cu
un picior defect, era una care nu cred a fi surprins pe cineva.
Albastrul, de un fumuriu gri, topea adânc aerul cald din sală. Se
topeau florile la sfârșit de timp, cat ți-ai dovedit priceperea convingând
incertitudini. Pe domnul Păun îl știam un bun avocat.
La masa ta, nu te doream o prezență a cărei fire neveselă să
ușureze timpii așteptării. Am remarcat că te foloseai mereu de un pahar
care să servească absența mea, tu neștiind că, în fine, aveam timp de
dragoste, și am venit.
Faptul că îmi stăteai cu spatele, îți caracteriza consolarea, ca o
bucătură de pâine, caldă, precum, sub greutatea ghilimelelor, răstălmăceai
mărimi și sferturi de parabole. Nici nu a trebuit să-ți ceri iertare pentru
apa scursă precum lacrimi din paharul cu picior de cristal. Scăpat pe masa
gătită ca pentru Sfânta Taină. Ușor, nodurile mi s-au dezlegat, încă un
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pas, ca unul pastoral ce forma prima numărătură. Era anul în care am
început să nu te judec.
Un an din care am exclus, Aneliana, inutilul de timp și am ales să
tai cuvinte la fiecare împreunare, prin scris.
Nici foamea, nici ascultarea ta, cu miros de coacăze smochinii, nu
vor însemna resturi de cuvinte, nici setea de a călători cu pantofi ușori, nu
mă va opri să iți scriu, rob cu atâtea griji în geanta pustiită prin cuvinte,
ca niște viruși din prăpastii, ție, împletită în manuscrise de respirații.
Când un pahar din mâini curate se varsă e semn de grăiri.

Aneliana a decis. 2
După întâlnirea cu câteva persoane care aveau de căutat, la fel
unele materiale în sala plină cu chiparoși, am ieșit în gradina cu nuferi
roz, câte unul alb plutea lângă vestiarul unde Ulm Cassian, un domn
retras, dar bine așezat, își aduna claviatura trupului vorbind cu domnul
Păun, un fel de responsabil al Cetății. Din oglinda în care mă priveam
mereu să văd cum e să călătorești atâtea ore, am zărit printre cute de fustă
de un roșu foncé, o femeie, cu un vraf de documente, care atrăgea
privirile. Înaltă de-i apăsa inima pe claviatura coastelor bărbatului care o
însoțea, aceasta mi-a oferit un serviciu de câteva luni la munte, să
îngrijesc poame de gradină japoneză, pentru că i-am spus ca stăpânesc
limba foarte bine.
Domnul Păun, desfăcut de cravata de un bordo vișină putredă, își
depăna copilăria la umbra primitoare a Ulmului cu o privire
ademenitoare.
Clape de pian se răsuceau în mâinile a două suave domnițe, Ina și
Gina, îmbrăcate în negru picant cu picățele. Nu știu daca erau surori, dar
curtea unde le văzusem, le oferea prilejul de a cânta salcâmului roz de
lângă geam.
Femeia cu picioare de gazelă a recunoscut imediat cântecele din
coșul lor de piept și ni s-a prezentat „Ela”, iar domnul, cu mult mai tânăr
decât ea, se chema „Elian”.
Aievea era cântecul uniform numai bun pentru un rătăcit somn,
ghemuit la tăcerea lui Anelian, pe care înserarea l-a prins tocmai în
mijlocul unei răzbunătoare furtuni. Vară fiind, își flutura cravata peste
lumea din jur, mohorât, probabil de teama trofeului care nu-i era bine
ascuns.
S-a apropiat cu o privire închircită în plămâni să mă invite la
dansul de miazănoapte, pe muzica descântecului de ploaie ce tocmai
zumzăia pătimaș.
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- Ești cea mai frumoasă femeie, vii din Țara cu palmieri, agață-te
de mine în dezlănțuirea ploii... în țara ta, părul are franjuri, iar
feciorelnicia lor mă aduce, acum, lângă rochia ta disperată să-mi atingă
trupul, venit de departe.
Tăvălit în zbor, a coborât de la etajul Cetății, Dalian, atras
probabil, de alte așteptări din culoarul trupului ce semăna cu un fulger.
De vară.
Ulmul, domnul de la masa mea, unde printre sughițuri se
scormoneau calme ascultări, răsfoia printre niște ochelari de firmă, deci
răsfoia planul unei alte călătorii de a doua zi, semn că printre firele de
iarbă ce pluteau în grădină, i se contura o formulă de adresare nepermisă
mie, încă. Era un vânt afară, noaptea își deschidea surâsul zilei ce urma să
vină.
Dalia mi-a dat o cămașă de noapte în privirea încleștată a brațelor
lui Anelian, ca niște clești care, dacă m-ar fi prins, de maxilar, mi-ar fi
rănit buzele coapte ca un arc de vișin. Nu am dormit noaptea pentru că un
domn, cred că îl chema Botez, căra moloz să fugă pisica neagră pitulată,
în ceață, la geamul meu. Niște sportivi își înșirau vesmintele la bara de la
etaj pe care se ondulau trecătoare fete.
Un arc îmi străfulgera un umăr dezgolit de pudoare, și eu legănam
patul cu un miros de dragoste.

Anelian a decis. 2
Când am văzut că printre trecători, poți să adulmeci mirosind
trupuri revene ca picuri de ploaie, am avut un gând cât o lovitură de
diapazon, gândul că poți trece prin ploaie chiar dacă te îndrăgostești pe
fulgere, pe tunete, atunci și femeile văzute așteptând cuminți la gâturi de
cerbi, ar fi putut fi niște dezlănțuite, dar feciorelnice călătoare, însă am
tăcut.
Am vrut să o invit în călătorie pe Ela, dar flamura ce o agățasem
la intrare o atrăgea nespus, ea citind mereu din Almanahul cu rețete. De
sub secerătoarea cerului gri, îmi revenea chipul Anelianei ascuns în
biserică. Avea în mâini fructe pe care le oferea bătrânilor care se rugau în
genunchi. În biserica, totuși i-am spus:
- Ești ca un vas cu spice, am să frâng fruntea ta, am să mă clatin,
precum vinul cerului, să pot să-ti spun ca în curând eu voi pleca, duioasa
mea secerătoare de acasă, nu știu dacă va mai secera recolta, precum cea
din mâna ta.
Aneliana nu era singura. Era îmbrăcată cu o bluza transparent
perlată și se sprijinea de doi prieteni, probabil, atenți mereu cu ea, în
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biserica duminicii celei de a doua, Liana și Lian, am aflat că îi chema.
Același vas purtau în mâinile lor, dar plin cu tămâie, semn că întămâierea
o fericea pe Aneliana.
În timpul slujbei se servea anafura din pocale cu mir, semn că
acolo călătoriile sfârșesc sub haine de copaci din Țara Sfântă. Acești
copaci erau parte din îmbătătoarea pădure pe care mi-o descrisese
Aneliana într-o scrisoare cu parfum de santal, mosc și vanilie.
Trupurile copacilor virili rămâneau în urmă, cum în urmă, fără a
ne lua rămas bun, a rămas și mașina albastră cu număr ascuns de priviri.
Călătoria cu Aneliana nu era prevăzută, cum nici zănatica, dar frageda ei
glumă de la masă nu prezicea că va urma o altă călătorie, cea din vis,
unde șoldurile ei dansau pe inele de ani și rătăcite manuscrise. Am lăsat
copacii din vis să îi zgâlțâie mângâieri ca o satiră ce nu i-a ocolit viața.
Și din vis i-am îmbrățișat tâmpla gleznelor și să o înnopteze cu
dansul meu, ca un nocturn ecou.
Poate, totuși, scrisoarea ei, cu funde de palmier, îmi va sosi pe
frânghii de ploi, până nu voi începe o noua călătorie.

Aneliana a decis. 3
Cu cât mă îndepărtam de locul întâlnirii cu el, strada se îngusta și
cetatea părea un dans prin care ochii ploii își vărsau darurile.
Strada era una a pelicanilor care își învârteau ciocurile ca niște
fluturi rotitori.
Cerul mi se rotea alături, astfel am găsit o bancă și am început și
eu să-mi înnorez vorbele pe singurul șervețel. Am găsit o librărie în
preajmă, cu gusturi diferite, dar fine și umbra lor, am ales mere
împachetate în gheață și am început să le modelez în fraze. Mă puteam
servi chiar de pe etajera de cristal. Mi-am dat seama că orașul era unul cu
nume de planetă încât dacă o aveam la mine pe ea, Dragostea, îi puteam
îmbrăca sânii cu organza, de o culoare transparentă peste care să cadă
alene frunze de o altă culoare.
Biserica unde învățau chiar și bătrânii își vărsa cupola peste
sunete de orgă și oferea apă la pahar cu un capac prin care se zăreau ochi
de viață.
Nu-mi amintesc cât era ceasul dar stelele erau împovărate de
zestrea chipurilor ce mi le doream, în timp ce mușcam din felia de măr,
clopotele irodate îmi atrăgeau atenția că sunt izbăvită de un ultim păcat.
Viața ca lume dezbrăcată de tine de mine, de noi...
În parcul de unde se vedeau munții, Dalia a văzut un vultur care-și
clătina aripile peste umerii mei.
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- E semn, draga mea, că vine toamna care îți va scoroji frumosul
trup cu vestejite și arse cuvinte din care, tu vei alege să vorbească doar
cele modelate în fraze de catifea pentru album cu frânturi de amintiri, mă
bucură ea.
Își rotea arcul peste dărniciile vitrinelor, semn că nu ne întorceam
curând, în timp ce Dalian rotea aceeași aventură pe scripetele zidite de
frumoase fecioare. Călătoria era una ca a turmelor care surpau cuiburi de
clipe, din care a doua zi, urma să fluidizăm un loc al plecărilor cu un
punct de sprijin, întoarcerea.

Anelian a decis. 3
Obosit să aștept prima stație, am ales să admir în primul album,
fluturi copți pe jar de zăpadă și să mă pregătesc de întâlnirea cu avocatul
Păun. În fericitul drum știam ceva de acum de moștenire, însă urma să
aleg, ca în basme, a muri ori a învinge.
Un cor de talgere zângănea din capela de alături, parcă era o
sinagogă, lângă care creșteau cirezi de lotuși prin tonuri calde.
În jurul meu torceau mușchi de vorbe și se roteau ambigue iubiri.
De acasă primeam vesti că părinții așteaptă cuminți sub cripte de timp
înglodați de adâncuri.
Dan era deja plecat în călătoria peste ocean. Doar munții îl fereau
de durere. Ochii lui erau asemeni bocetelor.
Nu știu de ce, dar în această călătorie am visat că voi martor unei
atroce însingurări, cu banale argumente, casări, iar eu trebuia să scot din
casetă puțina milă.
- Nu te teme, rostea prin vis, viața. Ești în carantina viselor, nu e
decât un vis, nu te teme de patul în jurul căruia se moare, mai bine să te
vindeci de gingășia degetelor, prin care, la trezire, să mângâi restul unui
sărut rămas la capăt de dorinți. Astfel că am început ziua cu gândul că nu
un vis pierdut în zori contează, ci unele socoteli la vama vremurilor.
- Ce frumos mă părăsea întunericul, să-i dau un preț odăii pe care
o părăseam, spunându-mi parcă... Nu mă lăsa, vin spre tine... Primeștemă, timp în care cheia rotită era ca o poezie rostită pentru ceea ce va
urma. Nescrisa prefață a ferestrelor ca niște arii de operă.

Aneliana a decis. 4
Cu cât mă îndepărtam de cetate, ceața de afară îmi umplea ceața
ochilor.
Mașina gonea înspre castel căruia de departe i se vedea turnul.
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Al pasărilor care tocmai îl regăsiseră. Mi se transmitea parcă din
fildeș de undeva, că voi reveni, că moștenirea pentru care luptam se va
găsi pe harta altor ani. Era dorința aceluia mutat în stea, dar care mă
urmarea, un părinte cuminte. Pământul era greu, timpul prea grăbit.
Toți am plâns în jurul unui pat când moartea ne moare pe cineva
drag, parcă mă rodeau aceste cuvinte, Anelian, îmi scria mereu aceste
cuvinte, acum va trebui să îi spun, din această călătorie îmi făgăduisem să
tac, măcar dimineața când focuri se aprind pe cer și nori cu pași
spasmodici fac acolada dimineților. Ele, diminețile, au elegia lor, devin
deodată albe, se curăță de cenușa nopților, când felin modulate picioare
se-nconjoară de mâini, cu regăsite dureri.
Cetatea, spuneam, a rămas undeva, doar vâscul în ghemotoace ca
de colb înverzea pădurea.
Nu am mai fost demult în pădure! Ninsoarea, probabil, a acoperit
și ultimul zâmbet lăsat acolo. Atunci.
Ina și Gina tăgăduiau că eu cădeam în somn doar cu fulgii
destrămați de noapte. În gențile lor aveau permanent o batistă să mi-o
împrumute pentru ultima ninsoare... Îmi amintesc tot dintr-o scrisoare,
cum Anelian scria.
- Nu te teme, vei deveni și tu o vârstă a mărilor sleite de ape, îți
vor creste ierburi la lumina ultimului astru, dar pădurea se va îngălbeni și
vei deveni un ultim drum.
Din sat în sat, coboram cu viteză spre casă.
Farurile zăceau pe sosea precum licurici. Am oprit. Însă Ela
sunase că a obținut un post de îngrijitoare tocmai în orașul cu două
biserici de la malul oceanului Nisip.
Îmi erau cunoscuți oamenii de acolo.
Am fost în trecere. Am oprit pentru o frugală gustare, semințe cu
supă și sos de portocale cu crustă de coniac.
Fericiți că ne vom reîntâlni, la drumuri de căutări de rădăcini, neam promis o altă haltă, undeva unde doar cruci și felinare brăzdează
inimi.
Acasă nu era de acum nimeni să mă întrebe de unde vin, doar un
portar m-a așteptat cu un pahar de alcool să-mi spăl mâinile de atâta
plecare.

Anelian a decis. 4
În sfârșit, am găsit poteca pe care am visat-o în somn. Era ca o
patimă pentru mine, somnul. Doar bulevarde îngrămădite puteau să mă
ducă înspre ea, poteca din vis.
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Mă tot chinuia vântul, mă prohodea plictiseala unui drum în care
mereu trebuia să mă leagăn de inelarul orelor ca într-un film despre viață.
Ca să văd cum zări îmi zâmbesc, mi-am tras pe ochi un fel de
hamac, iar peste trupul cambrat de întuneric, am pus o ramură de ulm.
- Oare ce mai face Ulm, Cassian, scrâșneam din dinți, la gândul că
și păunii domnului Păun se vor așeza la cuib de berze, înroșind țărâna.
Ea, Barza, era mereu în neînstare. Era gata să se înconjoare de Șoarece ca
de rugăciune.
- Prea repede și prea tânăr, trupul tău frumos i-a scris urme pe
mantaua de mărgele, i-aș fi spus lui Cassian daca ne-am fi cunoscut
cândva.
Și totuși, din fiecare călătorie, i-aș fi despletit un timp. Acela al
spadelor lungi, încremenite în deșertăciune. Știam că naivitatea duce
înspre porți mănăstirești, am ales de atâtea ori să servesc o gustare acolo.
Grâu fiert în miez de nucă și anafura mărunțită în ceai de rest de săruturi.
Știu, lui Cassian nu îi păsa de văzul lumii pe care a străbătut-o ca
un cavaler en garde, însă mereu își dorea să fie învelit în aureola unei
călduri. Prea mult rece de timp. Prea mult rece de culoare.
Prea mult auster când lămpi slujesc grădini.
Văd din fuga mașinii doi copii. Gemeni. Semănau cu aceia pe care
i-am învelit la căminul de vis à vis de câte ori mama lor dădea grăunțe, în
cer, pasărilor călătoare. În curând, am să le dau nume. De frumusețe. De
joc. De nepotop.

Aneliana a decis. 5
A trecut o vară cu multe socoteli. O vară în care am fost cuprinsă
de dorinți nebune. M-aș fi târât și în genunchi să pot dărui bunătatea și să
pot plăti surâsului din dimineți. În unele momente, trupul meu se spălă de
poezie.
Călătoria continua pe un trup, altul.
Dezlănțuite, zilele cerșeau culmi neatinse.
Am ales să părăsesc cetatea. Am ales să fotografiez mușchi de
copaci și rotirea de stele. Vara, păsările goneau furnici, iar eu goneam
astre topite în neaua petalelor. Nu știu câte zile am așteptat să primesc
vesti de la Dan.
Plecase în călătorie în Țara Vinului. O țară îmbrăcată în iesle de
curmali.
Mă ogoia lentoarea dimineților și zarva fluturilor
- Aici e bine, se înserează buzele mele, iar stele se năpădesc
printre culori.
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Să nu te cabreze suferința, am lăsat o cameră cu așternut de
mătase pentru tine.
Astfel un scrâșnet de dinți îmi descleștase mâhnirea.
Vine o zi.

Anelian a decis. 5
Am început azi ziua căutând ultima scrisoare de la Aneliana. Îmi
lipsea cel mai important manuscris pentru alte documente. Ceva de care
nu ne puteam lipsi în alte călătorii. Până să îl găsesc, am dat peste un
colaj de coperte de carte care mi-au amintit de alte călătorii pe văile
dintre sate. Acolo, păsări și păuni inundau dumbrăvile sterpe de decor
căci iarna, decorul se ducea la adăpost de nuiele împletite. Nopțile le
petreceam socotind zile sau făcând schițe pentru călătorii.
Nu mai știam nimic de Ela. Elian era mereu ocupat în subsolul
devenit bibliotecă.
Din când în când mergeam să șlefuiesc poarta neagră a mănăstirii
de peste deal.
Rochițele călugărițelor de un negru abanos fluturau printre straturi
de flori exotice. Rugăciuni se înălțau în cor de îngeri.
- Unde ești, îmi părea că mă întreabă soarele dus la apus.
Călătoria îmi despletea timpul ros de ani. O pregăteam pe cea,
călătoria, ca pe o necunoscută femeie. Fragilă.

Aneliana a decis. 6
Vara nu a trecut prea ușor. Căldura dogorea tălpile-mi topite de
alergare. Simțeam în timp ce-mi pregăteam călătoria că un ram de stejar
din colțul grădinii avea crengile aplecate înspre apus. Straniu într-un fel și
trebuia să îmi fac hărți înspre est.
Pe aripa alb albastră a trăirii mele, căutam drumul.
Nu am mai vorbit de mult cu Paraschiva. Paraschiv era foarte
ocupat cu crescătoria de porumbei. Voiajori. Ea călătoarea doar în tren,
avea locul ei. Prefera apele curgătoare.
Ultima dată am însoțit-o la Dunăre. Aproape de capitala Ungariei.
Ea nu știa limba ce se vorbea. Hotelul semăna cu o scoică. Mâna ei avea
mereu un tremur dar, care, mă liniștea pentru că toată vara, ea usca felii
de mere și erau ca niște exerciții de mișcare, aceste neliniști ale degetelor.
Nu am fost demult la ea. Din momentele trăite cu ea, îmi rămâne el,
Paraschiv, crescător deci de porumbei, dar și colecționar de pietre, de
smarald.
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A venit, în sfârșit, ziua plecării mele.
Gara, cu un peron al îmbrățișaților, nu-mi pustia răul vieții, ci-mi
sporea sursa de inspirație ce-mi cânta dimineața diapazonul deplinei
armonii. Ultima dată când am plecat peste ocean mă despărțisem de
Petru, după un șir de întâlniri pe tema creșterii lămâilor verzi. La fiecare
întâlnire, îmi pierdeam inelul în părul său alb, înfășurat ades sub un fular
de culoarea oului de prepeliță. Botanist cum era, topea felii de rouă în
ochii mei să pot să limpezesc muza în cute de săruturi. Și cum străbăteam
peronul spre tren, un violonist îmi atrage atenția cu un strigăt:
- Aneliana, sunt doctorul tău din vremea prunciei, din satul cu
salcâmi. Sunt venit în țară după un stagiu în Țara cu soare african. Aș
vrea să iți cânt despre zborul meu sub șoapte de clopot. Copiii mei trei mă
așteaptă pe celalalt peron, dar te invit să te așezi lângă mine, să culegem
anii și să mă înfloresc din muguri în prezența ta. Am sfărmat munți să
ajung, să pot să-ți cânt cântece sublime. Oprește călătoria, vei putea zbura
deasupra norilor în zori. Trenul o luă încet de la peron precum un măr din
pom, iar mâna mea îi cuprinse mijlocul pudrat de plutire.

Anelian a decis. 6
Cu cât treceam de Vama șerpilor, cu atât îmi dădeam seama că ea
își făcea cuib în nămolul adunat precum o smoală din curtea preotului
care-i vindea tămâie.
Ea, Barza, era un fel de pasăre, nu chiar răpitoare, ci zăcătoare.
Cufundată în zenit, se mișca când ici, când colo, să atingă una din
marginile universului.
- Cum? Își construia un pod știut anume prin felcera satului unde
lucra ca și curățător de perle, deci, își construia acel pod să poată
destrăma puntea dinspre munte. Nu am vrut să-i vad perlele înșirate pe
lustra de la podul casei niciodată, treceam rar prin sat și niciodată singur.
Vorbea ades despre bunătatea puilor din curte de parcă-i ar fi fost copii.
Avea patru dar îi creștea lăptăreasa din satul vecin. Am ales să plec.
Totuși un bagaj uitasem. Era o cutie cu suveniruri. Mică. De mărimea
unei nuci albe. De la Sofia. Sofia era o tăbăciță cu batic. Nu se dezvelea
niciodată. Era foarte atentă la culori, de aceea și cutia avea culoarea unei
seri cu petice.
La plecare, nu mi-am luat răspuns cu mine decât o întrebare.
- Cât mai e ceasul până să cobor în mlaștina cu grăunțe...
Scriam zilnic din mâna peniței un fel de schițe să le pot lipi pe
pervaz de nuferi. Albaștri. Ieftine bucurii aceste flori plutitoare.
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Mă tot gândeam stație de stație cât mai e până în pantă. Acolo
trebuia să aștept un alt tren. Deodată suntem poftiți să urmărim peisajul
unic al oglinzilor apelor albastre. Din geantă îmi cade un ultim ochi. De
ochelari. Lumina se transformă brusc în ceață de întuneric. Am ajuns,
cred, la destinație. Vocea poeților fără voce era ultima poartă.
Dincolo de zid lătrau câinii. A pustietate. Construită pe acțiuni și
fapte, poezia în care crezusem a devenit lâncedă. Precum un măr uitat în
pod, printre licurici. De noapte. Un ea și un el se bălăceau la un perete
peste care creșteau licheni. Am închis un ochi să pot prinde țărmul inimii
mele din călătorita dezagregare. Văzut doar de stele m-am ascuns în urma
ta, Aneliana.

Aneliana a decis. 7
Un vânt alizeu amenința dimineața. Mașina a pornit cu un avânt
tomnatic, am început să socotesc timpul sosirii. Dinspre orizont, se zărea
câmpia dezgolită de păioase, un fel de miriște fadă precum un trup de
femeie părăsită de dragoste, alerga paralel cu mașina.
Înainte să pornească la drum, căci pornise și el, Ulm, spunea că
același vânt adie peste umerii săi, strecurați în aprinse gânduri.
În ultima vreme, scria foarte mult. Avea cu el o trusă de acareturi.
Făcea, pentru femei, broșe, iar pentru bărbați, ace de cravată. Intenționa,
cu migală să le organizeze într-un album inedit, sculptat în lemn de
santal, să-i dea aroma esenței.
M-am revăzut cu Ina pe terasa unui mare restaurant, Castanul,
unde am plutit câteva ore printre ramuri și flori aplecate precum
candelabre de catedrală. Vorbind noi două de neîmpliniri, trăiri ori
sentimente, brusc ne-am dat seama că am uitat să facem lista invitaților
pentru sărbătoarea lui Lian. El locuia la deal, Liana ne-ar fi făcut plăcinte
din struguri stafidii și mere coapte-n jar. Ina care avea un fel de telefon cu
bretele, suna:
- Anelian, călătoria noastră am oprit-o la țărm de mure, te rog,
așteaptă să revină tonul. Știm că ești hoinar acum, că mașina ta gonește
precum valuri se izbesc de țărm. Am vrea să accepți să faci câteva file de
carte în forma de avion pe care să le oferi spre amintire invitaților la
petrecere. Numele tău nu este cunoscut aici, însă prezența va fi una de
împlinire.
- Am simțit o undă de schimbare și am decis să fac chiar din
prima zi albumul, spunea cu vocea ștearsă la celalalt capăt, Anelian.
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În călătoria noastră, pe pământ începeau să cadă muguri de zori,
ne cântăream clipele până să ajungem pe strada cu nume de rug, strada
Rugilor.

Anelian a decis. 7
În călătoria ca o lacrimă de seară nu știam cât timp mi-a rămas sămi pot porunci să mă opresc la primul colț. În Țara lor, a Castanilor,
ceasul era vremelnic. Am ales să mă strecor printre furtuna care era
blândă precum o femeie peste care ninge a pustiu și să-mi despachetez
ființa de putina înverșunare.
Era așa ca un fulger peste norii adunați în fum de cer.
Pe cerul gurii mele, urma ultimului sărut pe buze însemna
cântărire și trăire.
Plecasem pentru o lungă vreme.
Am ales să-nchid ochii și să adun puțin orele oboselii în vis.
Încolțea în mine dorința să fac un castel din flori uscate peste care berze
să zboare. O cunoșteam pe ea, Barza, de la un spectacol cu păpuși. Scria
și ea cărți.
După ce m-am trezit din putina ațipire, am simțit acel echilibru ca
și după o îmbrățișare prelungă de amurg.
Am încercat să deslușesc ceea ce Ina îmi spusese înainte de
plecare. Că va trebui să-mi fac o analiza a experiențelor și să le adun în
Album. Când i-am scris, mi-a răspuns:
- E bine, sentimente, emoții, trăiri se vor lega la venirea ta prin
acest album.

Aneliana a decis. 8
Am ajuns în dimineața aceea la gradina din marginea orașului cu
plopi. Nu aveam cheia, era prea devreme să i-o fi cerut grădinăresei.
Căci, ea, grădinăreasa, știa de mine. Știa că aștept să planteze un copac
înalt, ulmul. Păzitorul grădinii, domnul Alfred, era la poartă.
- Ce dorești, mă întreabă, sorbind din trabucul cu aroma de
iasomie.
Îi spun că vor veni câțiva grădinari pentru plantații. Între timp,
sosește Pitpalacul, un bărbat cu ochi albaștri care semăna cu un artist de
film. Netăcut deloc, își plimba mâinile peste gâtul meu și-mi aduce
aminte de trăiri cu miros rubiniu din tinereți păstrate acum arar, la
manșeta cămășilor.
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Avea o vorbă, „Te sărut”, dar trebuia mereu să-i fii atent supus,
altfel, te încredința să piei precum puf de păpădie.
La o privire, mașina pe care o așteptam gonea pierzând din timp.
Se rătăcise, am putut să văd doar semnul secret prin care să o recunosc. Și
gonea, gonea, gonea, precum penița pe coli maculate. Scrisul ei era frugal
precum o dragoste în genunchi. Astfel că preț de câteva minute se
reîntoarce păzită de un alt grădinar undeva la un gard. Îmi era teamă să nu
îl recunosc, dar grădinarul, atlet din fire, arunca un ochi peste gard și-mi
spune că a doua mașină va rămâne acolo. Lucas era numele grădinarului.
Era neamț. Am rugat imediat soarele să răsară înspre mine și să pot
deschide ochii, ochi care își ascundeau fardul. Un fard argintiu. De
dincolo de granițele omenescului, firescul omenesc, venea cu pași
sacadați, Cassian, în brațe, să își ascundă puțin buza tăiată de la
bărbieritul dimineții din noapte, deci, în brațe, cu flori de măr și o geantă
de un roșu cașmir.

Anelian a decis. 8
Nu știu cum de m-am rătăcit pe strada Plopilor. Am ajuns lângă
un spital care adăpostea copii orfani. Plânsul lor țâșnea precum ape din
fântâni secate. Am întrebat un călător, unde e Librăria cu nume de izvor,
librăria Curgerea. Mi-a explicat să mă întorc. Mă va ghida soarele prin
raze de lumină. La capăt de stradă, voi da de o florărie, Orhideea, acolo,
în curte va fi librăria. Călătorind eu în orașul dintre ape Surem, am simțit
cum și frunzele cântau în drumul meu, cum fără de izvoare, pământul ar
fi tern. La capăt de stradă, mă aștepta păzitorul.
Un bărbat cât un copac. Nici prin vis nu m-am gândit ca Aneliana
să fie acolo. Nu avea, îmi ziceam în sinea mea, interesul să mă cunoască
tocmai în Surem, adică să mă reinventeze. O știam din Țara Castanelor.
Acum, însă, era venită să mă ajute. Eram corabia pierdută și lovită de
cioc de barză... pe varză.
Astfel, am deschis geanta și i-am oferit, parca desculț și gol de
suflet, o cutie de safir în care am strecurat un gând, acela cât o rugare.
Dar cum și gândul fuge, l-am scăpat peste parul ei, pieptănat și
ordonat precum lutul în mâini de modelator. Trecuse parcă o veșnicie, se
oglindea în sufletu-mi o poveste pe aripi albastre, povestea ca un ceva
anume, de nedescris, îmi va scormoni, precum cioc de berze, călătoria.
- Să plec, să rămân, îmi ziceam. Cel mai de preț ce trebuia să fie,
se ruinase, dar misiunea mea, îndeplinită, știam, va deveni o vagă
pierdere de vreme.
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Am plecat. Cum flăcări ardeau pe mâna volanului încorsetat, așa
era starea mea. În oraș, o fanfară cânta precum sirenele. Un soare își
aduna razele în mâinile ei. Aneliana urmărea călătoria. Era puțin
flămândă, după ce din mâini, îi căzuse cutia. De safir. Semn că de dincolo
de cuvinte, îi erau amintirile. Pitpalacul, omul cu pălărie, nu contenea să
o sărute. Urechea ei a devenit o apă. De izvor.
Strada a rămas undeva departe. Necunoscuta de lângă mine îmi
spune să mă opresc. O vale fără de sfârșit îmi părea calea. Uitasem, topit
de scrisorile citite un drum, deci uitasem, o altă cutie și geanta de safir pe
cheile păzitorului Alfred.
- Sunt un neîndrăgostit și-mi uit mereu iubirile printre văile mele,
care înseamnă alergări.
Haide să ne topim în brațe de ghimbir, să le dăm grăunțe păsărilor
și să plutim în prima dimineața, e frumos la tine-n casă, e ca un alt răsărit,
am uitat geanta, dar, haide, să mă strecor acum, în timp. Un altul.

Aneliana a decis. 9
- „Știi unde am să te duc?”, l-am întrebat pe Anelian la coborârea
din mașină. Era necesar mai întâi să o spele, pe ea, mașina, după o
călătorie atât de lungă. A văzut că pe bancheta din spate erau urme de
scoici lăsate acolo de unul dintre cățeii care iubeau mașina. Deci, îmi
zice, am să te duc la un Popas numit cel Al Pântecelui. O odihnă pentru
suflet.
Soarele era deja asemeni unei rotule de genunchi, încălzea oricare
parte a corpului.
Am lăsat mașina undeva peste timpul de acum devenit umbră și
am poposit la ușa unei cămăruțe cât o aripă. De nemurire. Flori peste tot.
Un pod se vedea undeva în colțul străzii ca o încrucișare. Eztera, fata de
la flori, văzând uniforma lui Anelian, i-a adus un coș, recomandându-i
flori de o altă culoare, însă în toate să fie și o culoare a cravatei, a
cămășii, a genții de care nu se despărțea. Astfel am ales o floare de soare,
una de nu-mă-uita, niște frunze de bambus și multe diamante. Ca niște
lacrimi, era așa, o primă versiune a negocierii lui cu răgazul. Un răgaz al
altei înțelepciuni. Îl priveam. Firele de păr încrețit, un păr așezat, se
bucurau de firele de flori, precum zorii de dimineață cu pântec de adevăr.
Nu știu cum, dată de la flori, Eztera a strecurat și un alt buchet, florile
înfloreau pe RAND, dar nu în mâna lui, el nu le vedea în mâna mea.
Frumoase ca niște fructe în cupe de cristal, ele, florile, îmbiau la
îmbrățișări. Descătușate. Le-am ascuns, dar pe o petală am reușit să îmi
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semnez numele. Funde de mângâieri însoțeau călătoria. Mergeam la o
casă.

Anelian a decis. 9
Nu e ușor să te pornești într-o călătorie așa fără un anume stâlp
după care să-ți ghidezi opririle, îi ziceam mereu unui prieten. Ulm era cel
mai fidel. Și el avea dimensiunea lui, aparte. Pic cu pic, din universul lui,
se desprindeau cămăruțe. De rațiuni. Din când în când vorbea cu o a doua
inimă. Da, avea o a doua inimă, ascunsă între răutăți sau învoiri, între
sărmane plecări și duioase reveniri. Prudent la condus, am observat cum
își dorea să ajungem la castel. O pădure de salcâmi înconjura cele trei
părți sau aripi. Strâns și necruțător, i-am prins mana în mâinile mele.
Trist, dar iute la-nseninare, el, tovarășul meu de drum, Cassian, îmi
spunea că la castel arde un foc nesfârșit. Arome de cozonaci se resimt de
undeva și peste tot sunt cărți și dulapuri antice. Destul ca să-mi fie poftă
de o felie. De iubire. O cruce imensă îndemna la pioșenie.
Am ales voluntar să țin în mână florile. Deodată, i-am zărit în
priviri un alin. Din cele careva cărți, a luat în mână una cu litere, pe
coperte, de un scris aparte. O carte de cronici. Istorice. O pace s-a lăsat în
încăperea cu iz de timp. Nu știu cum nu am auzit ușa. Ina, cu un braț
încărcat de crengi, ca niște aripi, a intrat, un ram a lăsat să-i acopere fața
și pe celelalte le-a așezat în geam. Era un ritual. Așa își număra oaspeții.
Resursa de bonomie și viață, Ina a pregătit o cutie cu fructe uscate de
rozmarin. La celalalt colț al străzii, niște muncitori săpau gropi. Pentru
telefon. Unul dintre ei s-a apropiat timid spunând:
- Eu vă cunosc. Am făcut, într-o altă viață, experimente cu
dumneavoastră. Sunteți domnul... X. Din echipa de probațiune.
Putin ostenit, am găsit o clădire. Plină de oameni care aveau ceva
aparte. Vorbeau o limbă necunoscută de mine.
Aneliana a tradus tot timpul petrecut cu ei. O muzică de pian
răsuna în tăcerea ce se instalase. Era ora de masă. Nu m-am pierdut cu
firea când s-a apropiat de mine, cu fluturi de flori, un domn care avea
niște ochelari fumurii. Din pași am observat că știe ce vrea. Cu mâna
întinsă înspre altundeva, îmi spune că e însoțit de o doamnă. Peruca o
trăda. Era mult mai tânără. Atunci am realizat că femeile ar trebui să nu
aibă vârsta bărbaților, ci să le fie puțin mai înaintate, ei, bărbații, avizi de
schimbări, să lase rama ochelarilor pe alte paturi. De iubire. Veche. Ina
privea din geam florile. Un buchet era pentru doamna cu perucă. O floare
de dalie trona în galbenul ei peste brățările de aur.
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Dinspre cealaltă fereastră, Aneliana mângâia câteva figurine de
cobalt. Era un decor cu stil. Deodată, luminile s-au stins și am început să
visez în palma ei.

Aneliana a decis. 10
După o noapte în care pe culmile tăcerii mele zăceau vise, din
zare de undeva, dinspre dealuri mi-am dat seama că locuia inima mea.
Avea un ceva. Anume. Avea un har. Harul de a-l face să aștept. Știam că
o călătorie te preface. Te schimbă-n temerar. Nu-l mai cunoșteam. Vocea
era una a nopților târzii în care îi sorbeam apa frunții pe ochiul meu de
sân.
După întâlnirea când eu așteptam documente, acelea despre o
moștenire, nu l-am întâlnit. Cassian era însă înglodat în alte preocupări.
Ierbare sau colecții de păsări îi răpeau mare parte de timp. Un timp de
care se lipise adânc, profund, precum se lipește un bărbat de eticheta unei
cămăși. Albastre. Cu dungi. Un timp în care căuta Barza ca pe un jar să-l
stingă. Un jar de apă. Un jar de foc. A scris mult despre rolul Berzei în
Țările calde și rolul ei pentru pui. Ea, barza, aduna fier vechi.
Deci Cassian trebuia să sosească la o întâlnire. Ne adunam să
lansăm pe apa Podul Pagodelor. Era între noi o mare. Un ocean.
În pieptul meu, inima se zbătea a așteptare. Casa mea din drum se
răcorea. Șoseaua aburindă îmi cunoștea așteptările. Mă mistuia atâta
așteptare. Și luna oglindea seara și, cred, îi însoțea călătoria. Pașii mei
scormoneau adânc orice ungher al încăperii. Peste tot, ramuri de nuci. În
coșulețe, miez de nucă. În fructiere, miez de nucă în miere. Coji de
portocale zăceau în jar. Un jar nepotolit mocnea în cheminée.
- Am sosit! Sunt aici. Pe strada Centrală. O mașină va veni să te
ia. Nu te recunosc de atunci. Poartă cu tine și ține la tine în brațe iubirea.
Doar ea nu poate avea alt nume.
Eu voi fi în hol. Un hol cu scaune împărătești. Va fi multă lume.
Vino...
Afară, stropi reci de ploaie spălau întunericul.

Anelian a decis 10
Fiecare își găsește în viață un loc liniștit. Bun. După experiența cu
barza care a lăsat puii în cuibul altei berze, cu tot cu paie, grăunțe și
semințe de in, Anelian s-a întors acasă. Nu era prima durere care-l
măcina. Vietățile pădurii din apropiere, Poiana și câteva orătănii îi
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ocupau timpul. Zăcea mereu printre stânci. Trecea zilnic pe lângă mușchi
de copaci. Din sfera trecutului sau se îmbrăca doar în dragoste.
O dragoste mută. Dimensiuni...
În acest spectacol de viață mi-aș fi dorit să-i fiu mărăcine. Ei,
mărăcinii, nu dor.
Dar, cum deja sosise pe o altă ușă, am așteptat să-nceapă
spectacolul. Eu, nu eram singură. Același domn care-mi traversa
traversele vieții, spintecându-mi tălpile, deci același domn mă însoțea.
- Vino lângă mine. Aici, fanfara cu sunetul ei nu ține loc de alt
zbor. Am venit să te ating. Da, te măsor. Eu construiesc aripi.
De avion. Călătorim, de acum. Am venit cu două colege. Statuia
mi se pare interesantă Ele, colegele, vor transmite spectacolul. Noi putem
pleca...
Zarva din sala de spectacol nu m-a împiedicat să dau celor două
colege, Ina și Gina, câte o cutie de curmale. Confiate, curmalele îmi
aminteau de primul Crăciun petrecut împreună pe un câmp sălbatec de
maci. Înfloriți de albastru...
Cortina se-nchidea pașnic, iar mâinile lui Anelian pluteau peste
covorul meu de săruturi care ardea. Neomenesc.

Aneliana a decis. 11
În lungul șir al călătoriilor mele, am înțeles limbajul oamenilor.
Am înțeles chemări, plecări, întomnări, împachetări. Încercam să înțeleg
limbajul păsărilor, pete pe cer, spre un singur soare. Izvor de lumini în
splendoare era viața mea. Una.
Într-o zi, în urmă cu ceva vreme, am fost invitată să particip la un
botez. Un altfel de botez.
Mai marele naș, Marin, oferea la intrare căști de protecție. Eu nu
am primit, pentru că la gâtul meu atârnau mărgele precum sloiuri de
gheață în peșteri. Peștera sufletului meu avea o așa apă curată, că m-am
apropiat de Ina să îi dau pocalul. Afară, greierii se pregăteau să cânte
marșul nopții. Veșnica lumină micșora vederea.
La masa noastră, căci ne adunasem pentru serbarea de botez, erau
și necunoscuți. Sala era una modestă, doar perdelele te îmbiau la tăcere.
De un alb creponat, mătasea lor se vălurea printre invitați precum cuvinte
pe tăblițe. Precum armonii perfecte în calde dimineți cu șifonier de
dormitor.
Coșulețe de argint se plimbau prin mâini de domnițe iar risipite
șoapte măcinau tăceri.
Gina închina puțin dărâmată un ultim strop de șampanie.
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- Vrei să fii soția mea?, am auzit în spatele meu, vocea de neatins.
- Servus, i-a răspuns femeia, de parcă acest salut suna mai mult a
supunere.
La pieptul lui, liman de suspine.

Anelian a decis. 11
În pontonul călătoriei mele am încercat să nu disprețuiesc, să
vindec oameni, să le mângâi mâini răsfrânte, să îndrept frunți plecate spre
nădufuri. Multe și grele lovituri s-au adunat cheaguri în ungherul inimii
dar am știut să închid uși suferinței. La podul dintre cele două inimi de
lângă mine am știut să deschid ochi și să deschid brațe.
În ziua când am plecat de la botez, pe stradă lumea nu mă
cunoștea.
Castelul era pe o stradă scurtă, castanii plângeau după vară, iar
Aneliana își ascunse maldărul de documente pe banca din spate a
taxiului. I-am întins mâna asemeni făcliilor din obraji și i-am dat o ultimă
carte. Din câte am înțeles, cartea era una de psihologie despre Valea
adâncă și muntele de mare.
Cărarea era îngustă, sublimul acoperea firea mea, a început să
plouă des. Mărunte amintiri răsfirau un alint, privirea mi se îndrepta spre
seara trecută și ades mă întrebam:
- De ce oamenii se strecoară printre emoții, uită de prudente, își
numără anii printre epoleți de suspine și nu îndrăznesc a-și spune pe
nume, nici când valul îi poartă înspre efemere clipe...
Deodată mi-am amintit de originalul salut.
Servus.
Și mi-am rostit în gând că orice clipă e un sentiment, că
prejudecata e o clismă, iar crezul e unic.
Am luat atunci ogorul gândurilor la pachet precum un mar copt pe
jăratec și am adormit.
De la apus, curgea viața.
Alta.

Aneliana a decis. 12
Seara a trecut fără dragoste. Nori pe cer construiau encomiastic
aureola unei nopți de iarnă cu mult dichis. Am pus manuscrisele la stâlp,
să pot să mă înfășor în cuvinte. când am ajuns acasă, departe de cetate,
lumini din alte case cădeau peste ferești. Necunoscutul... cunoscut în
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seara aceea își luase coroana la care cu migală lucra cred, s-a lăsat purtat
de imaginație și mi-a scris pe un crin lângă o felie de Negresă.
- E pustie lumea aici, doamne trec prin fața mea, fiecare cu o cupă
cu abajur în mână... Probabil e semnul Crăciunului în altă țară. Pitpalacul
e dus, dus, Petru a lăsat să vezi că e locul tău lângă geanta sa, iar Barza
din vis, cred își lepădase bobul din cioc chiar buruienii. De fapt, o
ciupercă otrăvitoare, Roșior.
Flori catifelate, am pregătit în grădina din spatele casei. Petale
strigă după soare iar tu, Aneliana...
Îți cânți cântarea așezându-te, acum, lângă mine. Pașii tăi se
apropie precum pui în gogoașe de mătase. Crinul suspină doar în valea ta,
iubito. E iarnă aici. Pe luciul nopții mi-am schimbat haina. Întunericul
este ca un munte. Un susur de izvor mă încredințează că te apropii.
Podoabe de flori am văzut în brad.
Un brad alb...
Ce ai vrea din vrerile tale să fie acum aici. Sunt străin, îmi scria
inima, e de gheață iar trupul tău se-nfășoară peste gâtul meu. Nu
răspunde... Lasă crinii să fie pentru o noapte și lumină și întuneric.
Un surâs cât o înviorare se lăsa în liniște ca o văpaie. E dimineață,
mi-ai scris.

Anelian a decis. 12
În parcul în care am petrecut două ore pentru un extemporal la
persoana întâi, vedeam soarele în chip de luminițe. Unic în felul său,
Dalian a venit cu o femeie. Era Edera, tânăra cu păr de abanos și ochi
mulatri. Nu vorbea o limbă cunoscută de mine. Nu era chiar pregătită să
petrecem seara în trei. Părea în permanentă schimbare, spunea că vine de
foarte multe ori în parc, să caute castane.
Anelian, neputând ocoli subiectul, a scos din buzunarul cămășii de
culoarea cerului, călcată ca de un soldat în aplicație, deci a scos două
castane. Coapte la jăratec. Coaja lor, de un maroniu aparte, o păstrase
pentru al doilea cățel de care se despărțise pentru ceva vreme.
Plus minus, era seară. Nota fiecare femeie ce-și rotea soldurile în
plimbarea printre castanii din parc. Dalian ținea o cupă de vin precum o
pipă cu fum de mere coapte cu nuci.
Deodată îmi spune:
- Ceea ce-mi doresc să împărtășesc cu tine, Anelian, este că dintre
toate aste femei îmi place una înaltă, cu ochi azurii și buze cireșate. A
ales credința să-i urmeze pocăința iar eu o vizitez la trecutul trăit pe
același pod... Schimbarea e numele ei...
167

Florica R. Cândea

Out / In

În acest timp, mi-am amintit și de lumea mea. O lume în care aș fi
putut fi de folos. I-am povestit că am cunoscut într-o vară, o pasăre care
purta cu ea chip de femeie care scria despre Barză. Cu tot penajul ei. M-a
îmbărbătat, el, Dalian, servind din cupa de vin, să nu mă las scobit ca un
măr, să mă neruginesc și să mă răsuflu în alte zidiri.
Acasă, Aneliana, își semăna dimineața la sfârșit de noapte. Plină.

Aneliana a decis. 13
În fiecare dimineață, șoferul aducea poame calde coapte la jar de
lemn de curmal. Cafea nu se servea aici. În călătorie, peste tot am
observat femei despletite.
Părul lor era legat cu pene de păun. Oooo, daa, domnul Păun, nu
mai știam nimic de el. Izvor de povești, povestea cu nesaț doar despre
femei. Ocean, râu, mare, ieri, azi, mâine îi erau, ele, femeile. Nu avea
copii. Soția sa era ca o sfântă bucurie, se ocupa de vase, vase pe care le
curăța și le vopsea în culori. De fapt, era mat. Ca în viață. Șah mat.
Călătoreau împreuna pe vas de mare. Domnul Păun avea un păr
ciocolatiu prin care răzbea ca dintr-un tablou, o pânză curată, de gri.
În tot acest timp, viața mea se întindea pe aceeași pânză. Cu mâna
tremurândă, desenam chipuri. Le asecam apoi în versuri, să le fac chirpici
de pastel. Pastel de cuvinte. Petru mă chema des la ore de nesomn să-i
schițez ceva. O viață am stat la șevaletul său, să-i adun pensule și resturi
de iubire. Nu i-am spus pe nume. Mult mai în vârstă decât mine, se spăla
de parfum ori de câte ori îmi definea nefirescul din strângeri de mâini. Nu
pleca de la mine fără un mar, era fructul oprit. Bine tăinuit. Acasă, Rosa
și Mura îmi coceau turte. Cu nuci și miere.
Locuiau la parter, ca și mine, și așteptau sărbătorile, să ne putem
despleti șnurul vecuit în inimi. Când m-am întors din călătorie era
toamnă. Nu-mi puteam imagina că voi putea sta atât de mult. Lumea era
altfel acolo. În morminte, cerul era veșnic închis. Corbul dormea deja. În
seara aceea, Petru a mărturisit că în locuri sfinte coboară viața robilor, iar
eu pot să-i fiu veghetor, să-i pot fi umbra luminii toată viața.
- Ai scăpat de cămașa puterilor, să te depărtezi apropiindu-te.
Lasă casa. Nu te prăbuși! Ești cealaltă femeie.
Clopotele sunau prelung. Paul, Ina, Gina, Nana, tocmai au ajuns,
iar Botez și Vuinz au adăpat caii la prima fântână. Un imens cor răsuna
prelung. Anca a sosit cu duhovnicul.
Am înțeles atunci că nu trebuie să mă îndepărtez de locul unde
sunt dorit.
Dragostea... Drumul către casă...
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Anelian a decis. 13
Atât am așteptat să se facă o altă iarnă. Țara lui era între două
ierni. Diminețile erau rouă. Sare în gust și miere în brațe, Anelian era ca
un stejar peste care a trecut furtuna. În fiecare zi de miercuri, mergea să
vadă câmpul. Din când în când, culegea pietre de stâncă și le dădea forma
unui vas. Pe care îl umplea cu frunze moarte. Răsuflarea lui dădea
mângâiere peste lămpile arse. Căci folosea un fel de lămpi în copacii
aplecați ca pentru închinare, deci folosea așa unele lămpi, să sperie
cuiburile. Avea el un așa fel de spaimă pentru berze. Una, Barza neagră,
scormonea în gol zboruri.
Călătoream...
Într-o dimineață, cu vânt domol, sună ceasul.
Ina, care înnoptase la mine, a văzut pe ecran o dâră de cuvinte.
Era așa un ceas cam vechi. S-a apropiat, a făcut puzzle din ele...
Dar cuvintele erau ilizibile precum iluziile. Se jucau.
Palma mea a prins din ele doar semnele de punctuație.
- Ce bine că ne putem juca! Merită să te joci printre cuvinte. Fără
sfârșit sunt semnele lor. Și din sunete se pot clădi absențe. Mașina e acum
aici. Am să vin. Ina mi-a spus să parchez lângă o sticlă de vin. Goală. De
pe marginea câmpului, o arătură cu o bisericuță de maici. Sunt în capătul
cuvintelor scrise. Trebuie doar să vezi semnul de ortografie. Punctul.

Aneliana a decis. 14
Și corul acela, da, corul acela, avea un glas dumnezeiesc. Vocile
aminumau liniștea. Liniștea stelelor care potopeau cerul cu serenitate.
Rada cânta și ea doina celor plecați.
În spatele ei, Păun o ferea de glasul pruncului ținut în brațe. O
mică Dalia scormonea piciorușe în coșul cu fructe. Tortul era alb, noi am
lăsat seara să ne-nvăluie și am plecat. Banca mea era una aparte. Cuprinsă
în albul cămășii și rose-ul pal al cravatei nu mă puteam desprinde de loc.
O priveam pe Ela. Roșul ei de jar mă ascundea de cealaltă privire. Era în
văz, era un altceva. Era tăcere. Era Inversarea viziunii minții mele.
Călătoria însă îmi producea, a doua oară, o altfel de odihnă.
Stenograme veneau una după alta. Greu foarte greu înțelegeam. La masa
noastră, căci eu nu mergeam singură, bolboroseau bulbuci de apă. Cu
lămâie primită de la Cassian. El o cultiva în sera cu salate exotice. Deci la
masa mea, a noastră, Dalia punea întotdeauna sirop de cireșe amare.
Ultima stenogramă era ca un zbor.
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- Știi, Aneliana, am să vin cu tine. Să fii singură. Simt cum îmi
cresc aripi, mie, lui, sufletului. Pentru că, iată, Dalia, a luat fiecare apus al
vieții mele de acum.
La celalalt capăt al discuției, Păun tremurând de durerea degetelor
unde făcea des o intervenție, mirat și nu prea de răspunsul meu, într-o
notă absolut firească de mulțumire și strângând mâna pătată de ultima
culoare căci, da, era și Dan cu noi, da, era el, copilul necunoscut de Dalia,
deci, Păun a exclamat:
- Da, sigur, înțeleg, de ce să nu fiți bucuria existenței. Femeie
singură sunteți, aveți vorbele în mătasea eșarfei ce vă-nvăluie gâtul plin
de săruturi, de ce să nu vă delimitați de întuneric și să coborați la țărmul
inimii. Și, ce dacă doi oameni din alte două vieți merg acum spre alt
curcubeu.
În acest moment Dan, Dalian și familia care tocmai sosise, au
înțeles că va trebui să plecăm.
La masa noastră a inundat liniștea peste ființe.
Alte pagini am scris la sosirea acasă. Un somn prelung aștepta să
sune ceasul. Altfel. Urma o altă lungă călătorie. Un foc neomenesc îmi
ardea trupul însetat.

Anelian a decis. 14
Nu știu cum dar am ales la drum un cojocel brodat cu motive
botanice care stârnea oarecum priviri stinghere. Adică asemenea mie care
eram într-o țară străină. Înțelegeam limba doamnei de lângă mine, însă nu
îndrăzneam să o întreb mai nimic. Tânără cum era, desprinsă parcă din
povestea mea de liceu, semăna cu Angelia, fata cu ochii de rubin. Un foc
neomenesc mă ardea, călătoria era frumoasă, în copacii dezgoliți zăceau
buchete de vâsc. Semn că sărbătorile le voi prinde acasă. Vâscul era
pentru mine sfânta legătură cu moartea. Cu morții mei. Dar doamna de
lângă mine vorbea sau cânta. Alina. Alina dureri. Nu am mai cunoscut o
astfel de femeie în călătorii. Am luat un carnețel și am notat câteva
refrene. Să le cânt fetelor plecate peste ocean. Fetele mele erau povestea.
Povestea rămasă dintr-o altă poveste. De dragoste.
Încet, încet, am pătruns în sfera eternei dragoste de care mă
despărțea vara. Acum, umbra ei plutea peste genunchii Alianei căci așa o
chema pe doamna.
- Ce stranie asemănare. În ultima călătorie, în avion, însoțitoarea
de bord era Aneliana, o mulatră cu părul răsfrânt lung și răsfirat peste un
trup mulat de la ochi de mură până la fraga din gură. Mută cum era, căci
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în avion era ca la spectacolul trufelor, deci așa mută cum era, o rețin doar
prin zâmbet.
Am ajuns la alt spectacol. În sala plină de colonade, într-un colț
puțin luminat atât cât să o strâng de mâna cu care ținea un pahar cu un
cocteil pe trei rânduri de culori, alb, vișiniu și mov, i-am spus că trebuie
să fim alături de Păun care va citi un imn altfel. O odă, parcă, cu tenori și
alti, cu bași și câte o soprană va îndulci serata. Era o sală din care abur de
iubire răzbăteau peste floarea Alianei, bordo, din păr.
Își ascundea mereu fața de mulțime. Il Cuore, un preot, Panda, un
tenor Matea un alt, Lian și Liana au înveselit noaptea. Căci era prima
noastră noapte. Maci roșii ardeau în lumânări. Nu puteam servi cocteil-ul
adus de Mirim, eram, parca într-un fel în timpul serviciului ca un sturz
pierdut. Deodată, în noapte, mâna ei, a Alianei, îmi atinse coarda vocii...
Picuri de răcoare străfulgerau corpul. Peste cămașa ei de noapte aburea
dimineața. Prima. Atunci mi-am dat seama că ori din care sfere am veni,
într-un spectacol, e bine să îmbraci haine sau ținute de gală, să-nvingi
teama unui început și să crezi în înnoirea hainei. Fiecare, la fel ca în corul
dintru începutul acestei călătorii, are vocea lui, dar două sunete despică
zările. Spintecă frica și îmbrățișează minuni.
Din dimineața aceea, drumul cu mașina a îmbrăcat frigul cu o
căldură blândă.
La o răspântie, căci mașina zbura în goana șoselei, am oprit să
vedem de ceva suveniruri. Nu era departe sala unde urma un alt
spectacol. Aproape de biserica solemnei miruiri, colindele vesteau,
clopoțind vecernii, o altă liturghie.
- Mergem și noi în biserică. Voi spune după concertul lui Panda,
căci el era însoțitorul Daliei și al lui Dalian, ca Lian și Liana să ne
cunune, îi spun Alianei. Ei o știau sub un alt nume.
Aneliana. Deci, am ales să oprim la prima intersecție.
- Sărut mana, doamnă de bord. E vremea să ne găsim aici locul.
Nu mai plecăm. Să lăsăm Poiana sufletelor să ne cuprindă. Două felii de
tort, în culori aromate, pentru fiecare și un potopuri de lacrimi ne vor
însoți călătoria.
Din depărtări, pe podul vieții, trecea pârâul, senin, tăcut ca un
început. Acasă, marea și oceanul împleteau așteptări de valuri veninde.

Aneliana a decis. 15
Mă simțeam un vad de gânduri nerostite, când, în timpul ultimei
călătorii, am aflat că Nicoleta se-ntoarce acasă. Fără Johanna. Un cuplu
frumos își despica torente peste casa lăsată la margine de oraș. Ina știa
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foarte multe, prezența ei smaraldică în fiecare dimineață, la chioșcul de
ziare, mă îmbărbăta. Munți, dealuri și val mi se contopeau ca și mere în
coș de argint. Iarna trecuse demult, iar nopțile târzii coborau parcă din
vârf de stâncă. Ațipită sub o frunză de nuc, viața mi se părea o cărare.
În ziua plecării, pentru alte documente la avion era ca și la o
drogherie coadă. O grațioasă mă îmbia cu nucă de cocos.
Am deschis tableta să ascult starea vremii. Lângă mine, un domn
trecut de jumătatea vieții butona, tot pe tabletă, tot starea vremii. Stranie
coincidență.
- Călătoriți înspre ocean?, mă întreabă politicos, de o manieră
aparte. Nu vorbea corect limba însă înțelegeam perfect. Cred că ne-am
cunoscut atunci, cu vreo cinci ani în urmă, în casa unor preoți. Sunteți
doamna care mi-a tradus atunci o carte. Nu mai știu dacă vă reamintiți.
Vă invit să ocupați un loc în avion lângă mine, îmi șoptește galant.
Sub șoapte de clopot venite de la catedrala din apropiere de
aeroport, am simțit o liniște seacă. Tulbure.
La decolare am făcut semn copilului care mă însoțise.
Cassian era numele, privind oarecum cartea de vizită și genuinul
chip sub o ramă de ochelari. Era, așa, o flacără, între noi. Am scos un
bloc notes să văd dacă la destinație voi recunoaște cine mă va aștepta.
Aveam notate câteva semnalmente. Bărbat puternic părea, însă un nor de
tăcere îi brăzda chipul. Mănunchiul de lavandă ce-l ținea sub braț îmi
dădea senzația de briză. De seară. Cu arome.
Am început să scriu câteva rânduri. Scriam. Scriam. La un
moment dat, mă întreabă cu o voce ce-mi izbea cerul gurii:
- Sunteți....
Știți, ați rămas în mintea mea de la ultima seară de operă. Eu nu
am plecat atunci. Am rămas. Au trecut spumate izvoare peste locuinda
mea ființă, știți, cred că și acum călătorim în același loc. În avion sunt
Nela și Gabi, cu fiica lor, Flora, concertul se arată a fi de un spectaculos
charm. Cum aș putea să văd ce scrieți. Nu știu cum vă cheamă, dar am în
geantă doua cărți. Chipul de pe copertă va seamănă. Un chip senin, o față
scăldată-n lumină, ochii sunt adânci, curați. Scrieți pentru un anume
hebdomadaire sau...
Un răspuns nu puteam să îi dau atunci. Îl recunoscusem. Bogăția
sufletească îmi cucerise atunci, când așteptam la coada avocatului Păun, o
documentație. Doar cravata era alta. De un albastru marin.
Era același. Chipul i se reflecta și-n oglinda din hol de la casa
Daliei. Acolo, el a aprins prima lumânare la sărbătoare. Venise să aducă
noua sa descoperire în inventică. Prototipul unei mașini cu două scaune.
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Nu prea eram în apele mele, dar am desfăcut caietul și i-am arătat ce
scriu. O proză scurtă cu plutiri de eseu.
Ultimele pagini le-a fotografiat, spunând că le va citi pe o scenă la
un congres. Cam așa.
...........
Pierdută la mal de sălcii e viața. Pe un fund de mare scobesc perle.
Într-o zi, m-am aruncat în marea de iubire. Observam cum tăcerea izbea
valul. El, preț de câteva clipe, își duse mâna la urechea dreaptă. Acolo era
un punct. Din piept zvâcneau potop de suspine...
Locul din avion s-a eliberat. Eram la destinație. Din harfa
sufletului i-am zărit o umbră. Dorința.

Anelian a decis. 15
Înduioșate mâini mi se întindeau la ultima călătorie. Trenul gonea
isteric. Hămesite stații îmi dădeau senzația să nu ajung prea iute la
destinație. Cu fiecare călătorie, mă convingeam că-mi trece viața
încercând să-mi ucidă și ultimul nerv răsucit în trup. Poate e banal ce
spun. Veneam des la cetate. Dalia îmi pregătea ceai de cireșe amare cu
fistic. În casa lor era puțină lume. Aceeași femeie însă, în bucătărie,
curăța flori. Mi-era oarecum teama să o opresc când aduna resturi de pe
masă. Nu eram vrednic. O știam, cred, de la o biserică unde pornea
pianul. Degetele ei amușinau precum ar atinge genunchi. Mi-amintesc că
am întâlnit-o la un concert. Își arăta trupul în loc de vârstă, sub o bluză
albă cu flori negre. Atunci spunea, cam din răgușita-i voce:
- Aici, mă răscumpăr. Din acest turn, un cântec va îmblânzi ochii
privirii. Îmi doresc un somn. Comun.
Deodată, mi-am dat seama că semăna cu Aneliana. Aliana...
Plecase...
Am urcat la ea pe scări de turn și i-am atins piciorul modulat felin
sub fusta de catifea. Cred că locuim la același etaj. Sunt și niște refugiați
acolo. Și fotografii. Pe pereții holului numai gaițe și berze...
- E de bine?, m-a întrebat.
La început, cred, am făgăduit să tac. Însă, ningând peste mine, ani,
am priceput că era domnul cu invenția. Fără tăgadă, am scos fotografia...
Mi-am dat atunci seama că, recent, citisem o carte despre vulcanii
care nu erup.
Despre păduri care nu îngălbenesc. Despre neprohoduri, despre
jurăminte și inelare vremi.
Despre jocuri și cochete neumbre...
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Se înserează lângă buzele tale, se va face noapte în genunchi, te
vei înconjura de suferințe cuminți, din plânsul meu sterp, de ajun, să-ți
stingi îndoieli, voi fi sincer în serioasa mea călătorie. Din surda mea
uimire, din care se despletește timpul, alege un legământ. Spada
timpului...

Aneliana a decis. 16
Nu știu cum se face dar călătoria înspre Orașul cu două catedrale
a fost potrivită pentru noi. Zic noi pentru că Anca a adus copilul și
trenulețul care zbura printre stegulețe colorate precum fluturi rătăciți în
câmp de maci și margarete. Nu am ținut cont de aripile zorilor și am
așteptat câteva ceasuri sub cerul deschis. Era, lângă bancă, o sală imensă.
Între stâlpii clădirii, lume multă schimba cupe albe prin care se vedea
licoarea albă. Pe unde am mai fost cunoșteam câte o persoană. Aici,
eleganța mă strecura înspre o altă poveste. Doamna M. venea parcă
însoțită de domnul N. iar Serena aducea plăcinte. Din catedrala de alături,
fum de tămâie semăna aerului o dospire aparte. În mâna cu flori pentru
pomenire, Anelian ne zâmbea oarecum apăsat. Venea pentru prima dată.
În mână ținea un plic din care se vedea o cravată argintie. Nu a schimbato decât după slujbă. Avea o alta. De un negru cu dungi ascunse. Părul
tuns se ascundea la gât. O culoare aparte atrăgea atenția hainei. Roșu
foncé cu petice indecise la buzunare. Precum viața i-a peticit călătoriile.
Un parfum cât singura lui viață, un bun avut, îmi amenința valea care mă
vălurea. Din câmpul sufletului îmi vindecam rana. Iulia și Iulian au luat
inelul și l-au ascuns în plicul de ceai. Francez. Arome corate izbeau
haina. Din fir de cașmir. În marea de cuvinte, acolo, lângă catedrală, s-a
lăsat tăcerea. Felii de lumânări precum cozonacii se amestecau în gânduri
nerostite. Emi și Semi presărau boabe de grâu. Un bob s-a ascuns în
buzunar. Era aproape de mine. Anelian a luat bobul și mi-a spus să-l
păstrez ca pe o îmbrățișare. Ca pe un secret. Clopotele fredonau un Mars.
Am rămas în catedrală până a ars tămâia. Dincolo de porți și stâlpi era
gara. Pe un portativ, cu o peniță, am numărat notele muzicale. Departe de
zgomot, în orele nopții, am lăsat sufletul să cânte un acord sublim. Anca a
știut că lumânarea va arde ca o rugăciune. În scurtul timp am văzut cum
Gina apăsa un pachet în geanta mea. Deasupra de nor se oglindea cerul.
Acasă am găsit cravata și o carte de vizită.
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Anelian a decis. 16
- E mult, e puțin, mi-am zis când am ocupat locul din spate al
mașinii care gonea printre munți. O palmă de pământ se ivea să-mi aducă
aminte de casă. Din când în când, întorceam ochii înspre câmp să-i văd
aburii. Aburi îmi potopeau și mie fața de atâta îmblânzire. În iarna când lam cunoscut pe domnul C., nu știam că vorbește atât de corect limba
română. Era așezat. Pe culmea dealului se dezlănțuia pârâul cu apa
vindecătoare. Doru cânta în cor. Serena scria un fel de minuta despre apa
miracol. Un val de plâns îmi acoperise fața și așa umezită.
Din trup zvâcneau crâncene suspine. Apa vindeca ultima lacrimă.
Am ieșit afară să caut un zâmbet prăpădit în mulțime. Domnul C.
pregătea plase pentru călători.
Am făcut o fotografie să o trimit Anelianei. Aliana plecase. Sau
cred că a rămas în Țara Pagodelor. Abia acum mi-am dat seama că ea m-a
învățat să mă ning. Peste alba ei operă ningea cu astre arzând în zăpadă.
Deodată am primit răspunsul ei. O filă albită de un vid. O încerca
singurătatea. Modulanda ei privire o cântăream. Din praful focului ei
mort am cercetat fila. Era un bilet de avion cu două locuri și un program
de spectacol. În carnea pieptului meu se isca dorința. Să ajung. Poteci de
gânduri izvorau cuvinte de gânduri cu patimă. Nu am mai călătorit cu
avionul. Astfel că plecarea a fost una cu teamă. Dar mi se insera des pe
buze alcovul de la ureche. Palid.
Mereu, mi se făcea noapte. La barul avionului mi-am azvârlit
teama și am servit o prăjitură cu miere.
Undeva cealaltă mașină gonea. Spre un popas. Aneliana știa ceva
și nu-mi spunea. Stele reci brăzdau cerul.
Am ajuns. Locul ei la Operă se rezervase. Lângă mine, Liana și
Lian păstrau un coș. Sâmburi de piersici și vișini decorau fundul coșului.
- Pot doar să te rog să mă ierți pentru apa rece de pe corpul tău
slăbit de iubire și absența mea din drum. Totul aici este eu însumi. Nu pot
să mă apăr. Sunt bărbatul altei femei. Pe aici mă caută alt rău. Tu,
privește hotarul. Câmpul. Lumea.

Aneliana a decis. 17
În seara aceea, căci a venit și seara aceea, norii spintecau umbre
pe cerul pământiu. Departe de zgomot am ales să rezerv o cameră la un
hotel.
Pagini albe așteptau cuminți pe noptieră. Bătrânul de la ziare mă
întreba dacă să-mi rețină Ciuma roșie. Cu o blândețe, ca de fiecare dată, i175
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am răspuns afirmativ. Înspre piață, pe strada Lalelelor, vânzătorii aveau
flori de livadă și muguri împachetate în frunză de viță. Uscată.
Așteptarea mea se prelungea acasă. Adunam apa de ploaie. În
stânga ușii am pregătit levănțică. Ardea în sfeșnicul de la Anca.
Mașina cu numere roșii și indicativul unei țări necunoscute a
parcat calm. Semn că în urma călătoriei în Țara de Jad, Anelian a decis să
oprească aici. Din geam i se vedea silueta. Nu-l mai văzusem de câțiva
ani.
A cutreierat râuri și izvoare. A vorbit cu soarele fără de apus și a
ascultat păsări vorbind. Din veșnicia petrecută i-a rămas un zâmbet
învăluit în molcom.
- Iată, ți-am adus o ultimă casetă de la slujba din biserică. Știi
biserica din cetate. Acolo am fost pentru prima oară.
Setea, acolo, avea gusturi diferite.
Era prea scurt timpul. Grădina Minunilor, căci așa mi-am spus să
o numesc, e acum în câteva secvențe. Împlinirea mea este că lumea ne va
cunoaște. Veșmintele noastre, în culori de lumină, oglindeau măreție. O
măreție nevoită, dar spusă. Din ochi. Domnul Păun și Păuna mi-au scris.
Iată, aici o cămașă și un inel. Sunt pentru tine, la o viitoare slujbă. Eu țiam adus câteva plante uscate. Pentru ceai.
Am adus și manuscrisul. Pentru o carte de psihologie la care am
început să lucrez.
Așa, cred, îmi voi întări încrederea în mine.
Nu s-a nimicit nimic în mine pentru un moment. Acel moment în
care am închis ochii. Nu de simțuri personale aș vorbi acum, ci de cele
câteva ore petrecute cu Ina, în cabinetul ei de învățături transcedentale.
- Oare, nu e prea devreme...
... Sunteți, așa, ca într-un mijloc de zare. Pustiu, dar rubiniu e
totul. Am citit în multe cărți. Acum, la concert, îmi spunea ea, rotind
aparatul, sunteți o poveste.
Fortăreață nu aveam la casă, dar aveam o perdea de culoarea
stafidei din fructieră.
Liniștea venea din trupuri. Din ochi ca două stele, mijea răsăritul.
Adânc și profund, am cunoscut trăirea. Ca mieii, verdele primăverii.

Anelian a decis. 17
De câte ori plecam, simțeam să îmi cer iertare. Calendare de fum
îmi brăzdau calea. Acea cale care nu ducea spre niciunde. Era spre un
nicăieri. Ea, Aneliana, îmi punea pe drum, poame coapte-n fum. O linie
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ce nu știam să o trag la plecare, îmi inunda ca o poveste în genunchi
așteptând finalul bunicii.
Simțeam mereu să îmi cer scuze. Să mă întorc așa, ca dintr-un
poem ireversibil... Cu ulmi. Era întotdeauna înspre orașul ei, călătoria, ca
un zbor de aripă îngropat în tăceri. Formația mea, de cavaler în legiunea
franceză, mă determina să-i scriu holograme. Purtam mereu un ceas
bătrân, ca o lavalieră ca să-mi ascund frica. O frică așa, de ilicite cuvinte.
Pietre mureau în drumul meu. I-aș fi spus ades că pledez vinovat dar fața
ei mustea clandestin de vorbe. Îmi vorbea ades de copil. Plecat să dea
glas culorilor din întristări. Îmi scria despre gândurile ei de a șterge litere
planșe din planșeta ei de cuvinte. Credea foarte mult în fete, în prietenii ei
și-n călătorii. Nu o speria judecata vremii, nici noua experiență. Aceea de
a juca pe scenă, ultima scenă, ultimul ei ecou de poem. Actorul nu uita de
cui. Acela în care își agăța rolul. E ca și când în codrul îmbătrânit de
frunze, se usucă un ultim priveghi. Sau verbul a fi, la trecut.
Deci, spun acum de nevoia de a-mi cere iertare. Din frunzele,
atâtea ale zilei, ale zilelor, călătoria mi-a descoperit persoana întâi.
- Vezi, îmi spunea Aliana, cealaltă, căci mereu femeile din viața
mea se dedublau spre a fenta sfârșitul, vezi, din cântecul vieții în tine îmi
mai pleacă o octavă. Povestea ta din liceu, acum, aici, e una cu fir de
angelie. O floare rară pe coaste și licheni de munte. Tu te întorci acum de
nicăieri. Bărbatul din tine e întregul răpus pe jumătate. Vara a apus câte
puțin, doar toamna primăverii tale-ncet, pumnalul își ascute... Îți vor
răsuna fals toate de acum. Vino, mută-te în înserarea dintre noi, să te
scald îmbujorând sânii ca două mere coapte-n pod, apoi să-ncepem
desfrunzirea...
Cuvintele ei, la a patra venire a mea, erau ca o demență dintr-un
fantastic tablou. Aripi nomade îi creșteau și nepermise amurguri o cântau
în pahare. Știam că iarba pe care călcam nu-mi aparține. Călătoria cu ea
între un anotimp și un altul, era așa, ca o noapte ce-nchidea în coperte un
șuvoi de vise. Inerte. Lemnarii din pădurea de pe aproape scobeau
scorburi. Care cereau trup. Din cerul tot mai negru se topeau păcate.
- Nu ți-am adus nimic, iată, iubito, din minciuna vremii, am adus
fașe din care să recompui pânze. De păianjen. Luna, nebuna, îmi bate-n
fereastră. Ține toate aceste scrisori pentru aniversarea noastră.
Mută. Ca dintr-un alaltăieri să vina poimâine undeva, împăcat, un
ghiocel de clopot, le va plânge, lor stelelor reci, de milă. Călătoria mea va
sfârși curând. Teiul de la șosea se va ofili într-un trist decor, ținându-ne
de mână, va apune clipa. Curată.
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Aneliana a decis. 18
Dragostea e ca și valoarea devorantă a lupilor, divizează oameni și
nimicește stări. Mereu îmi veneau în minte aceste cuvinte. Nu sunau
axiomatic dar mă duceau spre alte vremi. Eram atunci... cealaltă femeie.
Amânam timpul. Deschideam cartea ceaiurilor și aprindeam bețe de
chibrit să alung deochiul. Egreta, căci așa o chema pe doamna care cânta
la harpă, își dura veacul doar prin cânt. Vocea ei era searbădă precum un
lapte neprins. Euridic și cu o ură cât o armă de foc, o urma Tăciune, un
bărbat sec, retezat la o mână. Am înțeles prea târziu însoțirea, precum
romul care însoțește ceaiul. Preludiul avea farmecul arborilor care sărutau
iarba. Când am plecat spre Dalia era miez de zi. O caleașcă mi-a tăiat
calea. Caii aveau priviri din unghiuri diferite, iar doi câini stăteau agățați
de stăpânul lor precum iedera de prispa casei, undeva la vale. Codrul,
verdele lui, smaragdul, îmi amintea de Liana. Roca brună din curte era
Netimp pentru mine. Unul lângă altul, am căzut în adâncimea gândurilor,
ca de stâncă.
- E un dulce, acest om. Îl iubesc pentru tristețea care o ascunde și
singurătatea care o linșează. El, mai spunea Liana, e departe de
adâncimea stâncii. La cununia lui, voi da foc prafului valurilor. Splendide
culori vor fumega întunericul.
Acasă, îi pregătisem o cameră la drum. Căci el obișnuia să curețe
drumul de mușuroaie și lăstari de arbuști. Un iz de coacăze amare brăzda
încăperea, îmi era teamă de buze și de mâini. Noduri de cuvinte secau
bucătura de mâncare. Am luat ghilimelele în palme să pot a împărți
literele în cuvinte.
- Niciodată, nopți întregi nu am simțit consolarea precum plapuma
cuvintelor tale, Aliana. Ușoara noapte, neagra ei zestre ascunsă în ultima
carte de pe noptieră, îmi dădea senzația de nefrig. Un nefrig topit în
cadența povestii tale, cu ironice patente de real imaginar, ca să-mi
consolezi butonii de argint.
În parcare, învelit în hârtie de măcelărie, zăcea ultimul pachet. Era
așa cât un pumn de miere cu care am stropit mere coapte-n grâu și fum.
Luarea de rămas bun a trecut sub semnul întrebării. Călătoria îmbracă, de
acum, forma splendorii. Pe creste de deal, ca o muză, văpaia lunii croia
drum, sublim, seninului.

Anelian a decis. 18
Cu cât mă apropiam de sfârșitul călătoriei, simțeam timpul tot mai
aproape, precum trupul asudând a dragoste. Popasurile le făceam arar,
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mai câte o barieră spulberă goana. Gara nu se întrevedea încă. Mașina nu
cunoștea prea bine somnul meu latent. Un gând, căci aveam gânduri
invadate de cearcăne, deci în gând îmi stăruiau cuvintele nehaioase ale lui
Ger...
- Ai grijă de tinerețile tale, nu te lăsa pradă vânzătorilor de
semințe gogoșate.
La intersecția fără semafor, un cârd de gâște, un cocoș, două găini
bătrâne și patru puișori, scăpați probabil din ieslea mieilor, ocoleau
pajiștea de cucută. În rest... nimic.
Mă gândeam să nu arunc nimic din tot ce am adunat în călătorie.
Viața și călătoria mea semănau cu o coasă. Am secerat tot. Acum podul
urzea file. De viață. Fabricată în oglinzi. Ultima carte primită chiar întrun anticariat era de la Aneliana. Avea un titlu care străpungea până și
vântul ce bătea de la apus.
Confesiuni cu grade. O carte multiplicată în pustiite calendare. O
luam mereu cu mine în drum. Ipotetice titluri căutau acum în
geamantanul de manuscrise. Blesteme de cuvinte se topeau în mintea
mea. Căutări nezădărnicite plonjau tot mai des în sufletul meu și dorința
de a-mi răzbuna fraiera ființă încolțea.
- Nu ai operă, dar doar cu gradele nu poți predica în biserici, nu
poți spovedi poeme, nu poți semna în căști de crainic, rețete de
bunăcuviință. Mi se spunea, ades, că a te îndrăgosti de copacii tineri, e
păcat, că din frunza lor plouă zăpada, ca din file de manuscrise se vor
arde capetele. Da... îmi amintesc, a plecat cu ultima poștă, muribunda,
biata de ea, poveste.
Acum, aici, în orașul cu două catedrale, am să înțeleg că Maine va
fi o altă lume. Copacii vor începe să vorbească. Aștept să zgârie geamul
prima stea. Aprind veioza. Aneliana zăcea în blânda lumină. Cu pleoape
închise ca doi fluturi albi învățând fiori, o vedeam că nu vrea încă să
moară precum jarul în șemineu. Cartea era deschisă la pagina 8. Încerc să
deschid pagina 9 și dau de un rând care îmi va marca amurgul.
„Ziua în care am cunoscut dragostea...”
Un geamăt adânc dintr-o plăcere ca un disipat refuz, îmi tăia
pieptul. Ea, cealaltă femeie, nelacomă, nici cât o ispită, își durea sânii de
o sclavie aparte.
- Iartă-mă, i-am spus, poate am citit cândva într-o carte, și fără să
vreau, am învățat pe de rost canonul frunzelor moarte. Era poate ziua ce o
căutam, nu o găsesc în calendar, poate e ascunsă în absența care ucide
musca vremii. De tăciune.
Din paharul gol țâșnea un decont. De ninsoare. Ningea hain cu
flori de înlemnite aripi. De arginți.
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Aneliana a decis. 19
Și povestea.... și povestea... și povestea... Mașina gonea prin fum
de crengi uscate și frunze moarte. Pe mal de apă, ierburi și fânețe ne
dădeau binețe. La prima oprire, am stat lângă un râu secat iar pietre de
dor ne aminteau de casă. Clandestine priviri îmi spuneau că Anelian nu se
va întoarce prea curând. Cuvinte ilicite îmi trădau și mie starea. Nu, nu
era o întristare, căci noi doi ne completam ca într-un tril, până și acele de
la ceas. Atunci însă am observat cum ceasul a stat. Într-o piațetă de
lumină, am văzut oameni veseli. Pahare cu vin fiert, lămâi coraille,
scorțișoara, vanilie, parfumau bucuria noastră. Am cumpărat niște
lumânări să le asezonez cu camera unde vom sta. Acasă am lăsat altele,
albe, originale, lângă cea de lavandă de la Anca. Anca se ruga mereu. Am
căutat și haine. Copiilor. Trei copii. Mari. La casele lor. Acasă veneau
arar, să asculte anotimpuri târzii. Mi-am oprit privirea la un jerse de o
culoare asemănând umbrei. Umbra lui....
Ca o cenușă rătăcită într-o scrisoare. Căci foarte des îmi scria. De
reci sentimente impare. Stinși tăciuni parcă adunați înspre un cer pustiu
îmi îndreptau privirea spre hartă. Oare de câte zile, luni, anotimpuri, ani
suntem plecați... căci, peste ocean, anii aveau altă dimensiune. Apusul nu
îl oprea din a povesti. Raze infraroșii și marcatoare, necunoscute
marcatoare, se contopeau printre cuvinte. De poveste. Cu pașii. Și
zidurile... ele... ca filme mute... se prefăceau să nu vadă cum noi, oameni
din două lumi diferite purtam o parolă, un tot ce ne unea. Eu, tocmai eu,
am uitat-o.
- Vezi, Aneliana, aici, femeile merg pe lângă zid. Cu mâinile
goale. Din exterior o privește cel care o însoțește. Să le spui și fetelor. Să
îi spui Daliei, acolo la ocean, că am venit. Să beau din poveste. Ca de la
un izvor al Lianei. Nu mai e mult până te voi muta la ea. Viața ta, vine
vremea, va fi curând ca un teatru într-un teatru de operații, așa este de
acum călătoria. Cărarea printre nou va fi deja veche.
Îi vei spune Ioanei că sunteți vecine. Un vânt... al desfrunzirii serii
mă face să opresc.
Îmbujorați, obrajii mei îmi înjunghiau risipa de tăcere. Am ajuns.
Lumea de pe scaune cânta ca la Bunavestire. Era prima oară când mâinile
mele, ca doua aripi nomade, l-au luat la braț, iar liniștea pașilor semăna
cu un tablou. Am închis noaptea în coperte... Trupuri, ca frunze moarte,
semănau, bocănind, alți pași. O altă călătorie...
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Anelian a decis. 19
Cu cât mă grăbeam să ajung, postludii de noapte mă atenționau că
vine un alt anotimp în calea mea, ca o amantă. De o vreme, mă măcinau
gânduri să nu mă mai întorc acasă. Clepsidre din timp, bucăți de nisip fin,
se scurgeau în noua poveste, sunau puțin fals, dar parcă nu-mi venea să
cred. Cred un timp, chiar dacă frugal ne pierde câte puțin. E liniște acum
și-n manuscrise. Raftul prăfuit mă îndeamnă să tot caut. Flori și frunze
uscate mă întâmpină în pagini. Viața, o călătorie, și un pom nemutilat.
Niciodată nu m-am resemnat. Despre ploi dintre foi, farduri la amurg de
viață, nu acum. Încerc să adorm. Ela îmi cere să-i scriu un alt calendar.
Mă uit la un pahar. Un zaț de cafea, ca un dor cu păr cărunt și un rest de
vin oțetit, îmi aduc aminte de un examen la un post de radio într-o limbă
internațională. Dezbrăcarea de veșmintele cunoscute nu-mi sinucidea
literele, nici cuvintele, nici ultimele amintiri.
Am să scriu. Din bușteni arși voi face albe poteci. Revanșarda
mea viață se compunea. Pe masa de lucru, văd o căniță de cafea. Cu urme
de ruj. Parfumul, zațul și ciobita cană mă îndemnau să ghicesc în zaț.
Dar... nuuuu!
Era vremea să mă duc...
Avocado, mango, struguri, căpșuni, pansele, vii moarte, copaci
dezbrăcați de pudoare, alte umbre, casa, măturat poveste, câte un scâncet
de rânduri nescrise, mă îndemnau să îngrop amintiri în albume. Fabrica
era departe. Dar drumul dimineților tot o călătorie era. Întotdeauna luam
cu mine mere. Cândva, demult, când anii tineri nu-mi păreau suri, știam
că ochii ei nu sunt goi. Niciodată nu am mințit când am plecat. Din iarba
care nu știa să descunune, nici să respire amăgiri, am împletit mici
buchete pentru biserica din drum. Acolo mă rugam șoptit.
Nu știu de ce Păun nu-mi spunea despre călătoriile prea dese.
Venea la mănăstire ca dintr-un timp postum. Anca măsura zilele, Ina
calcula sonor de ceas, Geo pumnea ghicitori. Botez punea un creion tocit
la coș, Gina puncta istorii defuncte. Undeva Imi, care avea o barbă de
berbece, tăia rame de calendar. Acasă nu am lăsat decât strada fără
duminici.
Mi-am amintit în drum de vorbele Alianei înfipte-n microfon.
Dar.. nuuu... iau reportofonul de serviciu și la un buton ascult la răscruce
de stradă
- Bat a ducă, Alian, clopotele... Povestea noastră e desprinsă din
mantia unor vremuri. Altele. Îți mulțumesc pentru nopțile în care fulgi de
fire, temute și seduse cânturi efemere îmi brăzdau trupul, fata morgana,
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ca un cântec de nuntă prin crivăț. Ispitită de nesătula ta dragoste, clipă de
clipă, am uitat de degetele înghețate în bruma argintului din părul tău
ondulat și am început să mă spăl din neavut.
În cartea mea, un sfârșit de întâmplare știut și de Dan, de
Paraschiva și Rosa, se-nvârtea de acum într-o imensă roată. Miri iți va citi
cărțile, iar Serena și Doru vor aprinde lumânări. Statuia pe care aș vrea să
o cioplesc din săruturi, va fi scrisă de Anca. Tu să mă cauți în gradina ta
de gugulani, printre greieri... Târziu vei înțelege că a trebuit să mă întorc
spre un alt păcat... Fără să îmi pese de rănile de cuțite ale timpului, pe
stropi de ceară, stropi calzi, am să caut urma ta în cărare. Prin geam
răzbate un glas... Ești aici...?
Și totuși, parcă, îmi spuneam, nu răceala din oase dornice mă
zăcea la pat, ci gândul că există și începuturi... un calendar... fără file...

Aneliana a decis. 20
- Ce mult ți-ai dorit să fiu aici, să calc pașii ierbii tale, să dau
nopții nota de plată, să fim un cer, să uităm de sfârșituri. Ce a fost pierdut,
acum, pentru tine e doar e fum rămas. Rana nu devine cuțit, cărarea nu e
urmă iar călătoria cu tine nu e sfârșit de întâmplare.
Acestea sunt câteva din rândurile scrise de Ulm. Erau prinse de
șnurul de la colet în care erau toate documentele moștenirii pentru care
am călătorit în Țara de Sus a Castanelor. Cetatea în care a locuit m-a
primit far de zăbavă ca pe un client pentru care roata vieții, imensa roată
era resemnată precum o femeie la second-hand, undeva...
Efemere clipe îmi pășeau în gânduri precum catarge pustiite, iar
valul zilelor nu mai bătea țărmul. Am citit și notele Iuliei și ale Norisei,
erau pline de risipite nostalgii.
Anelian venea des. Asculta în mașină, căci o mașină îl lua de la
avion, deci, asculta o muzică aparte, plăsmuită din sunete surde, din note
de clavecin și harpa.
- Ce scrisă rămâne călătoria ta în poveste, i-am spus la sosire. Ai
cerut să iei loc aici, la vama sufletului meu, vama se cernea la poarta
deschisă. Am prefăcut ceasul într-un alt timp. Călătoria cu tine m-a
învățat să fiu șes, să fiu fereastră, să fiu alinare în păpădia ciobitelor
oglinzi. Mărunte gesturi, flori în manuscrise, iarba mieilor în calendare,
ascunse clipiri de pleoape peste îndărătnice mâini, petale din scoici fine,
m-au apropiat de tine. Aud de acum, cum luna mă cere. Văduvită de
soare, în devălmășie, iau pădurea vieții în copite și, din șterse calendare,
alung arabescuri. Am să dau nimănui file moarte. Vii.
Și povestea.... și povestea... și povestea...
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Fără de veste, noaptea după-amiezii, ca o fiară, îi cerea găzduire.
Din visul adormit, ca o trenă peste ochii pe care mi-i dorea deschiși,
povestea se deșira ca fluturi rătăciți, și aripi de jad, ca, din sentințe cu
nisip de timp, nunta de mângâieri, val de ieri, va pune, la mese, sarea
nestinselor răni.
Din atâtea călătorii, peste care nu s-a pus rugina, am ales, ca pe o
aniversară, adăpostul. Vorbind cu timpul.

Anelian a decis. 20
În ultima zi de călătorie, timpul mi-a zis:
- Ce îmi ceri... căci tu, din anotimpul nimănui, ai regăsit
începuturi, ai împrăștiat fotografii, ai socotit cifre în calendare, ai
străbătut arme în munți și ai făcut pași către un niciodată.
Am înțeles timpul, dar am continuat să caut dealurile vechi, să mă
pierd în păduri de mușchi răsfirați, împlăsmuiți în fum de frunze.
Dintr-un pribeag călător, din învechite umbre reci, am ales să nu
mai plec. La un colț de stradă, în orașul de peste ape, cu tei în gând și
maci de foc în câmp, din timpul nechemat, am făcut o scenă. Căutam
adăpost.
Îmi amintesc de cortina care zăcea mută pe podeaua udă.
Spectatorii fluturau batiste să rămânem acolo. Nu eram singur. Aneliana a
citit din culise, ultima pagină. Din ultima sa carte. Călătoria. Bătrânul
teatru unde ne găseam nu știa că și eu scriam. Călătoria.
Tăcerile noastre se-nfiorau la închiderea cortinei. Mâinile ne
tremurau a teamă. Ne-nghețau cătușele în mână. Căci darurile ne păreau
cătușe. Zăbrele ne păreau atingerile...
De parcă noaptea ne părea vinovată, am trimis-o la culcare. Din
colțul unor anonime săruturi, am închis portiera pleoapei de atâta
însingurare și nu am mai plecat. La un alt colț, căci casa ei, a Alianei, era
ascunsă, pe o pajiște, nu era la drum ca a mea, am auzit îngeri cântând în
ploi repezi de poveste. Leac de crâng cu uscături îmi era de acum
popasul. Mi se pare că din acest leac, cât un veac, vremea tace. Știe ea,
călătoria, că o alarmă falsă trece.
De undeva, din fund de geamantan, căci purtam geamantane la
plecare, am scormonit niște dosare pline cu plicuri. Un plic era de la fete,
că în orașul cu plopi, aveam două fete și câțiva colegi, deci am ales un
plic cu timbru. Dan a deschis cutia poștală, eram în casa lui, venit deja.
- Nu vei ști nimic și poate e mai bine. Șterge-ți lacrima de pe buze
și bate în cuier un cui nou. Vezi dacă ține. Spânzură în el un alt calendar.
În catedrala unde te-ai cununat, ultima lumânare nu s-a stins.
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Mama mea vine curând. Fiindcă tu ai știut ce să păstrezi, nu să
arunci, și-mi vine să cred că viața ta, fabricată în oglinzi, trăiește, mi-a
spus, parcă Dan, la poarta închisă pe dinăuntru.
Era devreme din târziu, să cred că mâine voi mai fi în lume, o alta,
în care călătoria mă respiră din pumn de deconturi. Cu audit. Cu amurgit
de copaci și alte chemări.
Din noapte, solfegiul ei, cheia sol, îmi fură o lucie licărire.
Intrusul...
Un ton de odihnă, cu smirnă și tămâie, mă chema, ostenit, să nu
uit călătoria. Fulgi de tăcere din fus de hornuri care torceau ochii Alianei,
au cuprins casa.

184

