P O E S I S
PAVEL P. FILIP-TORÃCEANU
Anul acesta publicistul, istoricul, scriitorul, poetul ºi unul dintre cei mai de
seamã oameni de vazã ai Torãcului, Pavel P. Filip, împlineºte vîrsta rotundã de...
75 de ani. Prilej pentru a-i strînge mîna ºi a-i ura toate bune în viaþã.
Pavel P. Filip, de cînd ºtie de sine, a dezvoltat o mare pasiune pentru activitatea
româneascã: pentru cea culturalã, sportivã, spiritualã... cu un cuvînt pentru iubirea
de neam a românilor. A neamului sãu, cãruia i-a servit cu devotament, cinste ºi
preþuire.
Toatã viaþa sa a slujit cauza româneascã...
Vasile BARBU

Vatra noastrã, torãceanã
Vatra noastrã, torãceanã,
E Banatul sfînt ºi drag...
Este glia strãmoºeascã,
Este casa pãrinteascã,
Zîmbetul mamei din prag.
Vatra noastrã, torãceanã,
E Hramul bisericesc...
Este ºcoala româneascã,
Este fiinþa þãrãneascã,
E sorocul bãtrînesc.
Vatra noastrã, torãceanã,
E colinda din Ajun...
Este slova latineascã,
Este tradiþia vitejeascã,
Crezul nostru cel strãbun.
Vatra noastrã, torãceanã,
E dorul nostru sãcãlãzean,
Este durerea sufleteascã,
Este forþa haiduceascã,
E pãmântul torãcean.
Balada ulmilor
Aud ulmii ce cîntã în strune de vînt
Chemîndu-ºi din neguri o nouã trãire
S-aline durerea a celor ce sunt
Veºminte de frunze ce cad la pãmînt
ªi moarte se-aºtern pe cãrare.
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Simt ulmii ce plîng în freamãt de vînt
Cînd moare-un regret ºi naºte o speranþã
Sã uite de cele ce-au fost ºi azi nu sînt
Cãci mîine la soare cu alt veºmînt
Pe ramuri va prinde o nouã viaþã.
Visez ulmii ce renasc pe unde de vînt
ªoptind partitura pe-un cer albastru
Cînd rãdãcinile seculare din pãmînt
Trimit prin tulpinã un nou veºmînt
Viaþa ce-nvinge infernul pe astru.
Graiul neamului
Se-nalþã ciocîrlia pe cerul senin
E primãvarã la noi, în cîmpie,
În satul de pustã, aci la Uzdin,
La bustul lui Eminescu e festival de poezie.
Se adunã fraþii din toate zãrile
Ardeleni, bãnãþeni, basarabeni ºi bucovineni
Spre Tibiscus duc azi toate cãrãrile
Pentru toþi românii mei.
Apele milenarului rîu daco-roman
Ce taie Banatul istoric în douã
Ne amintesc de sãditorul împãrat Traian,
De Dacia ºi Decebal, testament lãsat nouã.
Pãmîntul, apele ºi cerul românesc
Au dãruit neamului pe Eminescu Mihai,
Poetul mîndriei noastre, luceafãrul ceresc,
Legãmînt urmaºilor din pitorescul plai.
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De pe soclu Eminescu priveºte mulþimea,
Poeþii neamului îºi cîntã durerea,
E sãrbãtoare mare, recitã românimea,
Dumnezeu Tatãl ºi limba românã-i puterea.

Am fost la Putna, în mãnãstire am intrat,
Am vãzut mormîntul lui ªtefan, am îngenunchiat.

Trandafir de la Moldova

Am plecat spre Torãc, cu dor greu,
Am oftat adînc, gîndind la neamul meu.

Trandafir de la Moldova
Româneascã ne e vorba,
Trandafir de peste Prut,
Fraþilor, eu vã sãrut,
Trandafir de la Tighina,
Fraþii noºtri nu au vina,
Trandafir de la Orhei,
Pentru voi cînt, fraþii mei,
Trandafir de la Hotin,
Pentru fraþii mei suspin,
Trandafir de pe Cetate,
Dragi mi-s fraþii de departe,
Traandafir cu spini mãrunþi,
Veniþi, fraþi din Cernãuþi,
Trandafir, frumoasã floare,
S-audã ªtefan cel Mare,
Lângã Nistru am cîntat
Pentru fraþii din Banat.
Trandafir floare rotatã,
Cîntã fraþii laolaltã,
Trandafir din Chiºinãu,
Sã ne-ajute Dumnezeu!
Am fost la Moldova
Am fost la Iaºi, Prut ºi Chiºinãu,
Am vãzut trecutul istoric al neamului meu.
Am fost la Nistru, pe faþã m-am spãlat,
Am luat apã ºi m-am botezat.
Am fost la Ipoteºti, la Eminescu în sat,
Am vãzut casa poetului, salcîmul l-am admirat.

Am rostit o rugãciune, o floare am lãsat,
Am descoperit patria mamã, de care sunt legat.

Am ajuns acasã, în mîndrul Banat,
Am în suflet Moldova, de care nu mã despart.
Tãcerea
Au vestejit ulmii pe pereþii zidului pustiu
Atîtea frunze în contrast cu cerul inimii mele,
Liniºte în casã, pe cer cãderi de stele,
Se zbate ºi cufundã visul în sicriu.
Nenorocirea cea mare e sã ascult tãcerea
Viaþa de azi ºi mîine nu are continuitate,
Sufletul meu se zbate în toatã singurãtate,
Ochii plîng amarnic, pierzîndu-ºi puterea.
Tãcerea mea îngroapã în tãcerea ta, iubire,
Atunci cînd plîng ulmii ºi zboarã în vise,
Cascade de cuvinte ºi idealuri promise
Cînd cerul se întunecã fãrã de sclipire.
Mã strecor prin viaþã ca o palidã amintire,
Cînd muguri în toamnã desfac umbra de-apoi,
Se trezesc speranþe sã te întorci înapoi,
Rãtãcit în cãrãri de neputinþã aºtept o revenire.
Tabloul cu ulmii seculari de la rãscruce,
Din camera iubirii îl privesc cuprins de dor,
Cã ºi pãrinþii-mi odihnesc în negrul ogor,
Cu ochii lãcrãmînzi mã reazem de-o cruce.

[Din volumul Veghea o cruce
(versuri de zbucium sufletesc), Panciova, 2014]

Am fost la cimitir ºi lacul l-am vizitat,
Am vãzut bustul Luceafãrului, m-am închinat.
Despre Fratele Pavel, cum îl numim noi azi, cei de la Tibiscus, ºtiam multe din frageda mea
copilãrie, pentru cã atunci, în anii copilãriei mele, el era un cunoscut activist cultural ºi sportiv. Îmi amintesc
de îndepãrtatul an 1967, cînd a pus umãrul ºi sufletul la reuºita manifestãrii torãcene Marcarea a 200 de ani
de la colonizarea torãcenilor din Sãcãlaz ºi Sãrdin, manifestare care a marcat o epocã din istoria noastrã...
Ionel STOIÞ
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