
Iustin Panta - Poetul Echilibrelor
Lumea fara Iustin Panta, la 4 ani de la moartea poetului. Prietenii ii pastreaza inca amintirea vie.
  
  In 27 septembrie s-au implinit patru ani de cand, intr-un accident rutier stupid, a fost intrerupt firul vietii
tanarului poet sibian Iustin Panta, pe atunci redactor sef al revistei Euphorion.
  
  Acest om carismatic, spiritual, cu un simt al umorului tipic ardelenesc exceptional, purtand ca pe-o
cruce insingurarea inteleptului, avand vocatia prieteniei, spontan, inteligent, ingenios, generos, a reusit sa
sparga granita dintre genul liric si epic printr-un discurs singular in poezia romana post-moderna,
printr-un stil inconfundabil. si in scris si in viata de zi cu zi.
  
  Cartile lui, "Obiecte miscate" (1991), "Lucruri simple sau echilibrul instabil" (1992), "Familia si
echilibrul indiferent" (1995), "Banchetul - echilibrul stabil" (1998), "Limitele puterii sau mituirea
martorilor" (1994, impreuna cu Mircea Ivanescu), "Manual de ganduri care linistesc / Manual de ganduri
care nelinistesc" (2000), l-au impus definitiv in literatura romana. 
  
  Colocviul National "Zilele Poeziei Iustin Panta", 4-5 noiembrie, ajuns la a IV-a editie prin stradania
colegilor si prietenilor sai de la Revista Euphorion si din filiala Sibiu a Uniunii Scriitorilor, incearca sa-i
pastreze vie amintirea si sa cultive interesul noii generatii pentru poezia lui. Nu intamplator, tema propusa
in acest an spre dezbatere a fost "Iustin Panta si poezia tanara".
  
  Cunoscuti poeti si critici literari au fost de fata omagiindu-l pe poetul echilibrelor, timpuriu disparut
dintre noi.
  
  Dumitru Chioaru, scriitor, redactor-sef al revistei Euphorion:
  "Iustin Panta avea vocatie si destin de mare poet, ca si romanticii disparuti pentru totdeauna tineri.
Vocatia poetica si farmecul personal s-au potrivit intr-un zbor spre culmile valorii si ale gloriei, de unde
s-a prabusit asemenea miticului Euphorion, nu inainte de a ne uimi si incanta cu prezenta si opera sa".
  
  Alexandru Uiuiu, filosof, scriitor:
  "M-am tot intrebat ce a pierdut Iustin in anii acestia in care nu a fost de fata. Poturile cele mari de la
loto, scandalurile politice sau publice, doua-trei meciuri de fotbal bun... Mai nimic. De aceea spun ca
traim... dar nu-i cine stie ce. Ah, ce-am pierdut noi ca el nu a fost de fata?! Asta e o poveste lunga".
  
  Mircea Stanescu, scriitor, graphic designer:
  "Cu Iustin alaturi ar fi fost o toamna mai indrazneata, cu mai putine dubii si pesimism. Obiectele s-ar fi
miscat altfel (III, IV ...) si precis ar fi aparut de undeva o femeie frumoasa (neaparat trebuie sa fie
frumoasa) care sa zdruncine orice urma de echilibru pe axa dintre orasul vechi, dincolo de lume si retur. 
  si toate astea, cu ajutorul lui, ar fi capatat imediat o alta substanta, s-ar fi adaugat intr-un tot concret,
emotiv, ar fi avut parte de alte cuvinte mestesugite, ganduri, framantari...
  Acum insa, Iustin nu mai este printre noi si nu mai incearca sa scrie o poezie. Nici o poezie. Ii simtim
lipsa si gandurile nelinistite. si-o sa le simtim intotdeauna; si gandurile, dar mai ales lipsa".
  
  Ioan Radu Vacarescu, scriitor, presedintele filialei Sibiu a U.S.R.:
  "Vorbind despre Iustin nu pot sa nu amintesc de doua lucruri simple, iar "lucrurile simple nu
dezamagesc niciodata", nu-i asa?: pe de o parte, prietenia noastra a ramas o amintire luminoasa, pe de alta
parte, ii recitesc mereu cartile, "recapitulez" la lectia lui de viata si arta".
  
  Florin Oancea, poet, realizator emisiuni Tv.:
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  "Un gand care ma nelinisteste: In tarziul acestui veac, cand limbutia postmodernismului atinge cote
paroxistice, cand suntem striviti de agresiunea imaginii, traim doar din mituri destramate si credinte
fragmentate. stim din toate cate putin, suntem din toate cate nimic. Uneori, in urma noastra o dara subtire
de cerneala ramane. E si cazul lui Iustin Panta. E usor mai pustie lumea fara el".
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