EPIGRAME GANAGRAMATE
Într-un cadru restrâns, cauzat de măsurile
antipandemie, în întâmpinarea Zilei Armatei României 25 Octombrie, la Cercul Militar Arad a fost lansată o
nouă carte ce poartă semnătura apreciatului condeier
militar arădean, col.(r) HOREA GANA.
Este al 12-lea (nu ceas, ci volum) cu care neostenitul
mânuitor de cuvinte vine să completeze panoplia, deja
bogată, a scrisului militar din cetatea de pe Mureș.
Tematica abordată în cartea de-acum GANAGRAME - o continuă pe cea din anteriorul volum
- ȚEPIGRAME - prin care autorul pune o lupă de foc pe
societatea românească actuală, societate care-i dă
autorului (parcă numai lui?) ocazii nenumărate de
suferință, de enervare, de lehamite sau revoltă. Spre
deosebire de marea majoritate a conaționalilor, Horea
Gana nu se lasă copleșit de răul prezent în orice aspect al
vieții noastre ci încearcă, prin biciul epigramei, să
cravașeze racilele cotidiene (că de îndreptat... nici
Castigat Ridendo Mores nu le mai poate îndrepta!).
Guvernanții, democrația originală, politica, pandemia, banii, viața în doi (sau trei!), sistemul de
sănătate, votul, ... sunt câteva din domeniile care-l fac pe talentatul epigramist să „muște” cu spor
din ceea ce vedem cu toții și ne macină zi de zi.
Ordonanță militară
Stare de „necesitate”
De „alertă” și „urgență”!
Treceți pas cu pas prin toate
Pân-la starea de..„demență”!

Interferență
Între dictatură
Și harababură
E o-ncrengătură
De... nomenclatură!

Perspectivă
Țăranii nu mai vând în hală
Copiii nu mai merg la școli;
Cu „distanțarea socială”
Ne-apropiem de alte boli!

Și așa mai departe... Va fi o lectură plăcută pentru oricine va ține în mână acest volumaș plin de
savoare, în care Horea Gana a pus o parte din sufletul său, cu intenția de a stârni nu doar un râs
amar, ci acea stare de spirit care se știe că există în noi toți, dar care nu iese la iveală decât
arareori.
Chiar dacă nu ne-am dori să aibă mereu astfel de motive de scris (sperăm cu toții într-un viitor
mai bun pentru români), nu ne putem abține să nu-i urăm domnului „colonel-scriitor-poet”: La
mai multe volume! și La mulți ani, cu sănătate și inspirație!
Cartea a fost tipărită la editura NAPOCA STAR din Cluj-Napoca, cu sprijinul financiar al S.C.
Cerbul Albastru S.R.L., având inserat un Cuvânt Înainte al camaradului (de arme și de scris)
col.(r) Iulian Patca și o biobibliografie semnată de prof. Lucia Bibarț, președinte al Filialei
Județene „Ioan Slavici” Arad a Ligii Scriitorilor din România.
Mr.(r) Dorin Ocneriu

