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Povestea Vorbii 21
ŞTEFAN DUMITRESCU, UN SCRIITOR ROMÂN

CARE FACE CÂT TREI SCRIITORI CARE 
AU LUAT PREMIUL NOBEL!

CRONICA LITERARĂ LA ROMANELE „FEODOR
MIHAILOVICI DOSTOIEVSKI S-A SINUCIS LA
BUCUREŞTI”, „MAREA DRAGOSTE”, „PREA ADÂNC
M-AI RĂNIT, FEMEIE !”  

L-am cunoscut pe Ştefan Dumitrescu în studenţie,
când, în anii 1970, frecventam cenaclul literar

„Lucian Blaga” al Facultăţii de Filozofie, pe care îl con-
ducea, şi o făcea cu delicateţe. Mai ştiu că peste câţiva ani,
după ce Ana Blandiana i-a făcut în revista „Amfiteatru”, nr
12, din anul 1971, un portret de scriitor fulminant, în care
anunţa venirea în literatura română a unui talent excepţional,
Adrian Păunescu l-a invitat să-i deschidă Cenaclul
„Flacăra”, pentru că ţinea ca istoria Cenaclului pe care îl
conducea să înceapă cu un scriitor promiţător. Am citit în re-
vista „Flacăra” că Adrian Păunescu a afirmat la această
primă şedinţă că Ştefan Dumitrescu este o şansă a literaturii
române, o mare şansă a literaturii române…  

Apoi, pentru că după terminarea Facultăţii de Filozofie
drumurile noastre s-au despărţit (îmi aduc aminte că trebuia
să lucreze în presă, dar în martie 1973 Ceauşescu a dat un
decret prin care se interzicea repartiţia absolvenţilor de în-
văţământ superior în presă, asta făcându-l să opteze pentru
un post la un Liceu pedagogic din Bucovina sau din
Dobrogea) când şi când, în perioada comunistă, îl mai
vedeam publicat de revistele literare de atunci, dar la inter-
vale mari. După plecarea mea din ţară în 1977 n-am mai ştiut
de el multă vreme…L-am văzut după 1990 publicând în re-
vistele de cultură on-line scoase de români în Germania, în
Franţa, în Canada, în Australia, unde a publicat Cronici li-
terare la cărţile multor scriitori români stabiliţi în străinătate.
Pe care încerca astfel să-i aducă în literatura română. Toate
cronicile lecturate de subsemnatul şi scrise de Ştefan
Dumitrescu erau favorabile, încurajatoare, în care-i reco-
manda călduros pe autorii recenzaţi publicului românesc.
Dar nu am văzut din păcate nici o cronică scrisă de alţii la
cărţile acestui scriitor generos, cu vocaţia prieteniei. Ştiam
demult că în lumea literară românească invidia este suver-
ană, că sentimentul de prietenie şi de reciprocitate lipseşte
cu desăvârşire, aşa că nu m-am mirat. Noi, românii, ne pri-
cepem foarte bine să ne marginalizăm şi să ne asasinăm va-
lorile!  

Mare mi-a fost bucuria când revenind în ţară la sfârşitul
anului 2014 am găsit în librăria Eminescu patru cărţi sem-
nate de Ştefan Dumitrescu. Este vorba de romanele: „Feodor
Mihailovici Dostoievski s-a sinucis la Bucureşti”, „Prea
adânc m-ai rănit, femeie!”, „Marea Dragoste”, şi de cartea
de critică socială, filozofică,
politică, sau mai bine zis de Eseul,
sau de Monografia dedicată celor
Doi Mari Dizidenţi şi Scriitori, Ioan
Crişan şi Paul Goma. Le-am
cumpărat imediat pe toate patru.  

Prima carte pe care am lecturat-
o, fără să o mai pot lăsa din mână, a
fost romanul „Feodor Mihailovici
Dostoievski s-a sinucis la
Bucureşti”. Cel care m-a făcut să
lecturez romanul acesta, primul a

fost titlul care m-a intrigat, chiar m-a frisonat, ca să folosesc
această expresie. Cum adică Dostoievski s-a sinucis la
Bucureşti? Nu există nicio legătură între Dostoievski şi
Bucureşti. De ce a folosit romancierul titlul acesta, doar ca
să şocheze, este un roman suprarealist? Nu, nici pe departe,
mi-am dat seama, după ce am terminat romanul, pentru că
în romanul acesta Dostoievski şi Nichita Stănescu sunt per-
sonaje principale. Amândouă sunt veridice, uimitor de vii şi
de autentice, le vezi în faţa ochilor, sunt pilonii universului
romanesc, ai lumii literare şi ai epocii din timpul lui
Ceauşescu descrise în acest roman.  

Abia după a doua lectură am înţeles semnificaţia titlului
romanului, Dostoievski, ca şi Nichita, sunt două chei, două
vizoare, prin care pătrundem în lumea fastuoasă, grotescă şi
tragică a cărţii, în universul romanului, care este extraordi-
nar. În profunzimile sufletului omenesc şi a sufletul româ-
nesc. În primul rând trebuie să subliniez că nu am mai citit
niciodată un roman atât de bine scris, atât de profund, de i-
novativ şi de cutremurător. Este cu mult deasupra romanelor
lui Garcia Marquez sau Varga Lyosa, sau ale mai bătrânului
Thomas Mann. Romanul acesta este de departe un roman de
talie internaţională, care ar fi best-seller pe marile pieţe in-
ternaţionale de carte dacă ar fi tradus şi publicat în străină-
tate. Romanul nu se poate povesti pentru că este un roman
parabolă, metaforă, o constelaţie de motive epico-filozofice
care comunică între ele, dându-i romanului o arhitectură
complexă polisemantică şi polifonică. Acţiunea romanului
se petrece în lumea scriitorilor din perioada comunistă, per-
sonajul principal fiind un scriitor, tipul geniului, foarte dotat,
de o cinste ireproşabilă, dar şi de o inconştienţă profetică.
Nu există în literatura română o carte care să descrie mai
bine lumea literară românească, s-o deseneze în liniile şi în
cadrul ei balcanic, dar totodată să pătrundă în subconştientul,
în memoria colectivă, instinctuală, ancestrală a acestei lumi.
Lumea literară, în general egoistă, venală, individualistă,
cenuşie este urechea receptoare a adâncurilor sufletului
românesc. Este cochilia în care rezonează întreaga ancestra-
litate şi spiritualitate românească, patologiile psihologiei
poporului român şi aspiraţiile spiritualităţii daco-române.
Scriitorul, realizând admirabil portretul psihologic, sufletesc
al celor doi mari scriitori, F M Dostoievski şi Nichita
Stănescu, analizează, punându-le faţă în faţă, cele două cul-
turi şi cele două Mari Suflete, cultura slavă şi cultura daco-
română, sufletul slav şi sufletul daco-românesc.  

Nimeni nu a realizat ca acest scriitor foarte profund o
analiză atât de veridică şi de complexă a sufletului românesc.
Pe nesimţite, asistăm la procesul, chinuitor şi impresionat al
naşterii din magma sufletului românesc, a Profetului, trimis

în istoria acestui neam ca să în-
trezărească viitorul poporului
român şi al omenirii. În ultima in-
stanţă credem că romanul acesta cu
nume atât de spectaculos, „Feodor
Mihailovici Dostoievski s-a sinucis
la Bucureşti”, este cea mai pro-
fundă meditaţie asupra istoriei
poporului român şi a sufletului
românesc… După lectură cititorul
rămâne cu adevărat năucit, având

POVESTEA VORBII 21
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Revistă literar-artistică şi publicistică,
purtând numele unui celebru volum de

poezii (scris şi publicat de Anton Pann, la Rm.
Valcea, în 1847), este una din cele mai interesante
din Sudul Românesc. Acest recent numar se de-
schide cu un eseu, închinat operei lui Nicolae
Manolescu, preşedintele Uniunii Scriitorilor din
Romania, născut la Rm.     Vâlcea, în 27 nov.

1939, şi când în urmă cu câteva luni împlinea 75 de ani. Istoricul
literar timişorean Dumitru Vladuţ semnează (editorialul): « Cu-
vinte şi idei în suferinţă » despre greşelile de limbă, confuziile lex-
icale şi expresiile improprii şi „barbarismele", din cuvântările
deputaţilor şi senatorilor noştri sau din mass media românească
actuală. Constantin Voiculescu publică articolele: „Eminescu în
conştiinţa posterităţii" şi „Gânduri ale unor mari scriitori despre
limba noastră româneaască, cu valori înalt-morale, educative.

Rubricile închinate poeziei şi debutanţilor cu versuri, proză şi
teatru sunt cele mai bogate; semnează adevărate cicluri: Felix
Sima, Noni-Emil Iordache, Ştefan Dumitrescu, Petre Cichirdan,
Paulian Buicescu, Gh. Mămularu, Adina Dumitrescu, Mihai
Sporis, Ion Micut, Marian Pătraşcu…. Excelente schiţe şi povestiri
semnează Gh. Paraschiv şi Ana Andreescu (aceasta din urma - una
din cele mai cunoscute traducatoare, din spaţiul anglosaxon.

Cronici literare şi recenzii - publică Domniţa Neaga - « Pove-
stiri din veacul ce trecu… » de Ion Drăghici; Mariana Criş - «
Prima toamnă » de Răzvan Ioniţescu-¬Gorj; Mihaela Radulescu -
« Nicu Cismaru-un poet al nobleţii sentimentale » etc.

Reţinem şi eseul filosofic « Despre fiinţă » de Vasile Cârstea;
precum şi relevantele cronici muzicale; una semnată de Mihai
Sporiş: « Concertul de Anul Nou de la Viena, 2015…perpetuum
armonie în lume » şi « Magnific colosal! Francesco Ionaşcu, în
concertul nr.1 de Dimitri Şostakovici » (la Filarmonica Rm.
Vâlcea) scis de Petre Cichirdan. Student la Colegiul Regal din
Londra, violonistul Francesco Ionaşcu s-a nascut, din parinti
români, la 21 decembrie 1991, la Venetia şi la 14 ani câştiga con-
cursul de vioară « Tinere Talente » de la Râmnicu Vâlcea, acelaşi
autor prevăzându-i destinul luminos de star mondial la acest in-
strument!

Povestea vorbii 21 se încheie cu notele de călătorie ale unuia
din cei mai preţuiţi şi cunoscuţi teologi români contemporani, Arhi-
mandritul Veniamin
Micle: « De la Ierusalim
spre Galileea şi retur ».
Născut în urmă cu 75 de
ani, în Micleştii
Maramureşului (Valea
legendară a Chioarului),
Arhim. Veniamin Micle
„păstoreşte", de ani buni,
temeinicia şi sufletele
Mănăstirii Bistriţa- ctito-
rie a voievodului Matei
Basarab.

Povestea vorbii 21
este o revista valoroasa,
formativ¬ă educativă,
atât pe plan literar, pu-
blicistic, cât şi religios.

Constantin ZĂRNESCU
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Recent am primit de la colabora-
torul nostru Dumitru Vlăduţ din

Timişoara această nouă carte scrisă de
domnia sa, „Tranziţia şi incertitudinile
limbii”, apărută în Editura Universităţii
din Oradea în 2015. O ediţie mai mult
decât necesară pe rafturile oricărui iu-
bitor de cultură, limba română curată,
corectă, rămânând încă o cerinţă în atât
în mediul academic, al specialiştilor

avizaţi, cât şi pentru publicul larg. Necesară, şi pentru că oricât
ai fi de avizat, o aruncătură de privire asupra regulilor de ex-
primare corectă, exemplele negative existente în mass media şi
cultura scrisă, constituie o trecere utilă a timpului cu un anume
profit în bagajul de cunoştinţe personal...Cartea a apărut în
colecţia „Studii şi cercetări umaniste”, seria-Filologie, dar ea
este interesantă şi pentru celelalte medii, sociale, economice,
tehnice!... „Caesar non supra grammaticos”, motto general,
vine să completeze aria de interes a cărţii, iată, adresându-se la
cel mai înalt nivel!...al vârfului statului care trebuie să se supună
regulilor gramaticale ale limbii oficiale, de cancelarie, folosită
în stat. La început ne-am uitat pe lucrurile mai interesante, dar,
captivaţi fiind de cursivitatea şi uşurinţa-accesibilitatea limba-
jului, conţinutului interesant şi accesibil, am luat-o, cum se
spune, bătrâneşte şi am citit-studiat fiecare pagină din copertă
în copertă...Aşa, calm, trei-patru-şase zile! şi ne-am trezit mai
bogaţi, lingvistic. 

Citesc în „Enunţuri contradictorii” (pag. 23) faptul că „A
protesta” este greşit folosit prin alăturarea cu „declaraţii diti-
rambice”, expresia din urmă fiind folosită invers sensului pro-
priu, acela de a fi exagerat laudartive!... „Huiduie pe Eminescu”
în locul „Huiduie statuia lui Eminescu” ceva similar, după pă-
rerea noastră, cu un alt enunţ contradictoriu, din lumea maha-
lalelor, „am fost şi mi-am făcut nevoile pe ....” cum ar spune un
comesean la un birt de cartier care nu are toaletă! şi care este
situat într-o intersecţie cu strada Eminescu... Din păcate aici
(Râmnicu Vâlcea) lângă Hanul Haiducilor, intersecţia Carol -
Episcopiei, blocul 5, alături de scara mea, mai ascunsă, acest
fenomen descalificant pentru rasa noastră-vâlceană a ajuns ex-
asperant. Desigur, în locul lui Eminescu fiind...Carol I! 

Iată şi nişte erori din categoria celor tautologice care ţin de

dispreţuirea subiecţilor: „Femeia tot femeie” şi „Studenţii sunt
nişte studenţi”  sau pleonasmele: „I-am văzut cu ochii mei” sau
„Părerea mea personală”...Alte erori, pleonasme prin parig-
menon: „va propune... o propunere”, „nişte reglementări... care
reglementează”. Sau altele mai sensibile (vezi cartea!):
„panaceu universal”, „topografia locului”, „protagonist princi-
pal” (pleonasme heteromorfe) sau „scurte alocuţiuni”, „ferm şi
hotărât” (pleonasme izomorfe)... Şi frecventele pleonasme:
„promoţie de absolvenţi”, „deontologie profesională”, „cobai
al unor experimente”, „clepsidra timpului”, „a recidiva din
nou”, „glicemia din sânge”, „notorietate publică” (vezi cartea!),
„numai” după „exclusivist”, „elocvenţă ver-
bală”, „modul felului”, „cutremur de pământ”.

Continuăm să exemplificăm, pentru satis-
facerea curiozităţii cititorilor noştri: greşit este
să spunem „mijloacele mass media au infor-
mat”!... „mass media au informat” este corect.
Alte greşeli: „urmărit internaţional prin Inter-
pol”, corect „urmărit prin Interpol”. Alte
pleonasme (pag. 74-75): „mica căsuţă”,
„micuţa bisericuţă”, „revine din nou”... sau
„autosinucidere”, „a se bifurca în două”,
„clauze ce pot fi interpretabile”, „consătean
cu”, „cea mai extraordinară carieră”, „poate fi
realizabil”, „mi-am spus propria mea
părere”...Iată şi câteva de toată ruşinea: „i se
imputaseră picioarele” şi nu „amputaseră”, sau
confuziile: „inerva-enerva”, lucru-lu-
crativ”, „apropia-apropria”, „familiar-
familial”, „şerpar-şerpaş”...

Spune la un moment dat Dumitru
Vlăduţ că „argoul este cea mai nocivă
latură a educaţiei civile şi familiare,
după 1990, existenţa lui influenţând
proliferarea manelelor”. Ceea ce
spuneam mai sus în legătură cu viaţa de
mahala, nu este valabil la acest capitol
al argoului, acesta, constituind o pro-
blemă mai complexă, o noţiune mai sensibilă. Argoul este cău-
tat pentru a te “produce” mai isteţ, mai direct, mai aproape de
cei pe care vrei să-i “cucereşti”. Observăm că argoul nu a putut
fi evitat de societatea românească, cultura ei în general, dese
fiind cazurile când fete premiante la olimpiadele de limba
română vorbesc cu...”naşpa” sau în limbaj golănesc. În special
tinerii fără o educaţie cât de cât livrească au înbrăţişat argoul.

Acesta dispare cu cât tinerii avansează în vârstă, cu cât se alini-
ază la viaţa reală, care nu iartă pe nimeni...Viaţă reală, însem-
nând independenţa în traiul de zi cu zi! Vlăduţ face o
istorie-binevenită de altfel-a acestui argou începând din epoca
feudală, începutul scrisului tipărit şi până astăzi, şi asta doar în
câteva pagini!...merită să citiţi cartea. „Mâzdă”, „mită”, „plo-
con”, pentru vremurile de altădată, „bacşij”, „ciubuc”, „ruşfet”,
„peşcheş”, „şmecher”, „şperţ” pe la Primul Război Mondial
(„şperţ” vine de la germanul-culmea!-„sperzzeug” care
înseamnă mănunchi de şperacle!...). Şi iată ceva mai aproape
de noi, „şpagă” de la vechia „spangă” cu care se înţepau sacii
în vamă, „mită”-iarăşi-„ţeapă”-înşelătorie prin escrocherie-şi
idioatele sintagme (cu iz de scuzabil): „a unge osia”, „a mişca
din urechi”, „a deschide uşa cu piciorul”, „a ieşi la interval”...
Iată la capitolul „Hoţi de buzunare” (pag. 104) apare inteligen-
tul, „fraier”! de care este plină manelistica românească tinzând
să culpalizeze aproape întreg poporul român! Ia priviţi ce ori-

gine sănătoasă are pentru a face, aproape,
sinonimă inocenţa cu prostia: „fraier”
egal cu „husăn” în germană „logodnic”,
om naiv, prostănac!...ştim că naţia ger-
mană pune la loc de cinste munca! deci
prostia şi căsătoria fac casă comună cu
prostia; paradoxal, în limba rusă există
sintagma „cui îi place munca este prost”
(rabota liubit durac) sau, la noi, parla-
mentarii şi-au părăsit afacerile ca să de-
vină salariaţi (cu multiple salarii) la stat!
Iată, în idiş fraier este „husn” iar în
ebraică „khosn”...

Trecem peste capitolul „grafii pro-
blematice” (pag. 104), unde ni se arată
când se scrie cu un i şi cu doi i cuvintele
„membri, miniştri, parametri” şi cum se
scriu „noştri, voştri” mereu cu un i!...şi
ajungem (după ce ne spune că Morariu

vine de la morar şi deci se pronunţă Moráriu) la „Utilizarea vir-
gulei” (pag. 116). Aici trebuie să-l cităm pe D. Vlăduţ, care ex-
emplifică cu I.L.Caragiale căruia i se zicea şi „Moş Virgulă” şi
care spunea despre ziarist următoarele: „cinstea şi gramatica îl
fac pe jurnalist!” Autorul adaugă şi motto-ul „Caesar non supra
grammaticos” (avertisment dat de un arhiepiscop unui împărat
german, sec.XIV-XV) arătând că, nici ziaristică şi nici cance-
larie nu pot exista fără regula gramaticii! iar la pagina 138
spune Dumitru Vlăduţ, chiar aşa: „Socotim, în  încheiere, că
utilizările greşite  ale expresiilor internaţionale, celebre, trebuie
combătute iar pretenţiile culturale neacoperite de o adevărată
folosire a acestora, descurajate.” mai scrie multe domnul pro-
fesor doctor de la Timişoara, Dumitru Vlăduţ, în cele treisute
patrusprezece pagini, cât are întreaga carte, noi, nesemnalând
decât o carte, ne facem datoria şi ne oprim aici.  

DUMITRU VLĂDUŢ: „TRANZIŢIA ŞI
INCERTITUDINILE LIMBII”

Petre CICHIRDAN

Crainicul:
Un tată avea doi fii...cel mic, îndrăzni a-i cere:  
Ca să-mpart-agoniseala şi, să-i de-a partea din avere!  
Iar tatăl le-a împărţit...şi, într-o Ţară-ndepărtată  
În chefuri şi desfrânări, şi-a risipit averea toată...  

Venind atunci o foamete, fiul flămând, gol şi hoinar  
De-abia găsi să se "lipească" , pe-o ţarină, paznic-porcar...  
De foame chinuit dorea, ceva roşcove din troc  
Dar nu era cine să-i dea...nu avea milă nici un porc...  

Fiul risipitor:  
"N-am ascultat şi-am risipit...argaţii tatălui, au pâine, 
Într-u destul! iară eu pier, de-atăta foame, ca un câine...  
Voi merge-acasă ca să-i spun, că eu la Cer mult am greşit...  
Nu-s vrednic să fiu fiul lui...voi fi argat, dar, pocăit!"  

Crainicul :  
Venind spre milostivul tată, acesta l-a îmbrăţişat:  
Căzând peste grumazul său, cu dragoste l-a sărutat!  

Fiul risipitor :  
"-Tată, am greşit la Cer ca un prea nevrednic fiu  
Pentru că mi-ai dat iertarea, m-ai înviat şi rămân viu!"  

Tatăl:  
"-Să meargă slugile s-aducă haina ce-o avea dintâi,  
Inelul ca un sigiliu, dar şi încălţarea lui  
Şi-apoi să înjunghiaţi viţelul cel îngrăşat  
Să ne veselim cu fiul, cel pierdut, acum aflat  
Sufleteşte, era mort...dar astăzi, a înviat !  
Dovadă Mare că Cerul, din braţe nu l-a scăpat!"  

Crainicul:  
Venind spre casă de prin ţarini, fiul cel mare, (derutat  
de petrecerea din casă), slugile şi-a întrebat:  

Fiul cel mare:  
"-Ce e cu atâta larmă, jocuri, cântec, frenezie?  
Pentru cine se petrece cu atâta veselie?"  

Sluga:  
"-Casa este-n Bucurie, pentru fratele întors  
Iar tatăl a tăiat viţelul, că l-a primit sănătos!"  

Crainicul:  
Fiul cel mare supărat, nu voia deloc să intre  
Şi pe tatăl îl certa...(nesocotind că-i e părinte!)  

Fiul cel mare:  
"-Iată, de atâţia ani, în credinţă te-am slujit  
Dar să petrec cu prietenii, un ied nu mi-ai dăruit...  
Dar venind fiul acesta, ce ţi-a risipit averea  
Cu desfrânatele, beţivii, ai şi dat petrecerea!"  

Tatăl:  
"-Tu eşti cu mine întotdeauna, şi-a mele ale tale sunt  
Dar astăzi să ne bucurăm, prin jocuri, veselie, cânt  
Că fratele ce era mort, iată că a înviat!  
Pierdut era, însă acuma, lângă noi el s-a aflat!"  
...................................................................................  
"La Îngeri, mare Bucurie-i, când păcătosu-i Pocăit!"  
Ne spune Luca în Scriptură, cum DOMNUL A Proorocit!"  

Prof.Paulian Buicescu, Lic.Thg.Izvoarele & Şc.Gimn.Bacea-
Movileni, Jud.Olt, membru L.S.R.Fil.Olt &
U.Z.P.R.(Rev."Cultura vâlceană, ş.a.).
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DESPRE  FOLCLORUL STUDENŢESC URBAN

Motto:
Ţineţi minte trei cuvinte:
Că organul strămoşesc
Pe care nu-l pomenesc,
Însă toţi îl ponegresc 
Şi de dânsul se-ndoiesc,
Nu-i din regnul masculin
Ţineţi minte cinci cuvinte
Că-i de genul feminin!...
(Folclorul urban)

Matematician de renume, ardelean, dăruit cu un persua-
siv umor, cadru didactic, de peste patru decenii al

Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, dl. Ioan Indolean a ajuns un
fel de Anton Pann al zilelor noastre, colecţionând şi structurând
folclor „studenţesc”, ajungând să producă cea mai complexă
„arhivă”, audio-vizuală şi, acum, după Revoluţie, făcută pu-
blică (tipărită), a acestui gen literar mai puţin cercetat, aflat la
graniţa dintre gândirea „orală”, „populară” şi creaţia „intelec-
tual-urbană”.

De la Decameronul lui Boccacio, trecând prin zicerile şi
cântecele „învăţăceilor” – „masteri şi minesingeri”, din provin-
cia franco-germană Bürenn, structurate în libretul profesorului
(şi compozitorului) Karl Orf: CARMINA BURANA – aparţinând
spiritului latin-romanic al veacului al XIII; (considerată şi azi
cea mai receptată operă-oratoriu, din sec. XX); de la Povestea
vorbii şi Nastratin Hogea, opere literar-populare ale lui Anton
Pann; şi până la nuvela „deochiată”: „Ionică cel prost” a lui Ion
Creangă, – există un gen folcloric „urban”, „cult”, „ascuns”,
„subversiv” şi îndrăzneţ, care apare cu deosebire, în timpul
„sfârşitului” unor epoci; sau al „crizelor” sociale, în speţă al
dictaturii politice defuncte şi al infinitei noastre „tranziţii”.

Prof. Ioan Indolean l-a numit cu o expresie nimerită, care s-
a impus (şi activând şi în interiorul spiritului universitar): fol-
clor studenţesc. El nu a mai fost reprimat, repudiat, interzis,
după 1989; şi a izbucnit cu o putere nemaipomenită „la vedere”,
pur şi simplu, a explodat. Merită să ilustrăm doar un singur caz,
trecut din cultura studenţească orală, spre cultura scrisă (chiar
de către universitarul nostru), „zicere” devenită „proverbială”,
adică arhicunoscută, despre studentul (agronomist) care, aflat
în gara Cluj, ajută o bătrânică „zexagenară” să-şi urce bagajele
în compartiment; apoi, întinzându-i o mână, o urcă şi pe dânsa.
Doamna cea onestă îi mulţumeşte de mai multe ori studentului,
nevenindu-i să creadă că mai există tineri civilizaţi, „cavaleri”,
„manieraţi”, astăzi. Studentul îi răspunde, brusc, aproape
nonşalant: „– Doar am devenit inginer, ce ***”. „– Doar sunt
un domn, ce ***”.

(Invităm lectorul să… „vizualizeze”, „de unul singur” as-
teriscurile, ori puncte-punctele, întorcându-le şi răsturnându-le
pe toate părţile.)

Această expresie intempestivă, însă sinceră, relevându-ne
educaţia junelui circula „pe şoptite”, încă de la sfârşitul anilor
’80 ai erei ceauşiste. După „evenimentul revoluţionar”, din De-
cembrie, ea a pus o înaltă problemă de morală publică şi de în-
drăzneală estetică; de libertate a expresiei şi de cercetare a unor
„adevăruri ocolite”, în toate artele!... O foarte tânără scriitoare,
Ioana Băieţică a introdus expresia cu pricina, într-o producţie
cultă literară, post-modernă, transformând-o într-un leitmotiv,
prin întreaga sa carte şi chiar fixând-o şi pe coperta a IV-a, re-
luând expresia studentului, mutându-o spre profesiunea spre
care ea râvnea: „– Doar sunt scriitoare, ce… (***)!” „– Doar
sunt o doamnă, ce ***!”. Un juriu matur, competent, format din
scriitori consacraţi, a şi nominalizat-o pe Ioana Băieţică la un
premiu literar. Iar acad. A. Buzura (de la secţia lingvistică a
Academiei Române), a citat aşa cum auziţi expresia (iarăşi cu
pricina), într-o conferinţă, publicată la Craiova, în nov. 2014,
numită Cenzura comunistă şi anticomunistă, trăgând sincera
concluzie că autoarea noastră (Ioana Băieţică) ar „fi trebuit să
se autocenzureze!”

Lucrurile s-au complicat însă, în presă, atât pro, cât şi contra,
iar foarte îndrăzneaţa prozatoare a devenit cunoscută, mai de-
grabă „auzită”, decât „citită”; împărţindu-i pe cititorii intelec-
tuali, fiindcă despre aceştia este vorba, cumva „diferenţiindu-i”,

răscolindu-le spiritul.
Prof. Ioan Indolean a tipărit un număr considerabil de cărţi,

având ca generos şi puternic subiect: folclorul studenţesc. Fiind
interzis, trebuie să îl datăm şi definim (şi) anterevoluţionar şi
postrevoluţionar; iată unele din volume: Viaţa (studentului)
Bulă (1992); Din memoria amfiteatrelor (1996); Terapia de
schop, în economia de piaţă (1998); Cetăţeanul turmentat
(2000); Anecdote potrivite, epigramatice (2003); Zâmbete dis-
crete… (2007); Pilule umoristice, pentru mileniul trei (2006);
Să râdem cu Bulă (fără catalog) (2009); Influenţa razelor de
lună asupra galoşilor de gumă (2008); Râsete în culori (2009);
Răspunsuri deocheate, la întrebări (2012); Pe undele muzicii
(2011); Umorul salvează amorul (2013); Adam şi Deva (2013);
Hipocrate se-amuză! (2014); Prostănacii sub clar de lună
(2015) ş.a. 

*
Încă din literatura antichităţii, de la Măgarul de aur al lui

Appuleius, până la Boccacio şi Cervantes, s-a putut observa (şi
studia) că istorisirile populare („naratione vulgaris”), au
pătruns, încet, dar irepresibil, în cultura scrisă, fiind numite,
încă din sec. XIX încoace, cu un termen ştiinţific anglo-saxon:
„folclor”; şi că ele mimează seriozitatea, parodiază filosofia (şi
morala) socială, oferind „culmi”, „dichotomii”, „dileme” („din
care nu se poate ieşi”), „aproprieri”, „paradoxuri”, cultivând o
temă dureros – omenească, pe cea
dintâi poziţie, indiferent de vremi,
puternic îngroşată, în cărbune
„politic”, autointitulată… „prostia
universală”; şi indiferent de clase,
vremi, ori „pături” sociale!... Expresii
esenţiale, „ziceri” – „epigramatice şi
proverbiale”, „parologisme” (numite
şi „idiotisme”), nu fac decât să ducă
la faimă, să „celebreze”, chiar să
„sinonimizeze” această prostie: (în)
nerozie, neghiobie, mojicie,
bădărănie şi tâmpenie, imbecilitate,
mitocănie şi nătângie!...

O antologie, cu pretenţii „inedite”
a Prof. Ioan Indolean: Prostănacii sub
clar de lună (Ed. Napoca Star, 2015), „divide et impera” această
„meteahnă” universală în subcapitole clar ştiinţifice: „Proştii în
familie”; „în socialitate”; „Prostia la locul de muncă”; şi nu în
ultimul rând, desigur: „Prostia – boală ruşinoasă (cu ilustrări
savante)”, în mediile oamenilor cu carte, mediile studenţeşti
ş.a.). Această hrestomaţie (orală-folclorică, acum văzând „lu-
mina tiparului”) nu se adresează „categoriei discutate” (pros-
timea), ci „oamenilor care au de-a face cu agresivităţile
acesteia”, susţine autorul nostru. El speră să îi ajute pe aceştia
„să depisteze şi să neutralizeze una dintre cele mai vajnice şi
neguroase puteri, care au împiedicat… progresul şi fericirea
omenirii”, fiind „mai influentă decât Mafia – şi chiar mai
pătrunzătoare decât propaganda Comunismului” (s.n.).

Prostimea e văzută, in abstracto, ca o piramidă, „matemat-
ică şi politică”; aproape ca „un imperiu”. „Două lucruri sunt in-
finite: Universul şi prostia omenească!... Dacă un om este prost,
nu poţi să-l deprostifici”. „Proştii au fost creaţi, cei dintâi şi din-
tâi, de către Dumnezeu, ca să îşi facă Mâna!...”. „Prostia se
vede, rapid, ca şi chelia”. „Înţeleptul îşi petrece timpul cu
poezia şi ştiinţele, în vreme ce nerodul doarme, mănâncă,
dansează şi visează! El nu ar mai suferi de seninătate şi fericire,
dacă ar avea tot ce îi trebuie; şi trece dintr-un eşec într-altul,
fără să îşi piardă demnitatea!” (…)„Drepturile omului la prostie
duc la dezvoltarea liberă şi independentă a personalităţii. Cu
toate că nu se ştie prostia de-i molipsitoare, totuşi se recomandă
a se evita aglomeraţia! (...) Degeaba ai facultate, dacă nu ai
liceul!... Şi 7 ani de acasă, dacă n-ai Academia… Aşezaţi-vă
bipezi, în amfiteatrul nostru, ca să încăpeţi mai mulţi!...” Etc.

Şi iată şi unele „ziceri” şi „versete antonpaneşti” şi „nas-
tratineşti”, aduse la zi de studenţi şi memorabile: „Prostia e văl
lucios/ Şi prin faţă şi prin dos!...”, „De vom stârpi prostia, cum
pare logic,/ Nu vom perturba, oare, echilibrul ecologic?...”. De-
spre toleranţă: „Prost cu prost, când se-ntâlneşte,/ Lesne se
îngăduieşte!”, „Deştept ori prost, măreţ sau mic/ N-avem de
unde şti, tăcând chitic!...”, „Când democraţia taie şi ajustează

picioarele scaunelor, în politică ori în cultură – aceasta nu mai
e prietenie, pace, conciliere, cooperare, ci prostie şi o nouă dic-
tatură!”.

Prof. Ioan Indolean conclude, uneori, drastic: „Nu faci
nimic, trimiţându-l pe prost la Universitate!... Pur şi simplu faci
din el un prost mai cu şcoală!... Fiindcă, cu prostul care n-are
şcoală, te lupţi puţin şi ai scăpat! Lupta devine, însă, colosală
cu prostul care are şcoală!...” „Pentru că nivelele de cultură ale
prostului se află sub nivelul Mării – iar prostul, atenţie, devine
conştient şi mândru de nivelul său!...”. Totuşi, prin definiţii,
clasamente, statistici, Universitatea îi împarte, didactic, pe
proşti, în trei: „proşti de gaşcă”, „de taraf” şi „de orchestră”
(dintre aceşti din urmă recoltându-se „cadre” pentru instituţiile
politice!...).

Din punctul de vedere al eficienţei politico-economice, iată:
întâlnindu-l pe un nerod cu o femeie deşteaptă, sclipitoare „poţi
fi sigur că se naşte o pensie alimentară!” Însă, amestecaţi în
cristelniţă, o studentă neroadă, cu un bărbat cult, „poţi paria că
se va naşte un bitang” (un „copil din flori”).

Atenţionându-ne că, la români, „acupunctura a fost intro-
dusă şi folosită, încă de pe vremea lui Vlad Ţepeş”, prof. Ioan
Indolean aminteşte că anonimii tineri, creatori de „folclor stu-
denţesc” sunt sarcastici, până la cruzimea expresiei, parodici,
satirici şi ironici. Ca şi în Evul de Mijloc, „zicerile” se trans-

formă în „anecdote”, „naraţiuni” ori „poeme lite-
rare”! Decla-raţia de dragoste a unui june ungur
către iubita sa româncă este o capodoperă. Ea în-
cepe sincer, epopeic şi cosmic: „Eşti frumoasă, ca
un stele! Şi mi-ai rupt inima-n doi!” ş.a. Comparaţii
ori apropieri („asemănări”) sunt de multe ori mai
tentante decât culmile ori „diferenţele”. Fecioarele
şi muzica, Femeia şi Africa, Femeia şi tabelul lui
Mendeleev, Femeia şi Luna („Partenera iubită ar tre-
bui să apară seara şi să dispară dimineaţa, precum
Luna!”) Dar „studenta modernă?” Cum diferă dânsa
de celelalte? Prin simplul fapt că, dis de dimineaţă,
ea se întoarce acasă!...

Despre bărbaţi, vârstele şi pe-„trecerile” lor,
zicerile sunt mai aspre şi limpezi: „Bivolul bătrân,
care nu mai apare, politic, în arenă, cum ne consiliau

latinii, pe cât diferă el de viţelul de aur încă june?...” „Taurul
poate să devină tată. Bivolul, soţul şi bărbatul vacii, însă, doar
unchi!...”.

Iată şi un paradox postrevoluţionar, privind o categorie so-
cială discretă, aproape „inedită”; zice, deci, znoava, şotia:
„Auzi!... Apar, după Revoluţie, tot mai mulţi gay! Cum se ex-
plică?...” „E de neînţeles!... Pentru că ei nu se înmulţesc!...”
Iată, la zi, şi o culme a geografiei: „Să pătrunzi în Peştera
Muierii, tu singur, ca membru-turist, însă lăsându-ţi rucsacii
afară!...” Sau: „Să vâri vârful muntos Omul tot în… Peştera
Muierii!...” Şi o culme, în sfârşit, cu pretenţii ştiinţifice, zisă a
algebrei: „să urmăreşti să te combini cu două necunoscute, în
acelaşi timp; şi să nu poţi să rezolvi niciuna!...” Sau a geneticii:
„să încrucişezi o capră (de lemn) cu un ţap (de bere)”.

Pe măsură ce apar şi sunt rânduite, la lectură, diferenţele,
întâlnim un umor persuasiv, aproape usturător, crud, inter-
pretabil politic, apoi „filosofic”! Diferenţa dintre Rege şi
Preşedintele Republicii, spre ilustrare: „Ei bine!... Regele tre-
buie să fie neapărat fiul tatălui său!... Preşedintele nu este
obligat!...” Intrăm, încet, în „proverbele”, „zicerile”, relaţiile
postrevoluţionare, dintre bărbat şi femeie: acelea de „libertate”
şi „egalitate”. Despre fraternitate, iată un precept ambiguu, la
penticostali şi baptişti: „Soră! Frate! Vreau trupul tău!...” (Este,
desigur, o declaraţie de dragoste „în direct”, făcută „în public”,
la televizor.) Toate acestea, necenzurate, fiind tipărite şi în or-
ganul central al femeii – revista „Femeia”, de unde le-a cules
şi preluat şi Prof. Indolean.

Intrăm, astfel, pe neobservate (exact cum creşte covorul de
iarbă, în mai), pe terenul unor sentinţe şi ziceri noi, „absurde”,
usturătoare, ironice, chiar socratice şi sarcastice: „– Intraţi!...
Fiţi pioşi! Sunt aici şi luptători, chiar martiri, care au murit în
timpul Revoluţiei din Decembrie!... Teroriştii, şi ei, pot fi văzuţi
peste tot, pe o razie de 22 de km2!...” „Asta până să înceapă de-
filarea regimentului «Horia, Cloşca şi Crişan»!...” „Drept e că
tuturora le este frică – de viaţă şi moarte!...

Pagina 3

Constantin ZĂRNESCU



REVISTĂ DE CULTURĂPOVESTEA VORBII 21

Pentru că decesul, în grămadă, pe baricade, i se poate întâmpla
oricui!...” „Toţi avem un destin marcat de fatalitate şi de soartă!
Ca şi de îndatoririle şi drepturile omului!...” „Omul, ca şi
pomul, ei bine, mai ales ca persoană socială, nu poate fi nici
acuzat, nici încătuşat şi nici ofensat, sau maltratat, mai înainte
de a fi condamnat!...”

După 1989, ne spune „folclorul studenţesc”, rolul femeilor
în societate pare chiar mai ridicat, întărit şi accentuat. Iată o in-
terpelare şi în aceeaşi vreme, o invitaţie a preşedintelui
Camerei, făcută special lor: „– Doamnelor deputate, vă rog, nu
castraţi această lege!... Fără acele puncte 7 şi 8 de la Timişoara,
ea devine impotentă!... Se va ajunge şi la privatizarea de liber-
tate… Nu tăceţi! Faceţi un efort. Gândiţi!... Însă, cu voce tare!...
Ce mai încolo şi-ncoace!... Tot astfel e cu gayi!... Ne lipseşte,
încă, vidul legislativ!... E bine că pe slătari, căldărari, violonişti
îi numiţi cu un slogan latinesc: romi!... Şi pe gay tot gay!... Că
e fără vulgarităţi şi fără populisme!... Suntem de acord chiar şi
cu sloganul de pe frontispiciile cluburilor gaylor, cu o expresie
sugestivă şi onestă: «O fată mai găseşti, dar o un prieten ba!»
Lăsaţi!... Lăsaţi!... Fiindcă o să treacă şi tranziţia asta – confuză
şi amestecată!... Ştiţi cu ce-avem noroc?... Cu echilibrul eco-
logic şi paralogic, din Natură şi Agricultură!... Fiindcă, dacă n-
ar fi fost femeile…, ah, femeile…, poate că toţi am fi devenit
gay!...”

Studenţii şi folclorul studenţesc au re-actualizat chiar şi un
personaj fabulos: bătrâna din Băicoi, care s-a întors, teafără,
dintr-unul din războaie; şi au inventat, alături de ea, alt personaj:
„blonda din Pleşcoi”; dintr-o localitate nou afirmată pe harta
ţării, unde are loc un straşnic festival trimestrial al „salamului
popular”, al „afumăturilor” şi al „pastramei”, care debutează cu
un fel de lozincă, chiar moto, ce le îndeamnă, nu doar pe gospo-
dine, să cumpere produsele, atârnate frumos, pe nişte garduri
şi portiţe şi rafturi etnografice, chiar sub acel motto, al „blondei
din Pleşcoi”, care a sponsorizat, ministerial, festivalul. Iată
zicerea-lozincă: „Pentru un cârnat – iau tot animalul…”

Există chiar unele cutume, „decrete”, „legi”, pe care stu-
denţii contemporani le iau din istorie şi le reactualizează, trans-
formându-le în folclor, cu o circulaţie penetrantă, specific
„studenţească”, aproape cultă (Noi am îndrăzni să le numim
„bancuri intelectuale”, sau „metaproverbe” – artistice, politice
şi metafizice). Au dispărut, iată, chiar şi diferenţele dintre
români (fie ei olteni, moldoveni, bănăţeni, ardeleni – „cei cu
mintea molcomă”, cândva, deveniţi, astăzi, în tranziţie, mai
rapizi), ceea ce înseamnă că, din punct de vedere al mentalităţii
studenţeşti, spiritul naţional s-a omogenizat!... Nu mai este
inter-provincial!... Nu mai râd românii unii de alţii!... Iată un
metabanc, o zicere „postmodernă”:

„– Care este diferenţa dintre un român de mijloc şi prinţul
Hamlet?” Hamlet spune: „Ah!... A fi, sau a nu fi!?”, rămânând
suspendat, atârnat de această bizară întrebare nefericită.
Românul spune: „A fi, sau a nu fi?!... Mama Măsii!... Fie ce-o
fi!...”

Această „şotie filosoficească”, precum ar fi fost numită, în
alte secole, re-actualizată, ţine de tainele lingvistice, de „carac-
terul dublu al limbajului”, de ambiguităţile expresiei artistice.
Caracterul lor caragialesc şi urmuzian-absurd rămâne irefutabil,
irepresibil.

Însă, mai există o concluzie, care l-a făcut pe prof. Ion In-
dolean să se ocupe (şi) mai accentuat, intens, după 1989, de fol-
clorul studenţesc-urban. Sarcasmul, ironia, cruzimea, aproape
„sadismul” expresiei rămân specifice începutului şi sfârşitului
unor ere, epoci (iar azi, chiar mileniu – Mileniul III). Ce cântau,
oare, studenţii, la trecerea dintre veacuri, „învăţăceii”, „ciracii”
şi „novicii”, în CARMINA BURANA? „Bea tot omul!/ Tot
poporul!/ Tot statul şi natul!.../ Beau şi popii/ Şi diacii./ Bea şi
Papa. (…) Eu sunt abatele din Cuca/ Sunt stăpânul!.../ Şi ţin la
sfat băutorii./ Cel ce mă caută, dimineaţa, în cârciumă,/ Va ieşi,
spre seară, dezbrăcat!...” (Trad. Petre Cichirdan, Carmina
Burana, Ed. „Intol-Press”, 2008).

Nu este deloc straniu că folclorul studenţesc a reintrodus, în
circulaţie, şi o aspră lege (să nu-i zicem ucaz sau „ordonanţă de
urgenţă”), dată de domnitorul Caragea, în 1818, când fiica sa,
Ralu, tocmai a înfiinţat cel dintâi teatru, în Bucureşti; şi când
junii arătaseră aplecare, spre „dezmăţ”, dragoste la prima
vedere şi desfrânare!... Este o capodoperă de expresivitate in-
voluntară a culturii române, are a ajuns, azi, (re)cunoscută, pe
de rost, prin umorul studenţesc, şlefuită, continuu, prin viu grai,
cu modificări imperceptibile, „corecturi” şi simplificări, pe care,
totdeauna, le impun „codurile oralităţii”. Şi, încă un amănunt,
cu totul esenţial: Legea lui Caragea s-a dat cu trei ani înaintea
cumplitei Revoluţii a lui Tudor Vladimirescu!... Cum decăzuse
morala publică, în acea epocă, aflată, încă, sub imperialii
turci?... Cum au supravieţuit, în folclorul studenţesc, unele sub-
capitole, precum: „femeile şi eunucii”, „Fecioara şi sultanul”,
„femeile şi călugării”?... Care sunt sinonimele „frivolităţii”
(„preacurviei”, virilităţii, „virginităţii” şi „necinstei”?... (adică
„agresiunii sexuale”, „violului”?...), în acele vremuri de „za-
veră”?... Sau zicerea: „Fetele bune ajung în Rai! Dar cele
rele?... Merg la Istambul!...”. „Ca şi Viorica, cea vrednică, pre-
cum furnica, lăsându-l pe Constandin fără nici un ban!...”

Iată Legea domnitorului Caragea, valabilă moraliceşte chiar
şi astăzi, la îndemâna memoriei colective, dar „citită pe şoptite”,
în „alt registru”, graţie şlefuirii şi „stilizărilor”, produse de fol-
clorul studenţesc-urban, isteţ şi năzdrăvan:

– „Cel care va îndrăzni să se răpezească asupra feticeniei
unei fete, cu spermeleagul său, învârtoşat, spre a o zăvizi
(pătrunde, n.n.), aceluia june să i se tăie preascârbavnicul şi
spurcavnicul mădular –şi să i se arunce la raţe…”.

*
Cercetarea acestui soi de folclor îndrăzneţ, fabulos, numit

studenţesc-urban a reprezentat pasiunea de o viaţă a Prof. Ioan
Indolean. Concluziile rămân acelea că nu pudoarea, cenzura,
fie ea şi „comunistă” ori autocenzura, fie ea şi… „anticomu-
nistă” ori puritanismul religios, trebuie exercitate, în publicarea

şi receptarea lui, ci criteriile şi conceptele literar-umoristice,
satirice şi estetice. Astfel, printr-o fericită coincidenţă a lec-
turilor, vom încheia cu o idee sclipitoare, găsită într-o cronică
literară a scriitorului şi eseistului  bucureştean(el însuşi iubitor
de umor): Alex Ştefănescu. Este în discuţie, cronica sa la un
roman, numit SÂNGE SATANIC, al unei june „scriitoare re-
bele”, pe nume Cristina Nemerovski (şi publicată în „România
literară”, nr. 13, pag. 16, 2015).

Cristina Nemerovski interferă, în romanul său, motivul uni-
versal, boccacian, al zexualităţii, cu „vulgaritatea” vajnică şi
straşnică, fiind în pericol de a înainta pe drumul unei „literaturi
fără viitor”. Alex Ştefănescu enumeră, mai întâi, 7 (aţi citit
bine!), opt prozatoare, care au deschis, după Revoluţie, calea
„stilului trivial, ireverenţios şi agresiv”; şi le numeşte – în
frunte, desigur, cu cea pomenită, la început şi de către noi:
Ioana Băieţică. Iată-le: Cristina Nemerovski, Claudia Golea,
Ioana Bradea, Lorena Lupu, Ana Barton, Alina Nedelea,
Petronela Rotar ş.a. (Ar mai trebui adăugate, neîndoios, două
autoare mature de producţii literare „zexuale”, ale căror nume
le trecem sub tăcere: romanele AGATA MURIND şi FIERBE
COPILUL ÎN MĂMĂLIGĂ.) Spre a nu-l învălui pe lector cu
metafore, ori cuvinte sclipitoare, ocolitoare, înşelătoare,
ceţoase, Alex Ştefănescu intră în acel stil, atracţios până la un
punct, al autoarelor noastre; şi zice: „De sute de ori, ele tran-
scriu, în cărţile lor, cuvântul pulă! Îţi vine să crezi că au
cumpărat întreaga recoltă de pule (cuvântul e îngrijit, pus între
ghilimele) din Povestea poveştilor (Povestea lui Ionică cel
Prost), aparţinând lui Ion Creangă – şi, răsturnând acea recoltă
de „pule”, în paginile romanelor lor, lasă neconsolate pe co-
coanele, din acea Poveste a lui Ion Creangă, dornice şi ele, să-
şi achiziţioneze câte una!... Urmarea? Cuvintele licenţioase
devin cu totul şi cu totul inexpresive!... Ceea ce s-a întâmplat,
exact, şi cu numele lui Ceauşescu, în presa dinainte de 1989:
repetat de sute de ori, el ajungea să nu mai însemne nimic. (…
) Acesta rămâne marea problemă a cărţilor autoarelor: fiindcă,
atrăgând atenţia exclusiv prin încălcarea unor interdicţii –
morale sau lingvistice, ele pot avea succes doar cât durează stu-
pefacţia provocată publicului. Reluate, necontenit, scrisul lor
agresiv şi ireverenţios, ajunge să plictisească” (Concluzia cri-
tică, aparţinând lui Alex Ştefănescu, devine şi o „normă umoris-
tică-satirică-estetică”.)

Încheind, noi înşine, acest studiu, vom afirma că folclorul
studenţesc-urban, structurat, prin decenii, de prof. Ioan
Indolean, are aceeaşi elevaţie şi faimă, în contemporaneitate (şi
aceleaşi cote „literare”), cu cele ale legendarilor Ispirescu şi
Anton Pann; şi cu Proverbele românilor ale lui Iuliu Zanne. Cu
adăugirea esenţială că sunt, ca şi bancurile politice, un fenomen
spiritual în mişcare, că el se naşte şi creşte, „dospeşte” sub ochii
noştri, graţie „audio-vizualului” de astăzi, oralităţii – „viului
grai”. Fenomenul literar, de neocolit, de neignorat, irefutabil şi
irepresibil, pentru fixarea căruia prof. Ioan Indolean merită
toate elogiile!...

nevoie de timp pentru a-şi reveni, pentru a-şi aduna gândurile,
pentru a lăsa informaţia conţinută de universul românesc să se
sedimenteze în fiinţa lui. De departe romanul acesta este unul
dintre marile romane ale secolului XX. Tipărit în oricare altă
ţară, în străinătate cu siguranţă romanul va fi considerat un mare
eveniment, un best-seller. Ce păcat că unii critici din România
tac (aşa suntem noi, românii, când este vorba să ne recunoaştem
valorile. Ce ruşine !) şi nu mediatizează romanul, nu-l inter-
pretează, nu se apleacă asupra lui.  

După lectura, a doua lectură a romanului lui Dostoievski,
am fost desigur curios să văd dacă şi celelalte două romane se
ridică la înălţimea lui. Aşa că următorul roman lecturat a fost
„Marea Dragoste”. Tot un roman de dragoste ca şi romanul
„Feodor Mihailovici Dostoievski s-a sinucis la Bucureşti” (care
este în primul rând un roman de dragoste) şi tot un roman dos-
toievskian, pe care nu-l mai laşi din mână. Cele trei romane lec-
turate de noi, unul după altul, şi care realmente ne-au
cutremurat (au un efect teribil asupra psihologiei lectorului)
sunt romane dostoievskiene, pentru că dacă Dostoievski se
foloseşte de evenimentul teribil, care este crima săvârşită de un
personaj asupra altui personaj, şi care declanşează trăirile
filmice ale personajului principal, prilej cu care autorul

pătrunde în profunzimile sufletului slav, al

sufletului omenesc, Ştefan Dumitrescu utilizează o altă fereas-
tră, poartă pentru a intra în profunzimea şi vastitatea universului
omenesc interior, şi aceea este Dragostea.  

Romanele lui sunt romane de dragoste, dramatice,
dureroase, cu zvârcoliri şi căutări epice şi filozofice. De exem-
plu romanul ”Marea dragoste”, este un roman filozofic, pentru
că este o meditaţie asupra încercărilor prin care trece personajul
principal al cărţii (care este Omul, şi în ultima instanţă
Dragostea), asupra căutării dramatice a destinului Omului în
lume, dar este şi un roman Mitologic, o reinterpretare modernă,
pe fundalul unei societăţi corupte, care se scufundă în mlaştina
istoriei, a mitului lui Pygmnalion. Dar şi a mitului lui Oedip.
Personajul principal, un pictor, care în mod normal ar fi trebuit
să rămână asistent la Institutul de arte plastice din Bucureşti
este marginalizat şi adus în situaţia de a-şi lua lumea în cap.
Este un fel de exil (în primul rând este vorba aici de exilul in-
terior al artistului) într-un târg din Bucovina. Aici va picta
reuşind în condiţia umană de marginalizat să dea o operă de
valoare excepţională şi vastă. Îndrăgostit de creaţie pictând-o
pe una din femeile care se îndrăgostesc de el, reuşeşte s-o reîn-
vie. Romanul este tulburător, de un realism crud, pe fondul unei
panorame bucovinene de ev mediu, pictată parcă de Dărăscu.  

Al treilea roman, „Prea adânc m-ai rănit femeie !”, are ca

personaj principal un tânăr muzician (observăm că toate ro-
manele lui Ştefan Dumitrescu au în centru lor motivul artistului
genial, care intră în conflict cu societatea românească, decăzută
moral, bolnavă de egoplasm şi de axiofagie, care se salvează
prin creaţie !) este tot un roman de dragoste, şi tot un roman
filozofic, iar în profunzimea sa un roman mitologic, în care a-
utorul încearcă dezghiocarea mai multor mituri, legate de mis-
terul feminin, de vocaţia Principiului feminin în istorie, foarte
puternică, de lupta dintre Principiul feminin şi Principiul mas-
culin. Este şi romanul acesta unul care te cutremură şi care te
lasă aşa. În final mărturisim că nu am citit în literatura română
romane atât de profunde, de mari, de cutremurătoare. Romane
de talie internaţională, care îmbogăţesc literatura română şi li-
teratura universală. Romane care pătrund în profunzimile
fenomenului uman, dezvăluindu-i din interior atât măreţia, cât
şi slăbiciunile înfricoşătoare . Mărturisim de asemenea că ne
este teamă pentru Ştefan Dumitrescu, pentru că suntem con-
ştienţi că lumea literară românească invidioasă, egoistă,
meschină nu va accepta ca un scriitor de talie mondială să tră-
iască şi să scrie în mijlocul ei, şi nu se va lăsa până când nu îl
va marginaliza total, ca pe Eminescu. Chiar şi acum la două
luni după lectura romanelor suntem sub impresia lor terifiantă.
Cred că ar trebui să avem o grijă deosebită de scriitorul acesta.

(Ediţia nr. 1501 din 09 februarie 2015-Revista „Confluenţe
literare” on line)
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Trecem într-un şuvoi prin vreme şi
dăm seama de firul personal întins

între buricul primordial şi glia ce-l va
prinde etern.  Povestea, pledoarie a curgerii,
în faţa unei instanţe supreme o relevăm, vi-
brând modelul treimii dumnezeieşti cu cele
trei feţe, ca trei vârste, deşi concomitente,
totuşi înseriate. Este hărăzit poetului, acor-
dat  celor sensibile, să facă răbojul de cu-
vinte, bine rânduite pentru întregul curgerii

prin anotimpuri, prin ani, gânduri.
Poeziile acestui volum vorbesc despre vârstele... poetului

Petre Dinulică, care sunt şi ale noastre, acolo unde mrejele ne
cuprind fără scăpare,  povestea ne face complici, iar pledoaria
ne susţine propria cauză. Pornit la drum ceva mai demult, prin
„Iubirea mea dintâi” remarcam prin anul 2000 că îi aşteptam
debutul editorial de vreo douăzeci de ani. Din faptul vârstei de
mijloc da socoteală printr-o mărturisire, scăpată din cenzura in-
timităţii care nu se expune, asupra iubirilor sale împărtăşite pu-
blic. Răzbătea din versurile sale amestecul trăirii personale ca
un freamăt al inimii nestăvilit şi rafinamentul unei culturi
dobîndite cu inevitabila ei influenţă. După încă vreo cinsprezece
ani poemele din această carte adaugă tematic  trecuta vârstă de
mijloc şi proiecţia cu accente metafizice a pragului de dincolo...
Temei centrale, a iubirii vieţii în general, îi adaugă atitudinea
unui protest faţă de păcatele observate şi suferinţa celor apropi-
ate sufletului, cum este pădurea. Obsesia timpului curgător către
o vărsare îi determină multe numărători. Rugăciunea, invocarea
divinităţii însoţesc faţa duhului, proprie celor înţelepţi, sfătoşi.
Versul capătă autoritatea sentinţei cu substanţă paremiologică
şi incantaţie de psalm.

Structura cărţii respectă întreirea. Cele trei părţi, echilibrate
ca întindere, vorbesc, cronologic,  despre primăvara vieţii,
toamna  roadelor şi înţelepciune cuvintelor din duhul rămas
deasupra încărunţelilor iernii.  Prima parte : „Primăvara are ochi
senini” este sub puterea cuvintelor cheie: ghiocel, zăpadă, iu-
bire, zori, lumină, verde, împerechere. Ludicul este dominant.
Titlurile pun semnul vîrstei: Ninge cu petale de ghiocei, Mărul

ispitei, Iubire, Până la ultimul vis, Să-mi dai anii tăi, Sunt vi-
novat, Iubirile s-ar face strună. Partea a doua: „Nelinişti de
toamnă”, ne pune la graniţa dintre tărâmuri. Ne situăm dincoace
de prag. Cuvintele dominante: toamnă, iarnă, frunză, poartă,
bocet, descântec, graniţă, moarte, vamă sugerează un câmp po-
etic bacovian, fiind autentic însă, inconfundabil, cel al lui Petre
Dinulică.  Pragul nu este doar între anotimpuri, între noapte şi
zi, între simţiri şi trăiri comune. Provocarea este de natură
metafizică, întrebările şi răspunsurile sugerate dintre cele care
preocupă omul dintotdeauna, sunt edificatoare. Apocalipsă,
Festin cu sânge, Despre moarte, Va ninge, Vis-
coleşte la graniţă, Între mâine şi ieri, Între
noapte şi vis, Între iubesc şi am iubit, La poarta
Raiului, Moartea locuieşte în noi, Cum ar fi,?
De ce?, sunt câteva titluri reprezentative. Din-
colo de prag, în teritoriul părţii a treia: „Înlăun-
trul cuvintelor” ni se sugerează intrarea în
lumea informală, în cea a duhului... de deasupra
apelor, viu şi înveşnicit adus de curgerea tumul-
toasă, dar liniştită de marea cea mare a
înţelepţirii. Iubirea dominantă în întreg, în
această parte se explică. Divinitatea se topeşte
în cuvinte şi acestea devin poeme, frumoase ca
nişte imnuri de slavă, aşa cum se va fi aşezat în
scriptură Cântarea Cântărilor; alteori devin
sentinţe pentru îndreptarea celor rele şi atunci
răzbate dojana, fără a fi pamflet, ori satiră.
Legătura părţilor este iubirea, legitate postulată,
apriori după cum ne spune în titlul: „La început a fost iubirea”,
unificând în punctul de întâlnire devizele unor diferenţe de
abordare vremelnică, adică spusa cu „la început a fost cuvân-
tul!” conform cu Evanghelia după Ioan, şi cea care legitimează
acţiunea, punerea în operă: „la început a fost fapta!” proprie
Nordului pragmatic şi protestant. În ceea ce priveşte sensul par-
curgerii cartea ne recomandă... sensul unic, ca numărătoare de
zile şi anotimpuri, într-o încolonare a trecerilor să dea contururi
feţelor-chipuri etape acumulate încrustate în memorie, în cutele
adânci şi apoi revărsate cuvinte, să rămână scripturi şi învăţături
altor minţi sensibile. Luate la întâmplare poemele-zile, ca un
eşantion cu amprentă, indiferent de abordarea construcţiei: vers
clasic, ori fără rimă, structură fixă de rondel, poate sonet se re-

cunoaşte uşor stilul omului-poet. Metafora izvoreşte să îm-
puţineze cuvintele şi să susure acordul cu sufletul cuprinzător.
Mecanismul ne este cunoscut de când există poezia. Cerul, luna,
stelele, soarele, noaptea, pădurea, iarba, florile, roua, zăpada,
ninsoarea, frunzele etc., sunt prezente în cântul-descântec-imn-
bocet-blestem al fiinţei trăitoare jinduind după cealaltă jumătate
în tensiunile arar, dar fericit şi înalt mântuite. Iubirea este lege
iar poezia este o istorie a împlinirii ei. Povestea scrisă într-un
fel anume despre iubire, este poetul însuşi împlinind legea
aceasta să rămână scriptură peste timp şi o prelungire a datoriei,
tot ca o poruncă să ne iubim aproapele ca pe noi înşine. Acesta
este şi motivul poetului Petre Dinulică când îşi publică poeziile,
uneori cu dedicaţii explicite. Am recepţionat şi eu un mesaj,
scris, după spusa autorului, pe cer, ca o poveste în care cuvintele

l-au înţeles. Mai apoi, tot din cuvântul-
Dumnezeu, iubirea m-a născut şi pe mine,
om vremelnic, iubit de poet la rându-mi, să-
i cânt cu nemuritoare cuvinte nesfârşirea
vieţii duhului său generos, chip din duhul
Înaltului. 

Da, poete, ai trecut ca o rugăciune prin
gîndurile oamenilor. Apoi oamenii, simţind
adierea unui imn sacru au făcut... semnul.
In hoc signo vinces! Da, ai dreptate, sub
semnul acesta poţi învinge! Primele două
feţe pământene, pe calea acţiuni cu eroisme
şi martiraje stau sub semnul zilelor,
alergând să fie viaţă cu toate cele înfăptuite
la un anume soroc. Acum... poetul ca un
faraon, pune metaforele la locul cheilor, lu-
mina rostuind drumul către viaţă. La capăt

de drum, la poartă, scrutând ceea ce a fost, contemplaţie a zilei
premergătoare odihnei, îşi aminteşte: „Iubesc şi am să cânt până
plec...”  să fiu... prezent la numărătoarea din urmă , constatând
ce... a fost  şi întrebându-se: ce va fi dincolo de a fost?

Nu suntem singuri în universul metaforelor! Este adevărat
ce spui, încercând să te pierzi în modestie, dar nu uita poete!,
că dacă în generalitatea dumnezeirii adevărul, calea şi viaţa sunt
absolute, trecerea ta prin vreme are amprenta unicităţii, una per-
sonală şi irepetabilă, după cum timpul este masura ireversibilă
a ceea ce ai spus, din ceea ce ai făcut, petrecut şi ai numit, să
laşi un semn. Poemele dăruite şi numite de tine sunt urmele tre-
cerii tale...    

FELIX SIMA
SĂ NE VEDEM PE OLT ÎN SUS…

Să ne vedem pe Olt… în sus…
Unde trăieşte şi Iisus… 

Unde nici „Umbra…” n-a ajuns…

A celui ce, cândva, a fost…

Zidit la Cozia…în post…

Temei de ţară… şi de…rost…

Oşteni treceau prin gând, prin plai…
Stăpâni pe Ceruri ..şi pe grai…
Stemă cu Vulturi…peste Rai…

Arhanghelii Gavril………Mihai…

Şi, pe deasupra, însuşi vine –
Mircea cel Mare – din Rovine

Tot Basarab ce scoate spada
Pe toată Loviştea, - n Posada…

Hurezi- huhurezi
Ne mai cântă în taină-

Vorbind şi ţesând la
Brumata lor haină

Hurezi – huhurezi 
Ne mai ţes într-o haină…

Coconi cu armuri
Într-o toamnă de taină....

Şi haina şi taina… în timp
Sunt o scamă…
Şi haina şi taina… 
În timp… se destramă…
Dar să plecăm pe Olt, în sus,
Unde trăieşte şi Iisus…

Tot El ne-a luat,
Tot El ne-a dus
La Răsăritul lui Apus…

Zeiţă-a vederii clare
Şi-a silabei de uimire,
Arde-n albă lumânare

Şi ascultă de la mine:

Într-o zi mi s-a ucis
-nu îmi e deloc uşor-

O fiinţă-a mea din vis
Când eram tremurător.

Mi-au rămas vorbe confuze,
Rouă de băut prin pai,
Miere-n fiere, frunze-n buze,
Urme verzi de dus la rai...

Peste ele, ochiul este
Roşu – un cadran de sânge-
Şi pe care –o poveste-
Viaţa toată mi se strânge,

*
Dacă zilele sărace
S-au uscat fără folos,
Fluierul de fag se face
Roşu, sabie de os...

Astăzi, mai încearcă-ne:
Pe pereţi ne arătai
Ochiul  între cearcăne,

Fetele crescând pe cai...

Trandafir cu lemnul trist,
Pe un prag de ieri, de azi,
Poartă-mi vorba că exist
La oameni subţiri si brazi...

*
...Şi avea mielul de lapte
Dulci corniţe, luminoase,
Pe potecile prea moi
Sugeam fragedele-i oase

Şi urcam în capul lui
Şi mă odihneam  în el,
Mă miram de cum văd lumea
Prin doi ochi mărunţi, de miel...

Creierul  îi era dulce
Şi-nflorit tot ca un nufăr
Îl luam drept aspirină
Că era păcat să sufăr.

Lunecam apoi sub gâtul
Lui făcut din iarbă verde
Şi-i furam înghiţitura
Şi credeam că nu mă vede...

O, dar cum o mai duceam 
În plăpândul, proaspăt miel!

Dacă nu aş fi crescut-
Rămâneam, precis, în el...

*
Lacrimă, unde ‘ţi-e locul
De din ochii mei cei vechi
Îmbătaţi şi arşi de focul
Din pupilele perechi?

Ţi-ai făcut sicriu din ceaţa
Care spală aliorul,
Destrămată pe sub gheaţa
Lunecată cu  piciorul.

Ţi-ai făcut rotund sicriu,
Din globula printre sânge,
În muierea din pustiu!
Crucea ei de turtă dulce!

Gata-i mortul pentru ciori?
Gata-i groapa! Gata-i groapa!
De din viaţă-ţi scriu scrisori
Şi ţi le închid cu pleoapa...

Trece floarea   peste dinte,
Peste tine, peste mine,
Ţi se-ntinde, mi se-ntinde,
Devorăm din ea stamine,

*
Am lângă mine-ntotdeauna
Doi fraţi ai mei cu mult mai 

mici.
Sunt autorul piesei lor:
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Profil de autor

Prezenţă constantă şi foarte activă la
Cenaclul „Petale” al Societăţii

Naţionale Independente a Persoanelor cu
Handicap (SNIHR) Vâlcea, Elena Natalia
Călinescu s-a născut la 23 iulie 1978, în
Drăgăşani. Este profesor titular de limba
şi literatura română la Liceul Tehnologic
„Brătianu” din Drăgăşani, având şi studii
postuniversitare de  master (2005-2007) în

specialitatea „limba română”, cu lucrarea „Dinamica structurală
a limbii române actuale”; de asemenea, are ca specializare se-
cundară limba şi literatura engleză. 

Pe lângă o activitate didactică susţinută, doamna Călinescu
are şi o remarcabilă activitate culturală şi literară. Cele câteva
recenzii publicate până acum, o arată ca având certe calităţi de
critic literar. Scrie cu aceeaşi uşurinţă şi deosebită sensibilitate
poezie şi proză, în ambele genuri dovedindu-se a fi o romantică
incurabilă, eternul feminin având în domnia sa o întruchipare
aproape fizică. A publicat până acum poezie în diverse reviste,
inclusiv haiku-uri şi parapetisme („parapetism” este un concept
literar nou, „inventat” chiar de către soţul ei, căpitanul de jan-
darmi şi poetul în curs de afirmare Dragoş Călinescu, pe care
acesta l-a definit ca fiind un „gen de poezie modernă, ce li-
mitează textul liric la trei versuri, cu structură liberă, dar cu
posibilităţi de interpretare nelimitată, care evidenţiază trăiri,
idei, sentimente, gânduri”). Soţii Călinescu au o prezenţă
susţinută şi în spaţiul virtual, postând mai ales versuri pe bloguri
personale (wordpress), site-uri de literatură şi pe paginile de
Facebook ale Societăţii Culturale „Anton Pann” şi Cenaclului
„Petale” al SNIHR Vâlcea.

Personal, în cadrul Cenaclului „Petale”, am remarcat proza
doamnei Călinescu şi, de aceea, vă propunem spre lectură trei
texte, care mie mi s-au părut relevante pentru profilul său nar-

ativ, caracteristic acestei tinere şi talentate

creatoare de literatură. Menţionez că primul text descrie
un caz real şi face parte dintr-un miniroman, constituind
partea cea mai dramatică a acestuia. Celelalte două texte
sunt, după părerea subsemnatului, proze poetice sau poezii
în proză, cum vreţi să o luaţi... 

1. Suflet gol

Sufletul îi era gol de viaţă, de speranţă, de tot ce
însemna el ca om. Disperarea era sora lui fidelă de când
boala îi cuprinsese trupul firav de prea multe suferinţe…
Nu avea nimic şi se simţea al nimănui – un fulg în voia oricărei
adieri, fie ea cea mai uşoară pală de vânt. Copii nu avea, căci
soarta îi dictase din leagăn să trăiască singur, ca un arbust ce
răsare din greşeală la marginea pădurii. Gândul hain al sin-
gurătăţii îl bântuia tot mai mult în ultima perioadă. Nu-şi mai
dorea nimic altceva decât să dispară de pe faţa pământului. Pla-
nuri sumbre de curmare a vieţii i se perindau prin faţa ochilor
de ceva luni bune. “Da, o să plec şi n-o să mai supăr pe nimeni.
Nu m-am născut să fiu o povară, nu vreau asta, măcar atât pot
alege de la viaţă şi de la Dumnezeu.”

Inima îl săgetă dintr-odată, iar privirea i se înceţoşă… “Eşti
supărat deja, Doamne? Ce altceva aş putea să fac? La ce m-aş
mai putea aştepta acum, când eu nu mai sunt eu, când ziua e
doar noapte, iar noaptea nu mai vrea să fie luminată nici măcar
de o steluţă palidă rătăcită în întunericul nesfârşit? E doar fur-
tună, Doamne, în sufletul meu rătăcit, doar nori, şi ploaie plină
de praful ce a cuprins existenţa mea. Sunt singur…, părăsit de
sănătate şi puteri, de tot ceea ce însemna cândva esenţa unui
Eu.”

Momentele de luciditate alternau subit cu momente de ilu-
zoriu, de inconştienţă, ce îi invadau psihicul prea slăbit, prea
aievea pentru a putea fi stăpânit de un organism ros de boală.
Cu ochii minţii trase linie pentru a calcula realizările ce nu
păreau a fi decât  în pierdere, câştigul fiind, probabil, rătăcit pe

undeva, prin leagănul copilăriei sale sau,
cine ştie, poate undeva mai devreme de
atât? Era din ce în ce mai convins că
nodul trebuia făcut, aşa de bine strâns
încât să nu mai existe cale de întoarcere,
să fie totul stabilit şi hotărât. Lumina zilei
următoare nu mai putea fi pentru el, nici
mâine, nici poimâine, nicicând…

Prin perdeaua de lumină se zărea ade-
menitor nodul de la cablul radioului, în
timp ce degetele sale mult prea subţiri,
umbre ale celor care fuseseră odată
degetele unei mâini bărbăteşti în toată
regula, cercetau pipăind rezistenţa laţului

construit pentru a-i asigura trecerea pe lumea cealaltă…
Peliculele vieţii sale apăreau şi dispăreau, parcă pentru a pregăti
ritualul de final: zâmbetul unor copii nevinovaţi ce îi erau
nepoţi, codiţele şatene ale strănepoatei ce nu se ştie când
ajunsese în clasele primare, faţa de îngeraş a celeilalte
strănepoate pe care o zărise de câteva ori în momentele petre-
cute împreună în primul ei an de viaţă, grija celor care erau
copiii surorii sale. Grija… şi două lacrimi se rostogoliră alene
pe obrajii brăzdaţi de trecerea anilor. O, da… Cum să le facă
una ca asta? Ce vor simţi ei când îl vor găsi acolo?

Căldura picăturilor scurse din ochii săi tulburi se transfor-
mase în răceala unei ploi de toamnă târzie, ce se disipa în toridul
soarelui ce anunţa sosirea verii şi evapora orice dorinţă de a îm-
brăţişa existenţa. Se simţea prezent într-o absenţă tăcută ce in-
unda al său destin cu mirosul morţii, al renunţării, al
abandonării în inexistenţă, abisul apărându-i ca unică eliberare
din conştient în subconştient. Nimicul îi cuprinsese toată fiinţa
fără îndurare. Toate persoanele din viaţa lui rătăceau în am-
intire, în timp ce corpul său devenea totuna cu o umbră rătăcită
în Univers, ce nu avea putinţă de scăpare din acea călătorie fără
de sfârşit a timpului infinit.

Îşi luă scăunelul cu ultimele puteri, agăţă laţul bine strâns
de suportul de fier din tavanul sălii, conceput pentru a fi atârnate
ghivecele cu flori ce nu mai erau nici ele acolo de ceva timp şi,

ELENA NATALIA CĂLINESCU
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“Povestea vieţii de furnici.”
*

Paharu-acesta cel mai moale,
Paharu-acesta-n care mint,
Prin băuturile vernile,
Cuţite creşte – de argint.

Pe vârful lor, tot în lichid,
Capete vii   se clatină.
În ele am ascuns, treptat,
Valuta mea de platină...

Din întâlnirea cu femeia,
Din întâlnirea de atunci,
Mai port pe frunte, pur si
simplu,
Sărutul ei cu bube dulci,

*
Să-ţi iei, sunt buni,
Sunt buni, să-ţi iei,
Cărbuni, cărbuni
Din flori de tei...

*
Ce e-această semănată-
nfloritură pe sub rouă,
Până când mi se arată
Porumbelul fără ouă?                            

Până când voi fi copilul
Care plânge-n colţ de stradă
Şi retrage lumii mâna
De pe faţa ei curată?

Ce să fac cu două aripi
Ce susţin tremur de aer?
Tot mă-mpiedic printr-o carte

Şi mă-ascund după un caer!

Soră bună, tu eşti! Tu eşti
Vopsitoarea de inscripţii!
Adă-n ora ta regală
Toţi poeţii din solstiţii!

Negrul ochiului mă strânge,
Un fior mi se deznoadă,
Ce pisică-a mea deplânge
Peştii înotând în cadă?

Când tot sângele mă doare
Şi-ntunericul mă-ncinge,
Ce şenilă are ţara?
Cât de-adânc se poate-nfige?

Numărul ce-l port pe spate
E şi el trecut în stemă...
Cine mişcă-ncet acolo,
Care vierme-n teoremă?

M-am hrănit numai cu apa
Care-n vază- floarea muşcă
Aruncată la răspântii
Pre când stelele se-mpuşcă...

Ce să iau pentru durere?
Care leac să-nchidă-arsură
Unui sfânt din fresca veche
Cu picioarele în gură? 

*
Umblă-n mine o secure
Fermecată, ca să sparg
Lemnul greu dintr-o
răscruce,

Trunchiul cel mai vechi de 
fag...

Câte inimi are-n el
De voinic purtând inel,
De fecioară cu cercel!?

Unde-l văd înalt, cu umbră,
Acolo si pasu-mi umblă
Fără pace, până când,
Tremurând şi aiurând,
Îmi ucid copacu-n gând...

Capu-mi cade amărui
Pe o scândură de-a lui...

*
Suntem în trăsura
Serilor, subţire,
Tocmai cum mireasa 
Dusă-a fost de mire
Spre o casă-naltă,
Pe un mal frumos,
Cu pereţi de trestii
Şi pământ pe jos

Şi cu flori şi iarbă
În acoperiş
Să umbrească praguri
Calde de pietriş...
Şi avem la roate
Osii aurite,
Albiile de râu sunt
Drumuri pietruite...

Suntem în trăsură
Şi visăm la fel,

Suntem la răscruce-n
Drumuri fel de fel,
Suntem în trăsură
După cei doi cai
Ce veneau pe drumul
Ce urca la Rai,

*
Se rupe timpu-n frunze
De nuc si de gutui...
Ai vrea să spui acestea
Dar cui să le mai spui
Când nimeni nu te vede
Pe dealuri cum te sui
Şi cauţi cuiburi goale
De păsări şi de pui...

*
Azi vreau şi muzică şi vin,
La ceruri să urcăm  pe sfori,
Ştiind că, totuşi, e un chin
Să fii cu minţile în nori...

Azi vreau şi muzică şi vin,
Uimit de toate câte sunt,
Ştiind că, totuşi, e un chin
Să ai picioare pe pământ,

*
Am alergat
Şi mi-a cedat
Nervul valoric,
Cel încărcat,

Am vrut să-ajung,
Cu cornul lung,
La un liman
Şi să-l străpung...

Faptă mai tristă
Nici nu există
În orice lume
Exclusivistă,

*
Când înflorea pământul
Pe un hotar de ger,
Ce mai miresme, Doamne,
Ce ramură pe cer 
Era pământu-n care
O clipă petreceam,
Cum te-ai uita odată
Cu viaţa pe un geam!

Dar cum e, Doamne,viaţa
Cea fără de pământ?
Nu îmi găsesc  cuvântul,
Cuvântul e mormânt!

*
În capul meu se coc stamine,
-ferească Domnul de mai
rău!-
Apleacă-te pe lângă mine
Să iei  o floare-n trupul tău!

În capul meu  oprit la uşă,
Coboară clovnii pe o scară
Fardând mustaţa cu cenuşă
Din urna doamnei 

Primăvară...

Se face toamnă în privire,
Se face vară în miros,
În gust am o nedumerire
Şi pipăi iarna pân  la os.

În gâtul lacului-pescar
Se-neacă-notătorul – crapul,
În capul meu e un tavan
Pe care vreau să-l sparg 

cu capul,
*

Pe fruntea ta plecată
De preaconcretul trai
Aştept argint de sănii
Ce ne vor duce-n rai

Cu cai de aiurare,
Cu dinţi de stele-n gură...
Aceasta e povestea
Şi-a ei miniatură,

*
Aduc cu mine un cuvânt,
Cu carul revărsat din nori,
Călătorind pe roţi de vânt
Şi şchiopătez adeseori

Şi ce culori şi ce cocori
Mă înveşmântă când iubesc,
La răsărit şi la apus,
În timpu-acesta cât trăiesc...

Mi-e tare dor de-o poezie
Care să spună tot ce sunt,
Ce merg, ce fac în lumea vie,
Precum  în cer - şi pre
pământ...

O, Suflete,coroana mea 
de brad

Prin care zilnic înverzesc 
şi cad...
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fără să se mai gândească, de teamă să nu dea înapoi de la planul
său dinainte stabilit..., îşi puse capăt zilelor. Cablul bine înnodat
se strânse tot mai tare sub greutatea corpului său slăbit, dar su-
ficient de greu cât să nu-i mai dea voie aerului să răsfeţe căile
respiratorii ale aceluia care fusese… om.    

2. De vorbă cu vântul

Am vrut să stau de vorbă cu vântul… azi, dar adierea lui se
îndepărta tot mai tare de adierea sufletului meu şi acum nu s-a
ivit decât ca un atunci absurd şi rătăcit în dansul norilor ce în-
greunează seninătatea unui mâine timid… Am vrut să stau de
vorbă cu vântul şi ieri, când frunzele rătăceau pe portativul unui
imprevizibil şoptit în părul meu castaniu, plin de poveşti fictive,
amestecate cu realul unui trecut, dar timpul s-a pierdut în şu-
viţele şuierate de vâjâitul ascuns al tăcerii, încremenite de miş-
carea insuportabilă a unui flux continuu de trăiri…de gânduri…
de vis pierdut… Am vrut să vorbesc cu vântul, dar el s-a dezis
de mine, s-a ascuns în necunoscut.

Am vrut să dansez cu vântul şi să cânt pe aripi de dor, ce
freamătă un cântec de nimeni ştiut, dar vântul… e plin de şoapte
ce străbat labirinturi pentru a afla începutul, detaşându-se de

trecut, descoperind viitorul, dar plutind în dansul infernal al
unui prezent ce se repetă insistent într-un eu ce devine tu şi
mângâie existenţa unui sfârşit neaşteptat sau … aşteptat
oricând.

Am vrut să vorbesc cu vântul, dar el părea prea ocupat să
mă asculte, căci gândul său mi-a părăsit de mult prezenţa, deşi
e aici, acum, oricând, purificând esenţe de eu sau tu, pierzându-
se-n adierea unui când. Am vrut să ating vântul, dar pluteam
prea departe de răcoarea şi umezeala din simţiri amăgite de
umbre, când mai rare…, când mai dese…, îndrăgite de un suflet
hoinar ca un vânt ce nu se poate desprinde de acel ceva legat
de pământ prin cuvânt.

3. Ploaia ca o melodie

Vântul agitat al începutului de vară îi vâjâia aceeaşi melodie
oscilantă, cu acorduri când joase, când înalte, pe care doar ea
le sesiza şi le simţea până în adâncul sufletului. Armoniile ce
se derulau în auzul inimii sale compuneau o partitură când
veselă, când tristă, accentuându-i zbuciumul interior al simţirii.
Gândul ei zăpăcit zburda nonşalant, de pe o frunză pe alta, în
copacul din faţa ferestrei. O, de-ar sta locului odată!…O

ameţise deja, iar norii grei ce pluteau deasupra oraşului nu îi
inspirau decât singurătate, tăcere, deprimare, ca în poeziile sim-
boliste bacoviene. Iar ploaia, ce se avântase rapid să spele
străzile pustii, ştersese orice urmă de bună dispoziţie ce ar fi
putut să-i lumineze ziua.

Imagini bizare i se derulau în faţa ochilor minţii: Gândul,
un şugubăţ masculin, în paşi de vals cu Inima, o nebunatică
feminină; un El şi o Ea, peste măsură de iubăreţi, ce se hrăneau
cu picăturile de ploaie care se mai domoliseră, transformate în
lacrimi răzleţe lipsite de fericire. Fiecare balansare a unei frunze
o trezea la realitate şi o hipnotiza în acelaşi timp, purtând-o pe
tărâmul viselor şi al iluziilor, dar pălmuind-o de fiecare dată
pentru a reveni la concret. Se hrănea cu starea de reverie ce per-
sista şi o cuprinsese cu totul. Se contopea cu fiecare picătură
de ploaie ce săgeta răceală. Căldura se pierduse pe undeva prin
ungherele iubirii. Era alimentată, se pare, de speranţă. O, da,
speranţa, doar ea mai menţine vie flacăra vieţii…

Şi dacă fiecare rază de soare ar fi un crâmpei de speranţă?
Atunci, fiecare picătură de ploaie ar cerşi un curcubeu, ar im-
plora să se şteargă fiecare supărare, ar alimenta cu viaţă fiecare
floare ce ar colora existenţa ei şi a lui… şi a tuturor celor ce
iubesc.

MARINELA
CAPŞA

Copacul

Cu braţele încărcate de flori,
În vălul parfumului îmbătător,
Trunchi puternic în adierea vântului,
Stă la poalele muntelui Fuji,
Străjer cu puteri tainice.

Sabie a timpului,
Adânc înfiptă în valul Oceanului,
Desparte binele de rău,

Aproapele de prea departele,
Oprind tremurul pământului.

Cu fruntea scăldată în soarele vieţii,
Cu blândeţea privirilor,
Mângâierea ramurilor
Şi puterea rădăcinilor,
Copacul – prieten prietenilor,
Ţine piept furtunilor.

Tablou naiv

Blondă, bucle jucăuşe,
Ochi albaştri,
Guriţa – măr domnesc. 
Ghemotoc pe un scaun roşu,
Imaginând poveşti
Cu îngeri şi Maica Domnului.
Legănare uşoară,
Salcie în adierea gândului,
Crenguţele fragede
Se plimbă cuminţi
Pe obrajii îmbujoraţi.
Glasu-i de cristal

Îmbracă lumea visărilor ei.
Heruvimi, arhangheli, serafimi,
Îngeri fericiţi
Îmbrăşiţează trupul micuţ, firav.
În aer, un parfum 
De smirnă şi de tei în floare
Sfinţeşte locul,
Horă a naivităţii.
Fii binecuvântată, copilă,
În lumea poveştilor tale
Cu personaje din turtă dulce 
Şi pască…!

Cin' se-ntreabă şi se miră de-anii-
aceia de demult
când voiam să-ţi fiu aproape,
glasul tău să ţi-l ascult!

Unde-n lume dispărură gene lunge adumbrind
Unde e obrazul proaspăt de el măinile să-mi prind...

Înspre munţi Călimăneştiul ne cheamă ca-ntr-o poveste
astăzi nu mă strigă nimeni şi nici ochiul tău nu este

ca sprânceana sa-ţi ridice, să mă-nvăluie-n tăceri, 
deşi toate sunt aceleaşi ca în vremea cea de ieri...

O, ce-aş vrea eu ceasul lumii să-l întorc acum la loc
şi să torn în el mireasma albă-a florilor de soc

Să colind prin staţiune, să mă cred a fi-ntr-un burg,
iară tu să-mi tulburi viaţa, să mi-o scalzi într-un amurg...

...Dar nu vine, nu mai vine chiar nimic din tot ce-a fost
toate-n lume au o lege şi-s supuse unui rost! 

Azi e noapte peste lume, Oltul curge tot mai trist 
şi-n zadar implor icoane cu coroanele lui Crist! 

O, tempora!

Tăcerea

Când în afara timpului se scurge raţiunea,
Simţirea din abisuri prea tare se aude!
Dar vorbele-s prea multe şi tac…
Pe aripi seci de îngeri.
Tăcerea îmi şopteşte nonsensuri în secunde,
Iar serafimii-ngână cântări în note surde,
Când ziua se absoarbe
În razele-i pierdute ce tac…
Prin forfote de-atingeri.
Contrastele vorbesc, tăcerea vrea să cânte
În gamele de sensuri neştiute,
Ce sufletul doar ştie să le-asculte,
Iar gândirea, ascunsă-i în idei ce tac:
Convingerile-s surde.

Limite

Fiecare lacrimă
nu-i decât roua sufletului,
ce s-a desprins de cuvânt.
Fiecare întrebare
nu-i decât un răspuns
la alte întrebări, născocite de vânt.
Fiecare petală
nu-i decât o floare,
iar floarea, o petală de culoare
în Universul necunoscut.
Fiecare fulg de nea
nu-i decât o stea, ruptă din soare,
iar fiecare stea

nu-i decât un fulg de zăpadă,
ce se topeşte în zare.
Fiecare bob de rouă
nu-i decât o fărâmă de ploaie,
iar ploaia, roua pe pământ.
Fiecare clipă
nu-i decât o particulă de viaţă,
iar viaţa,
doar o clipă a timpului trecut.
Fiecare răspuns
nu-i decât o altă întrebare
concepută de-un gând.

Nu

Nu-mi pasă că plouă,
nu-mi pasă că ninge – 
sunt eu şi atât,
când viaţa se stinge.

Şi pierd panorame –
nu ştiu să le cer,
dospesc reci iluzii
în ziua de ieri…

Contest iluzoriu
secunde ce pier,

adopt sentimente
sorbite-n eter.

Mai bântui pe luntrea
de nu sau de da,
cerşind o fâşie 
din romantica stea.

Şi arde mocnind
privirea-n bucăţi 
de roze tăcute,
topind entităţi…

Trei poezii de Natalia Călinescu

CONSTANTIN
GEANTĂ

I
Iubita mea
te chem în vis
în ţinutul  unde
locuieşte 
luna dintre ape…

II
Iubitul meu
vino la miez de noapte
la marginea lacului
acolo unde foşneşte
trestia plângătoare.

III
Îmi este dor de tine
în acesta noapte târzie
când întunecatu-mi gând
caută pe marginile Lethei
imaginile celorlalte!

Oh, cât de mult a trecut
de când cinci indica fem-
ininul!
Tu, cea de a şasea,
eşti  visul

acestei existenţe …
IV

Te văd singur,
pierdut printre vise,
la fel cum erai
şi  atunci
când te-am cunoscut.

Atunci,
halucinant
căutai  pe cineva
al cărei chip şi nume
se cufundase,
nu demult,
în tainiţele abisului.
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Acolo unde se termină
cuvântul

Acolo unde se termină cuvântul,
în noaptea din mine,
se naşte ideea.

Zăresc cum din spuma mării
Afrodita  îşi ridică chipul
Şi mă priveşte  cu nonşalanţă.

Simt mireasma algelor din părul ei.
Unduios îşi mişcă şoldurile…

Răpit de ritmurile siderale,
Mă întorc în patria cuvântului nemuritor
Spre a dura citadela dragostei de viaţă

Gândise, scrisese prea mult, erau
laolaltă prea multe tomuri, 
legende, drumuri,
statui ale zeilor,
aforisme de literaţi,
tuşe-ngroşate de muzici 
ton-ton-semiton, 
ziceri şi zvonuri, premoniţii. 
Bunii şi neaveniţii
consumaseră faţa poemului.
Să dăm drumul aerului s-o spele,
s-o oglindească-primenească
de zgură. Fără mălură, pură.

Se deschid ferestrele 
odată cu uşa de la intrare
spre  camera mică.
Aerul devine curent, mişcă, 
prinde viteză
se desface-n săgeţi
ieşind şi intrând,
amestecând înăuntrul
acoperământul
cu dinafara. Abisul cu valul, 
marea cu străfundul, cu zarea.

Intră o frunză de toamnă,
poem cu miresmă de glie 
şi măciulie de mac.
Stă-n mijlocul camerei mici
în imponderabilitate. Poate,
i s-a făcut sau nu dreptate
fiind aici. Voalurile anotimpurilor
îi zboară-n direcţia săgeţilor,
a golurilor, într-un ungher simte
unda poemului vestejit
acoperit încă de scrum, de fum, 
ce-şi caută drum să dispară. Afară.

Îl priveşte şi-l simte, ia aminte
purpura-i apare, e boare de jar
de sfială, dar are şi-o stinghereală
de poem scris afară. 
Se-nchid ferestrele,
uşa spre camera mică, 
poemul de-afară prins înăuntru
recită, declară
- Aproape trecută e toamna,
aşternută-i castana pe caldarâm.

Auzi paşii iernii 

din negura vermii
cum aleargă spre noi?
Vezi albul masteacănului 
ca un fum aşternut 
în pădure acolo unde rugul de mur
pierde murmurul fructelor fumurii?
Vezi  tumbele  coliliei uscate,
ale scaieţilor pe câmpii?
Vezi îngerii cum schimbă penajul,
limbajul aducând a bună-vestire?

Obosit, murmurat vine răspunsul 
poemului dinăuntru
- Am îngerul tras în penel,
pe rastel, gânditor sau în zbor.
Mă uit la el în trecere. 
Fără să vreau.
Stau, vrând-nevrând în legendă
între zei şi muze adunate în joc.
- Vrând-nevrând? 
Cine te ţine în loc?
- Obişnuinţa, ori silinţa să scot
tot ce pot din trecut,
din prezent, din legendele  lumii, pe
rând.
Scriu despre fazele lunii 
schimbate de zei,
despre orbite solare şi
buchetul de floare
de iasomie aşezat în faţa lăutei.
Despre voaluri acoperitoare
zăvoare şi despre 
tărâmuri pe valuri.
Doar că acum, 
simt scrum, fum,
alchimii mă-mpresoară 
fără s-apară metalul,
reacţiile alchimice, schemele, 
calculul electronilor 
sau numărul neuronilor pierduţi.
Ai putea să m-ajuţi
la găsire, triere, scriere.

- La transcriere! Ori la schimbare.
Nu, nu la schimbare de stil,
spuse poemul naturii umil.
Ţi-aduc marea şi sarea din lacrimă
anotimpurile  pe rand,
pământul reavăn gemând,
ramuri rupte de vântul furtunii,
cuibul sărac de lăstunii
plecaţi, obligaţi să se-ntoarcă
urmărind altă barcă, alt catarg
de pe marea brânduşelor.
Ţi-aduc pădurea scoruşelor sângerii
ciugulitul sticletelui cu penele arse
coapsele-nalte, groase ale mistreţilor

după culesul porumbului.
Doar că, mi-e greu în muzeu 
să stau mereu. Să şi scriu!
Boarea, fluturele, floarea,
cerul cu zarea ţintită, oglindită
fac  locul meu mişcător
pe-o orbită neobişnuită
perpendiculară pe cea solară,
cu diametrul nemăsurabil,
dar cu inima, palpabil. 
Sunt poemul alternanţelor,
al tumbelor. Tu eşti al umbrelor. 
Nu ne-am fi de folos.
- Bine, dar m-am obişnuit cu tine,
de când mă ştiu 
vorbesc numai cu mine
patină am prins, 
fum şi cenuşă
şi zgură-mălură. 
Am să mor respirând
după tine. 
Rămâi mai bine, ai loc la masă, 
în casă şi privelişte 
spre cele de tine descrise.
- Avem loc amândoi, 
nu departe, ci-n carte.
Două poeme despre două iubiri, 
iubirea de-afară
tiară naturii şi cea dinăuntrul camerei, 
istoria artei, a literaturii
scrisă, trimisă prin acelaşi har.
Lumea de ieri şi de-acum născute
sub acelaşi umbrar.

Răsfoiesc cartea poemelor,
mă opresc, îmi regăsesc
în culorile anotimpurilor jurul
şi tremurul, reverberaţia interioară
ca răspuns rimei întregite de vioară,
papirusului ivoriu nesigilat, arătat
cui vrea să-l vază şi-al apropierii
statuii. Două poeme contemplative
pe aceeaşi idée. Dar, două idiomuri.
În gând le-mpletesc,
lipesc sensuri, ocolesc, mă întorc 
să nu pierd  tremurul inimii 
în inflexiunea rimei
din acelaşi poem.
Mă tem.
Unul? Parcă
două citisem…
Recitesc şi
zâmbesc. Între-
git, e un singur
poem.

Poemele

ADINA 
DMITRESCU
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La cincizeci de  ani
Privesc din nou spre EA.

Mai tânăr,
sau poate mai bătrân,
m-am îndrăgostit iar.

Inima mea,
precum o magmă arde,

topeşte  şi distilează.

O, vino iubito la marginea
mării,
acolo unde lumina jucăuşă
îţi dezmiardă chipul!

Aş vrea,
ca şi în prima zi,
dragostea să ne poarte
în Mileniul speranţei….

RĂZVAN IONIŢESCU

1971, S-P C, Spirala lui
Arhimede-Toscris galacticul-

ipsos armat

Briză

Stai un an, te pregăteşti
Peştele să-l pescuieşti,
Delta dulce s-o prânzeşti,
Zilele-alea să trăieşti,
Şi în loc de toate astea,
Pescuit matale eşti!
Căci urâtă-i frumuseţea
Când pui botul la momeală
Şi-aştepţi ca măcar o dată
Fericirea să-ţi apară!
Tânăr, vezi o domnişoară;
Mintea ţi-o descrie goală.
Te repezi…Şi ce-ai făcut ?!
Procopsi-o-ar ea de boală
Că o viaţă-ntreagă tragi
Pentru scumpa soţioară
Ce nu mai e domnişoară!
...C-ai pus botul la momeală!
Stai aşa, anii mai trec
Visele se mai petrec,
Nu te pierzi de tot cu firea,
Iarăşi cauţi... Fericirea!
De-astă dată, într-un loc,
Ah!! Cuvinte n-am să-l torc…
De lume uitat de tot,
Delta, deltă, Dumnezeu, 
Muma mea…Iată-mă-s eu!
Dă-i un pol la derbedeu…
Polul să nu fie slut,
Nici argint şi nici de lut!
Fă-l să fie cum aş vrea, 
Fă-l TU fericirea mea!
Şi te-apuci de scoţi la scule
Pe crăcane le-nfiori,
Caţi  în vârful băţului,
La piciorul valului,

La poalele malului,
În ochii bourului,
În râsul ciobanului
Tot ce nicicând ai aflat
Şi mereu ai căutat!
Dar când pleci te uiţi  în traistă
Peştele în baltă sare,
Realitatea deocheată
Te sărută-ntre picioare…
Te mai uiţi şi-n portofel
Şi iar mai oftezi niţel…
Scormoneşti prin buzunar,
Ah, ce sfântă alinare,
Poza soţioarei tale
La vreo douăzeci de ani,
Siluetă cu mister
Ce zâmbeşte pişicher,
Parcă  vrând  să  îşi traducă:
“ Lasă dragă, nu fii trist,
Totul se măsoară-n Vis! “
Şi visând aşa, ca prostul,
Parcă prost în continuare,
Rupt de şale şi-aburit,
Te ridici, priveşti în zare,
Delta pare o-nchisoare,
Suferinţa şi mai mare
Şi-n doi paşi, domol, agale:
“ Poate data viitoare ! ”
Săruţi visul blând şi pleci… 
Doar Sufletul rămâne,
Agăţat ca o minune
În braţele Cerului,
La piciorul valului,
În pântecul malului…

Morala unei 
fabule

Lui George Filip

Unui poet departe de ţară,
Aşezat  în ţara “aezilor” lui
Îi doresc prin această coală
Să-i rămână Iubirea iubindă 

haihui…
Să-i răsară in piepţi minuni 

ferecate
Dacă-i mai există, ori dacă 

se mai cade…
Un suflet rupt în trupu-i 

să-i coase Fericirea
Aleşilor aceştia, cei pustiiţi 

de vânturi
Şi trântiţi în ţeasta Dorului,
Otrăviţi de depărtări
Cu sentimentele  aşezate 
în palme prea moi,
Cu paşii prea goi…
Lor, lui, desculţilor aceşti plecaţi
Înlăuntrul fiinţelor noastre,
Le cer permisiunea să iubesc
Ramul, florile, 
Frunzele  pământului  românesc

Născute din patima, 
cântul şi durerea lor

Cu iz nepământesc.
Îţi cer, de aici, din poalele a 

tot ce-i dulce
Şi-atât de “românesc”
Păstrează-mi, te rog, şi mie
Un colţ din eternitatea  

Înstrăinării
Să  pot a cunoaşte lacrimile 

Depărtării,
Strângerea  pumnului
Şi angina ce-ncearcă inimile
Atunci, când sunt Veşnic aici
Şi de o viată plecat de-acasă…
Îţi mulţumesc că mi-ai reamintit
Cât sunt de norocos şi fericit
Să-mi rătăcesc inimile-n 

ţara mea,
Durerile, năravul, iubirile şi 

dorul
La firul  ierbii unde şade

firea mea,
Sărutul Naşterii şi Moartea sa…

Poetului “aezilor…”
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Similia similibus curantur
s-a îndrăgostit 
de păcatul meu

mi-a luat toate rădăcinile 
ochilor
le-a mângâiat
să nu se grăbească 
nicăieri
să poată poată privi
direct în ochi 
ochii săi  
şi mi-a dăruit 
umbre nedumerite 
ale unei forme îmblânzite
suspendate de un 
la-ce-bun

s-a îndrăgostit 
de păcatul meu

mi-a luat buzele
şi mi-a mângâiat pumnalul
cu care
tot scriam în mijlocul 
îndoielii
ca un deţinut mângâiat 
de otravă

s-a îndrăgostit 
de păcatul meu

mi-a scris o poezie
ca o trombă pe străzile
subţiri ca frunzele
pe care tot parchează

liniştea
să-mi vină răspunsul
împachetat
al nopţii ce ne obligă
să ne singularizăm

i-am luat coapsele mâinilor
i le-am mângâiat
şi i le-am sculptat
în sincretismul dimineţii
inegal şi plăcut
până mi-am putut ridica
ochii
să văd cum toţii copacii
de pe umerii săi
îşi schimbaseră culoarea

mi-am scos plămânii

i-am luat buzele 
două umbre
care se ţineau de mână
ca buchetele de liliac
pe care le vânam în parc
şi le-am devorat
să pot respira lalele

o să-i scriu că 
m-am sfârtecat în bucăţi
m-am pus pe şnur şi
ca un fugar
mi-am făcut jumătate 
de inimă
din două treimi de coapse

NONI-EMIL
IORDACHE

noapte…
pe masă ard doar două
lumânări

tu stai la masă 
şi
îţi fumezi nefericirea

tâmpla îţi sărută trist 
palma obosită

“îngrozitor!”
îţi ţipă inima secătuită

prea mult…

prea mult să-mi terfeleşti 
sărutul
în negura în care mi-ai pier-
dut
îmbrăţişarea!
prea mult să-mi iei privirea
şi să o orbeşti
în mlaştina în care ai înfun-
dat
iubirea!

prea mult… la masa 
care

susţine palid doar două
lumânări
…

martie

tăcerea este un bărbat

tăcerea se închide în bolboroseala 
întunericului care ne fumează
în jilţul său perturbat de
strigătul nisipului albit cu umbre

tăcerea este! :
orgasmul cel mai dureros
al nebuniei
care nu a apucat să facă încă
gălăgie

în tăcere e părere
este trădarea cu mărturisire a lumii
prin care mă pierd în răsucita fugă

tăcerea este fâlfâirea evidentă
a neliniştii... culoare şi imaginaţie
pe pânza care-şi înghite sec amarul
pe-acelaşi tempo al pensulei rărite

noapte

Csaky E POE

IARNA, PLOAIA, VARA
(Refăcut 2013)

GATA BĂIEŢI

Nu mai suportă oamenii
iarna ploaia vara...nu mai

au putere şi speranţă timpul
înseamnă bani nu mai pot

trăi în oraş la bloc şi la casă
în care iarna vor căldură
iar vara vor răcoare şi
amândouă costisitoare

şi între cele două
când se face că plouă

le trebuie iar bani să-şi refacă grădinile luate de
puhoaie...

Codul galben
codul între galben şi roşu

le-nebuneşte viaţa - cum plouă 
li se inundă casa!

cum ninge
nămeţi se-nghesuie-n stradă 

apoi ravagii urmează
topindu-se gheaţa

săraci sunt
nu au umbrele

nu au pelerine de ploaie...
şi când le au pe toate nu au ţevi şi pompe să elim-

ine puhoaie
n-au ape adunate în toiul veri

să ude câmpiile de arşiţă uscate...

Nu au pe nimeni
nu au nimic

se uită la televizoare
...nu mai au pomi
nu cresc animale!

decât unul
două

animale cu ghiare
dintre cele aduse de peste hotare adoptate din lumi

părăsite
pomi vreascuri şi animale

care nu oferă nimic
vor doar îngrăşăminte
medici şi medicamente
...animale care pierdute

dar copiilor prieteni
le ţin loc de părinţi!

nu mai vor oamenii nimic
aşteaptă Raiul...
timpul veşnic

viaţa după moarte
dintre cer şi pământ!

este încă bine în patria noastră oricum s-ar numi
ea...

în alte ţări
chiar mai bogate

oamenii nu au vecini
nu au prieteni
au numai rate
nu au nimic

sunt servitori la stat
bărbaţii-s femei

dar ce e mai rău pentru planetă
atât de deştepţi sunt

că nu vor să mai facă copii...

Gata băieţi
destul cu prostia
au trecut douăzeci de ani
au trecut decenii
două…
a crescut marea
a crescut oceanul
a pierit munca
a pierit valoarea
interesul general
interesul naţional
local

a crescut producţia 
artificial

a scăzut producţia 
natural

a dispărut munca
şi a crescut impozitul
pe nemuncă
a scăzut bătrâneţea
a crescut copilăria
prostia
a căzut informatica
a crescut inferioritatea
homosexualitatea
sexualitatea
a renăscut politica în toate
sectoarele vieţii

Sartre este de mult un
copil 

tot ce este prost
şi ţine de bou
de sex
de nebunia artei
apocaliptică
a crescut
este show
numărul de artişti
poeţi şi actori…

Jackson Pollokc
Ball-ul lui Moloh

scade numărul de şcolari

şi de preşcolari
de copii
şi creşte
numărul
de profesori
creşte
mulţimea
de doctori
creşte numărul
de cursanţi
în artele
libere
ale lui Satan!

…creşte
vârsta de pensionare
scade vârsta de potenţare
creşte
impozitul
pe salariu
impozitul
pe viaţă
scade…viaţa
a cărei durată
se află
permanent derutată

creştere iară
şi iară cădere
durere

viaţă şi libertate
viaţă fără durere
clipă neînsemnată
şi nedeterminată
clipă de clipă
răul nu piere

au murit cei care
am fost primii
au murit
şi-a n-a oară
de trei ori
câte douăzeci 
astăzi
am intrat înfrânt
…în a şaizecea
vară.
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ICOANĂ PE TABLĂ
SUDATĂ

(Poem pentru Felix)

Mi-ai scris ieri
aşa este....
excepţional!
femeia şi cântecul:
Dantela de metal
şi Ema Şaflan

ţi-aduci aminte
de începuturile noastre?

...cand scriam pe pereţi
cu table şi lanţuri sudate

desudate şi încolăcite
decapate şi călite
lanţuri şi fiare meşte-

şiugite
fără folosinţă
adăugite
ţi-aduci aminte?

…când fiare am pus 
pe masă

am pus pe pereţii din casă?

(Apărute în “Odiseea Sărutului”, Intol-Press, 2013)
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MĂDĂLINA BĂRBULESCU

Cadenţe hibernale

Şi... e cerul zdrenţe, zdrenţe,
Numai ochiuri de sudoare,
Pe sprâncenele-i semeţe
Îi curg rugi prea călătoare;

În marasmul ce-l cuprinse
Se mai pot vedea mandale,
Adunând azururi stinse,
Renăscute în fagale

Ce prefiră umbre caste
Şi mercurul ruginit,
Care încă se vor faste
Pe ovalu-ţi mărginit,

Iar când pleata luminată
De cadenţe hibernale
Flutură boem pe geană
Printre visuri saturnale,

Îţi vezi pârgul de făclie
Năucit în lut brumos,
Rotunjind pomeţi de glie
Prin suspinu-i languros;

Şi... ţi-e chipul zdrenţe, zdrenţe,
Numai ochiuri de sudoare,
Pe croirile-i semeţe
Eşti doar rugă călătoare;

În marasmul ce te prinse,
Se mai pot vedea mandale;
Fost-ai rupt din stele-aprinse,
Azi eşti stins c-o lumânare...

Elohime, luminile se
varsă!

Elohime, luminile se varsă!
Pe vârfu-i, alunecând stele se prefiră,
Dansează frenetic pe ram, scăldând lumină,
Torcând lianele de inimi când sosiră;

Elohime, luminile se varsă!
Prinzând trunchiul lumii, secerându-l din 

mijloc,
Tremurânde, cad pe frunza lui senină,
Şovăită le devine ruga sub al limbii foc;

Elohime, luminile se varsă!
Peste rădăcini născânde, înfierate-n dor,
Sfâşiată-i culmea-n haos când dorinţa se anină,
Făcând cosmosul jăratic, din humă şi din 

amor;

Pelerinul meditează sub coroanele-i sublime,
Murmurând din buza minţii: „Se vărsară, 

Elohime!”

Focuri caste

N-a apus vreodată şi nici n-a răsărit,
Simţind-atunci zenitul, şi fost-a prins în el,
Căci ziua e vecie, doar soare-ntrezărit,
În jos e tot nimicul şi-n sus pleşuvul cer;

Curg toamne în nadir, perindă-eternitatea,
Iar perle zămislite din aur luminos
Adună toţi eonii, sfidând cu ei şi moartea,
Căci soarele e lună, iar luna - chip întors;

Dorm stele-n panteon, sunt prinse în mandale,
Al lunii zeu legat şi el în cochilie,
Îşi scutură din irişi căzândele petale,
Urmându-le deodată şi altele – o mie;

Doar carul îi rămase în colbul de lumină,
Cu focurile caste împodobit, arzând
În centrul lumii unde spendorile se-anină,
Iar cerul şi pământul sunt una, aşteptând

Ca Cel din genuin să vină să dezlege
Naşterea de moarte şi soarele de lună,
Din neguri de lumină noaptea ca să plece
Punându-ţi bolta mitră, când straie îşi adună;
Cutremură Ain-ul sângerânda jale,
Sparse nevăzutul raza ce purcede
Să-nchine veşnicia şi-absolutul soare,
Jertfind lumea cu lună doar celui care crede!

Iubim echinoxial

Iubim echinoxial…
Penitenţe ne convoacă;
Doar în gându-ţi boreal
Plângerile vor să tacă...
Să îşi lase cuibul muced
Pe-a mea arcă!

Iubim echinoxial...
Paşi de Zen întors ne-ncearcă
Doar în cugetu-mi regal
Plângerile vor să tacă...
Să-şi îngroape chipul vâlced
Pe-a ta arcă!

Iubim echinoxial...
Într-o arcă prea opacă,
Plângerile stau să tacă...

Letha inimii

Uitarea biciută de stele grizonate
Aşterne săţioasă pe trupul meu caduc
Pulberea de veac cu şoaptele-i şarmante,
Negociindu-mi fiinţa pe-un taler şi-un
funduc;

Şi timpul de-i liturgic nu pot a-l mai găsi,
Simboluri răzvrătite rescriu călătoria,
Când mitul îmi renaşte din Letha inimii,
Sub aripă de demon îmi scald iar fecioria;

Îngerul meu brun topeşte creuzetul,
Uitarea cea de azi e naşterea ce vine,
Când stele şerpuiesc apusul cu încetul,
Lumină, vino tu, uneşte-te cu mine!

ION PENA

Considerat de unii poate cel mai bun
epigramist teleormǎnean, Ion Pena a

fost şi un poet apreciat în perioada interbelicǎ.
Nǎscut pe 25 august 1911, într-o familie de
ţǎrani în comuna Belitori, azi Troianul, mort
în rǎzboi pe 29 iulie 1944 şi înmormântat în

Cimitirul Eroilor din Alba Iulia, Ion Pena este
mai mult un necunoscut astǎzi. De ce ? Pentru
cǎ între 1945 - 1989, mort fiind, a fost ascuns
de ciracii cenzurii în "fondul secret - interzişi,
(S)". Nu le-a scǎpat mai nimic, l-au ras de tot.
Pânǎ în 2000 nu s-a ştiut mai nimic despre el.
Doar unii epigramişti seniori îşi mai aminteau
de epigramele în care-l creionase pe Pǎstorel
Teodoreanu, în anii '40.

(1911-1944)

Discuţie

Berea discuta cu vinul
Şi i-am auzit fidel:
- „Vai de seminţia noastră
Cît trăieşte Păstorel”...

În Olimp, discuţie despre 
Păstorel

Măreţii zei cuvîntă:
- „Urîm acest mişel
Căci gloria lui Bachus
A uzurpat-o el”...

Lui Păstorel

- „Vine toamna. Foarte bine.
(Zice el, gonindu-şi chinul) 
Mă temeam că nu mai vine

Şi se termină pelinul ...”

Aceluiaşi Păstorel

Poate dînsul să turbeze,
Eu cu probe o susţin
Că-i în stare să trădeze
Pentru-o gură de pelin ...

Trebuind să-si onoreze functia de per-
ceptor, nu tocmai populară, Ion Pena

a fost scriitor cu normă redusă, scria printre
picături. Mai mult, fiind iubitor de oameni, s-
a implicat şi în activitatea de culturalizare a
sătenilor. Astfel, în Banat, la Sicheviţa, înfi-
inţeazǎ „Căminul cultural - Lumina”, cu
sediul în incinta Primǎriei. Doneazǎ căminului
un aparat de radio, iar bibliotecii din localitate
cǎrţi în valoare de mii de lei. Ulterior, împre-
unǎ cu sǎtenii procurǎ un aparat de proiecţie,
după cum ne-a spus domnul Gheorghe Birtea,
fostul primar din Sicheviţa. Apoi, din 1941,
activează la Domneşti, judeţul Muşcel, actual-
mente Argeş, unde înfiinţeazǎ „Biblioteca
Modernǎ” prin care cautǎ sǎ satisfacǎ cerinţele
de lecturǎ ale localnicilor. Şi totuşi, în puţinul
timp rămas, Ion Pena a scris peste 300 de epi-
grame şi de-asemenea, peste 250 de  poezii.
În 1939 i-a apǎrut volumul de epigrame, „Fur-
cile caudine”, care având recenzii favorabile
a fost înscris de George Călinescu în „Istoria
Literaturii Române de la origini până în
prezent”, apǎrutǎ în 1941 la Fundaţia Regală
pentru Literatură şi Artă, Bucureşti. 

În mai 1940, în revista "Prepoem", din
Bucureşti, îi era anunţată apariţia volumelor
"Iarmaroc"(poezii) şi "Flori veninoase"(epi-
grame). Întrucât revista şi editura „Drum”,
unde urmau să apară, au fost interzise de cen-
zură în vara lui 1940, volumele lui Pena, au
fost scoase din şpalturi. Scriitorul Dumitru
Vasile Delceanu, autorul volumului "Vocaţia
scrisului în Teleorman", apărut în 2005, afirma
că "de la Pena au rămas câteva volume de ver-
suri în manuscris: „Varietăţi”, „Nord”, „Fum”
şi „Iarmaroc”. Ce s-a întâmplat cu ele este o
altǎ poveste pe care o vom aborda cu o altǎ
ocazie.

Cert este cǎ în urma documentǎrii pe care
am fǎcut-o în biblioteci şi arhive, am de-
scoperit cǎ  Ion Pena a publicat  şi era apreciat
în marile publicaţii bucureştene „Universul lit-
erar”, „Pǎcalǎ”, „Prepoem”,  „Epigrama”,
„Vremea”,  în revista buzoianǎ „Zarathustra”,
redactată de Ion Caraion si Alexandru Lungu,
cât şi în cele teleormǎnene „Oltul”, „Drum”,
„SO4H2”, „Graiul tineretului” ... 

De tânǎr, Ion Pena, şi-a creat multe adver-
sităţi publicând texte prin care se delimita de
„exclusivismul rasei şi culturii germane”, în
revista "SO4H2", pe când avea doar 22 de ani.
Condeier cultivat, rafinat, cu un spirit in-

teligent, acid şi chiar autoironic, Ion Pena dă
scrierilor sale concizie şi fineţe. Antibolşevic
convins, scria, înainte de venirea trupelor so-
vietice, în revista „Pǎcalǎ”, al cǎrei motto era:
„Iar când  la Patria Română / Râvneşte hidra
bolşevică / Nesăţioasă şi păgână, / Ia şi o
armă, că nu strică!"

În „Universul literar”, suplimentul celui
mai popular şi influent ziar din perioada inter-
belicǎ, „Universul”, Ion Pena era catalogat
"Un poet plin, de un talent robust, original şi
format, care face o figură cu totul aparte în
corul celorlalţi." „Astăzi Ion Pena vine între
noi cu o liră cu totul înnoită, aşezându-se din-
tr’odată pe primul plan al poeziei tinere",
"Versurile lui trebuiesc citite cu toată atenţia,
în miezul lor se sbate un poet de rasă, care
semnează simplu şi desluşit: Ion Pena." 

Este important de spus cǎ Pena a scris şi
prozǎ. Astfel, astăzi, noi putem să judecăm
firul epic din proza utopică în două părţi,
"Moneda fantazienilor", scrisă în Banat, la
Sicheviţa, între 1937 - 1938, în care merge cu
anticipaţia pânǎ în 1 ianuarie 2000. Prima
parte a fost publicatǎ în revista „Drum”, în
anul 1937, numărul de Crăciun, iar partea a
doua, singurul manuscris, în dactilogramă,
rămas la fratele mai mic, Petre Pena, a ajuns
la nepotul lor, Marin Scarlat, care l-a dat spre
publicare. În povestire, previziunile autorului
au mari analogii cu colectivizarea şi coopera-
tivizarea, Ion Pena dovedindu-se un bun anal-
ist social de anticipaţie. Prozatorul şi
publicistul Constantin Stan (1951 - 2011),
membru al Uniunii Scriitorilor, în 2001, în ar-
ticolul "Un caz ciudat", vorbeşte despre faptul
că "Pena, prin povestirea sa, îl devansează pe
George Orwell", autorul faimosului roman
"Ferma animalelor", scris în 1945. Iar profe-
sorul, ziaristul şi prozatorul Victor Marin
Basarab afirma tot în 2001 în cartea pe care
începuse s-o scrie despre Pena: „Moneda fan-
tazienilor” ar trebui pusǎ în circulaţie şi
aşezatǎ într-o exactǎ comparaţie cu proza ur-
muzianǎ, într-o corectǎ înţelegere a vizionar-
ismului sud-est european şi, de ce nu, la baza
teatrului absurdului ionescian." Acum, în
2015, citind şi cumpǎnind, putem afirma că
Ion Pena a fost un vizionar.

În volumule sale „Fotografii la periscop”
şi „Secvenţe de istorie literară - opera omnia -
publicistică şi eseu contemporan”, care
cuprind studii şi articole despre Radu

Marin SCARLAT
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Grămăticul, Grigore Gellianu, Şt. O. Iosif, Gala Galaction, Ion
Pena, Constantin Noica, Marin Preda şi Mircea Scarlat, cunos-
cutul publicist şi istoric literar, Stan V. Cristea, membru al
USR, îl numeşte pe Pena: un scriitor „fantazian” nedreptǎţit.
Tot el consemna în revista „Caligraf” din iulie 2005:  „Sur-
prinzător, prin 1943 – 1944, Ion Pena pare că evolua spre un
nou fel de poezie. Îi întrezărim incredibil, cumva, pe Nichita
Stănescu şi Marin Sorescu”, iar în ziarul „Drum” din 17-23 au-
gust 2001 acesta sublinia: „Citite cu răbdare, dincolo de graba
acestui început de nou secol, multe din poeziile lui Ion Pena ne
dezvăluie un poet adevărat şi sensibil, care a putut să

meşteşugească destule versuri memorabile."
Dupǎ cum spuneam mai devreme, profesia i-a purtat paşii

în Domneşti - Argeş, unde se împrieteneşte cu Gheorghe Şuţa,
care-l şi gǎzduieşte pânǎ la plecarea sa pe front. Acesta era lid-
erul  Partidului Naţional Ţǎrǎnesc din Domneşti, mare indus-
triaş şi comerciant, unchiul Elisabetei Rizea din Nucşoara -
Argeş, participantǎ activǎ la „Rezistenţa anticomunistǎ din
Munţii Fǎgǎraş - Haiducii Muscelului". În fapt, Gheorghe Şuţa
fiind fratele avocatului Nicolae Şuţa, viitorul şef de cabinet al
preşedintelui PNŢ, Ion Mihalache. Viaţa lui Ion Pena s-a des-
fǎşurat sub zodia tragicului, ca sǎ nu spun a blestemului. Ca

prim nǎscut, a avut parte de un destin frânt la doar 33 de ani,
fiind al cincelea copil, din cei şapte, pe care pǎrinţii i-au pierdut
in timpul vieţii. Prietenia sa cu Gheorghe Şuţa şi apartenenţa la
PNŢ aveau sǎ-i condamne familia la supravegherea miliţiei şi
securitǎţii în anii '40, de dupǎ rǎzboi, pânǎ prin anii '60. În 2011,
la 100 de ani de la naşterea sa, a apǎrut cartea „Scrieri” de Ion
Pena, care include poezii, epigrame, precum şi proză, dovedind
talentul multilateral al autorului. 

Consider cǎ scrierile sale pot vorbi cel mai bine despre per-
ceptorul - scriitor, aşa că, iată câteva dintre poeziile sale:

Alpinism 

Pe piscuri goale, fără viaţă,
Unde nici vulturi nu s’avîntă
Eu mi-am tîrît povara sfîntă
A trupului flămînd de viaţă.

Cu patimă m-am strîns pe stîncă
Strîngînd spasmodic piatra tare …
Şi-i drept că gura-mi, nu arare
Cerşea un sprijin de la stîncă.

Prăpăstii mi-au surîs sarcastic,
Guri de-abia înfiorătoare,
Dar prins de culme cu ardoare,
Am rîs şi eu – la fel – sarcastic …

- 1928 -
_________________________
Publicată în „SO4H2”, anul  I, 
nr. 1, din 15 aprilie 1932

Poetul din urmă

Pe-aici poetul este rătăcit,
Prin hârburi de anafură şi besnă,
Heralzii în tăcere i-au murit
Şi plânsu-i-au durerile în glesnă.

De vreme îndelungă-i călător – 
Cu pietrele şi roua din grădină,
Cu pulberea, cu norul tunător,
Cu toamna îmbrăcată în rugină.

A năzuit o ţară de poveşti – 
Naiade în albastră legiune,
Luceferi în betele îngereşti
Şi verile cu umbră de cărbune.

Să fluture alaiele în zob,
Pe lanuri să se scuture belşugul,
Din cupe să hălădue -  şi rob
Ca neaua să-i  lucească meşteşugul.

O ţară de lumină şi de vis
Poetul peste ani a căutat-o;
I-e sufletul de negură, închis
Şi ţara pân’acuma n’a aflat-o.
_________________________
Publicată în „DRUM”, nr. 1 din 15 iunie
1938 şi în „PREPOEM” an II, seria II,
nr.19 din iunie 1941

Opriţi-vă

În drumul meu opriţi-vă fierbinţi,
În carnea mea cu târnăcoape.
Am să vă dau mistere şi arginţi,
Ca fumul, bogăţia să vă’ngroape.

Mi-e inima de fulgere ocean.
Mi-e palma năzdrăvană şi haiducă.
Opriţi-vă cu sufletul ochean
Să beţi înfiorarea hăbăucă.

Pe steiul ars de foc şi’nchipuiri 
Să vă înalţ o clipă, să vă doară.
Crepuscul de altare şi zefiri
Şi vorba peste moarte să vă moară.

Nu închinaţi cu mine rugăciuni
Ci treceţi, ca barbarii, mai departe,
Mă jefuiţi de grâne şi tăciuni.
Deschis îmi e pătulul ca o carte.

Eu voi rămâne singur, vagabond, 
Un cerşetor de soare şi de vise.
Voi ocoli destinul rubicond
Ca porţile de marmură, închise.
____________________________
Publicată în „DRUM”, an IV, nr. 1
din 15 iunie 1938 şi în „UNIVER-
SUL LITERAR” an I, nr. 21 din 23
mai 1942

Degradări 

Mărunt şi păcătos sub cer
Totuşi cu râvnă mai visez un
pisc.
Trufia bleg am pus-o în cuier
Şi umil câte-o şuetă mai isc.

Crezui odată în minuni,
destul.
Cetăţi cădeau, mureau dureri
mîrşave,
Avea tot orbul soare în pătul
Şi’nalt sunau aplauzele grave.

Ci anii curseră sătui de glod.
Arcaş, văzduh s’au poticnit în
trestii.
N’a izbăvit tăria un crîmpei de
rod
Gemea în jurul doldora de
bestii.

Cu arcul frînt, tocit, bolnav
Astăzi mai urc între zăbrele
Şi de azur, de vis gîngav 
Strîng putregai şi scrum de
stele.
_____________________
Placheta "Simple nimicuri" -
1940

Metamorfoze

Acest drumeag de lespezi încâlciţi
Îmi rupe carnea goală şi trufaşă
Pe urmele a mii de neofiţi
Şi cu azur durerea mă înfaşă.

Nestăvilit’nainte mă îndemn
Urcat pe uriaşe crepuscule,
E lumea ca o amforă de lemn
Şi fluer în sărăciile-i pătule.

Hei, suflete deapururea hoinar
Opreşte la o margine de vară
Şi soarele luându-l felinar
Să trecem peste margine afară.

Voi ocărâ de-acolo, fără cosorog
Acest pământ aidoma cu-o sferă
Şi voi scuipa pe mersul lui olog
De brută prăbuşită în holeră.

Nu-i voi mai cere niciun dumicat,
Nicio tingire doldora de varză
Ci-a ferecat în foame şi păcat
Îl voi lăsa să urle şi să arză.

Târziu în veacuri, poate, rătăcit
Voi reveni pe urme vechi, halucinat,
Cu altă zestre iar de peticit
Şi fi-voi jaguar sau împărat.
__________________________
Publicată în „UNIVERSUL LIT-
ERAR”, an I, nr. 10 din 7 martie
1942

Sens unic

Cum păcătoşii mei amici, 
Sunt azi în iad, la suferinţă;
Curând la ei mă duc de-aici, 
Că-n rai n-am nicio cunoştinţă.

Protest antidivin

Văzând că-n rai în lung şi-n lat 
Adam e unicul bărbat, 
Începe Eva să ofeteze, 
Că nu-i şi altul s-o curteze.

Control financiar în rai

Murind, ministrul de finanţe,
I-a zis în faţă, Domnului,
Că la impozit sunt restanţe,
Chiar pe grădina raiului.

Regim contraimunitar

Sunt foc şi pară deputaţii,
Când înspre iad işi târă paşii,
Că i-au forţat încornoraţii,
Să stea-mpreună cu borfaşii.

Prăbuşirea

În iad mergând parlamentarii,
I-au zis satanei indignaţi
Că sunt profund discriminaţi,
Să stea-n cazan cu găinarii.

Greşeala Demiurgului

Trăiau în linişte şi pace, 
Adam şi multe dobitoace;
Dar Domnul a făcut femeia 
Ş-a declanşat în rai scânteia.

Bilet numai la dus

Amicii mei că-s păcătoşi, 
Beţivi curvari şi puturoşi, 
În iad îi duce Dumnezeu
Ş-acolo cred că merg şi eu!

Unde-i iadul

Săvârşind de toate-n viaţă,
Doar fapte rele ori păcate,
De merg în iad, suport şi basta!
N-o fi mai rău ca-n lumea asta!

Epitaful unui chirurg

N-a fost un doctor prea dibaci
Că pacienţii i-au murit,
Şi nici în iad n-a fost primit,
Că iar ucide şi pe draci.

Înainte de Eva

A existat în vremea aceea, 
O linişte universală,
Dar şi o mare plictiseală,
Iar Domnul a făcut femeia.

A 2-a voce în rai

Şi după ce-a făcut femeia,
Ea, domnului i-a dat ideea,

Să facă-n rai şi magazii,
Că poartă-o frunză zi de zi.

Potecile veciei

Prietenii ce mi-au murit,
În rai sau iad au nimerit,
Când, fii-va vremea să mă duc,
Nu știu încotro s-o apuc !

Binefăcătorul

Când căsniciile se fac,
Ades apare câte-un drac,
Ce vrea şi el să se implice,
Să-şi bage coada în elice.

Marele avantaj

Olteanul tânăr a murit,
C-a fost de soacră chinuit;
Dar îi va da lui Petru mită,
Pe ea în iad să o trimită.

Păstoriţele

Şi dacă Dumnezeu ar spune,
Că-n iad merg fetele, că-s rele,
Ai asista la o minune,
Că tot ne-am duce după ele.

Pagina 11

ION MICUŢ

Raiul şi Iadul – 
Concurs Vama

Poate că... zilele se 
vor sfârşi.                             

Şi dacă cerul s-ar clinti,
Poate pământul ar fi
prieten cu soarele.
Şi dacă apa ar tresări,
Secundele şi visele
Oare... cum vor fi ?

Poate că... oglinzile 
se vor sparge.

Şi de chipul va pieri,
Poate planeta va fi din
nou verde.
Şi dacă noi nu o să 

mai fim în ea…
Trecutul şi gândul
Vor dispărea?

ANDREEA
CĂLINESCU

Poate o uşă nu 
trebuie deschisă...

Visele se pot rosti 
fără înţeles,

Coşmarurile au al 
lor mister

Şi usa n-are mâner...
Maşina nu are roată,
Distracţia vine îndată!
E o mică legendă,
Care trebuie prescrisă,

Ce are-o cuşcă...
Întredeschisă.
Nu are sens cuvântul 

numit
Când dimineaţa a venit.
Pătura a zburat ,
Pernele s-au 

împrăştiat...
Era un vis neaşteptat.

Vise

Poate dacă totul…



REVISTĂ DE CULTURĂPOVESTEA VORBII 21

ALBUL ŞI NEGRUL ÎN VIZIUNEA ARTIŞTILOR VÂLCENI
ARTE VIZUALE

La subsolul Muzeului Simian, artiştii vâlceni au deschis
expoziţia de artă vizuală intitulată  „ALBNEGRU”. Ex-

poziţia a fost organizată de UAP Filiala Vâlcea, având ca invi-
taţi şi câţiva artişti plastici din Alba Iulia. În 2004, la Bayonne,
în Franţa am văzut o expoziţie similară a unei artiste-Claudia,
numele de familie l-am uitat...O galerie mare în care peste tot
era vărsat var închegat, bidinele, cârpe negre pline de var,
căldări... O expoziţie care, după mine, făcea o proastă reclamă
însuşi ideii de Artă, neavând nimic „sfânt” în ea. Spun „sfânt”
referindu-mă la o linie, la un clarobscur între alb şi negru, ceva
desen...Am uitat să spun că în vitrină era un seminud al
Claudiei, în ...umbră! Din start trebuie să spunem că această ex-
poziţie, foarte reuşită, a vâlcenilor, nici nu se poate compara cu
actul expoziţional de la Bayonne, din acel an, la Muzeul Simian

artiştii vâlceni căutând asiduu în lucrările lor, expresia!...
căutând impresia pe care să o transmită mai departe, despre re-
alitatea acestei lumi. Intrăm în SUB  SOL-ul Muzeului Simian,
care în cazul meu, unic vizitator, se prezintă cum nu se poate
mai bine, totuşi, dacă ne gândim la public, ni se pare un spaţiu
atipic în sensul că nu permite accesul mai multor persoane, si-
multan...Şi mai este ceva, culoarele (holurile) nu permit ex-
punerea lucrărilor, spaţiul dintre privitor şi “operă” fiind foarte
redus. La intrarea în expoziţie ne întâmpină „standul” lui
Gheorghe Dican, artist consacrat prin culoare, de această dată,
surprinzându-ne cu compoziţii Ready Made!...CD-uri, fo-
tografii, obiecte de toaletă. Remarcăm, CD-ul pe care scrie, cu
carioca neagră „ Aseară ţi-am luat cercei... şi azi te văd fără ei”.
Cele câteva exponate sunt realizate în alb negru...inclusiv al-

bumul fotografic expus pe simeză...Parcurgem expoziţia şi ne
plac exponatele semnate de Alexandra Vasile, Andreea
Hereşanu, Angela Tomaselli, Aurelia Sanda, Carina Rusu,
Constantin Plăviţu, Constantin Neacşu, Claudiu Schiteanu,
Corina Croitoru, Cristina Cercelaru, Daniela Deaconu, Ion
Cornea, Mirel Muncelean, Muntean Floare, Noemi Kusztos,
Olga Popescu, Petti Velici, Traian Boicescu, Tudor
Popescu...Am putea să ne arătăm preferinţele asupra câtorva
lucrări care ni s-au părut mai elaborate, totuşi este bine să apre-
ciem întreaga expoziţie care a reuşit să ne trezească interesul,
să sublinieze rolul desenului, încă! în compoziţie; da, el, de-
senul, care încă mai face legea în arta vizuală, care mai dă încăr-
cătură artistică...

GIORGIANA POENARU: „ÎNTRE TRECUT ŞI PREZENT”

Da, nu este titlul unei cărţi, este recenzia, atât cât putem
noi pricepe, la expoziţiei de pictură a Giorgianei Poe-

naru, al cărei vernisaj a avut loc la Muzeul Simian, curtea inte-
rioară, în data de 25 07 15 sub egida UAP. Giorgiana Poenaru
este membră UAP Filiala Vâlcea. Un mediu prielnic, mai mult
decât atât, această locaţie de artă care ne arată cât de armonios
se construia odată, începutul de secol XX; această casă a lui
Simian fiind o dovadă grăitoare de ceea ce vrea să însemne arta
arhitecturii! Poate că şi de la acest gând a pornit  artistul plas-
tician-vizual, vâlcean, atunci când şi-a ales acest titlu dat ex-
poziţiei sale... „Între trecut şi prezent”. Da, pare un joc de
domino prezent mereu între diferitele atitudini artistice, forme
schematice, desfăşurări pe colţuri din hârtia de aritmetică, des-
făşurări în diagonală precum a “deşucheaţilor” pe tabla de şah!
Pe lângă nesfârşitele coloane, fragmente sau elemente genera-
toare, însemne a unei echilibrări pornite prin magia semnelor
şi însemnelor spiralate sau romboidale, iată, descoperim pe
primul tablou pe care ne-am aruncat ochii însemnul magic al
internetului-maus-ul, michimausul, arondului-cel care ne
călăuzeşte paşii-acţiunile în ziua de azi...Desigur, romburile,
trunchiurile de piramidă, clepsidrele sunt treburi mai vechi şi
au făcut fala lumii de ieri!...În alt tablou întrevedem, în
amestecul culorilor, clarobsururi pe verde, dieji sau becali,
plutind în culoare, nu oricum, ci în baza aceluiaşi semn din in-

ternet, micuţul şoricel băgat-închis în primul
segment de coloană infinită...romboidul
magic, magicul şoricel! Zale albe, zale roşii,
romburi, alte magice însemne peste o pădure
de întuneric se răsfrâng în imensa cascadă a
lumii deschisă de internet; timpul de astăzi,
timpul de ieri, sinistră cavalcadă a timpului
peste lumea de azi şi de ieri; oare când va sosi
starostele care să acceseze timpul, să-l prindă
în zăbala eternă a prezentului; timpul de azi
timpul de ieri...Şi tot mergem prin gră-
dina lui Simian în pas cu timpul dar el se
opreşte în loc în faţa sau prin lemnele fru-
mos cioplite şi frumos colorate, statice
lemne, lemnul este chiar static şi timpul
opreşte, lemnul este cel care aduce pacea
eternă şi ne face o clipă să reflectăm  mai
atent la jocurile pe hârtie, pe pânză ale
Georgianei Poenaru; iată, am pornit din
nou la drum prin aceste jocuri, domi-
nouri, statice!...Iată cât de bine ne sur-
prinde această talpă-balama, matriţă, pozitiv şi negativ, imensă
clanţă, în care se vor toca însemnele, triunghiurile, romburile
pictoriţei ca într-un teasc al literelor, primară tiparniţă devora-

toare de semne şi însemne de litere de
domino...Ce frumoasă lucrare a lemnului
pentru lumea viitoare care nu va şti cum este
cu lumea plusului şi-a minusului în epocac
devoratoare a timpului, când totul se va naşte
după tipar şi printro lovitură năprasnică. Bum
Bum şi forma nouă, presată, este gata! Şi din
nou semne şi însemne, diagrame dreptunghi-
ulare, rectangulare, de data aceasta ordine de
“electrogramă”, electrograf, diagramă, elec-

trocardiogramă; da lumea aceasta este ca
o elecrocardiogramă fără sincope serioase
încadrându-se în conceptul universal al
unor armonii de toate felurile...Şi bani şi
zale, capace duble de sticle, zale precum
infiniţii, colaje de „ready made”, şi bani,
şi iarăşi bani! banii, arginţii au părăsit
cosiţele fetelor şi au poposit în cadrele
Georgianei Poenaru!...O expoziţie plină
de mişcare, de idei, în afara oricărui con-
cept colectivist; una de-a jocul cu forma,

chiar formele, joc de semne şi însemne...

Două articole de Csaky E POE

VASIAN MIRCESCU

Presară-o lacrimă de nea
Pe vechea mea făptură nouă
N-am cum să vin în faţa Ta
Că-n viaţa mea e nor şi plouă

Şi nici nu ştiu dacă mai simt
Ce se petrece-acum cu noi 
Presară-o rază de argint 
Pe mersul nostru din noroi

Nu ne lăsa să huzurim 
Pe sfânta ţărân-a brazdei tale
Din viaţa Ta să odrăslim
Şi să-ţi aducem osanale

Am tot lăsat în urma mea
Din tot ce-Ai spus şi învăţat
Presară-o lacrimă de nea
S-aştearnă drumul cel curat

Şi urcă-mă încet spre vis
Ca fumul alb dintr-un fuior
Şi mă primeşte-n Paradis
Tu, Doamne, Tatăl meu de dor…

RUGĂ   3
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…Din ochiul meu deschis de dinspre lume
Din care de-abia eu însumi m-am deschis
Să te privesc privind anume
Ca dinspre relitate înspre vis

Lumina pură despărţită-n şapte
Din care tainic nimic nu mă cheamă
Din care ochiul meu închis spre noapte
Spre alba ziuă nedespărţit se deschidea

Şi iată-mă deschis dinspre-
ntuneric

Şi luminat de-o clipă-n necuprins
Mergând spre un cuprins de tot feeric
Şi de-o culoare din lumenă atins de dinadins

Ce se-ncerca din stingere, din disperare
Să-mi pregătească-al meu încet festin
Să mă deschidă-n marea mea-ncercare
Să-mi lumineze prea sumbrul meu destin

…OCHIUL DE LUMINĂ…
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DE LA IERUSALIM, LA SFÂNTUL MUNTE ATHOS

Înainte de a pleca din Israel, notez
câteva impresii despre această ţară

minunată unde, timp de peste zece zile am
străbătut-o, vizitând diferite locuri istorice
şi monumente religoase. 

Temperatura este suportabilă, datorită
unei adieri neîntrerupte a vântului. Viaţa
este foarte scumpă, dar nu se duce lipsă
de nimic; magazinele sunt pline de tot
ceea ce doreşte omul; bazarele, bogate în

tot felul de obiecte. Pâinea, excepţional de bună. Nu se simte
că ţara este în război; oamenii sunt veseli, specific exuberanţei
orientale.

Rugăciunea evreilor, în Sinagoga din vecinătatea Căminului
românesc, până la ora 12.00 noaptea, impresionează! Ea constă
din strigăte duioase, tânguitoare, cu accente de disperare, dar
şi de nădejde în venirea lui Mesia. Copiii, foarte gălăgioşi; arată
spre Căminul nostru cu teamă şi oarecare dispreţ. 

Ierusalimul, oraş cu toate tentaţiile, necazurile şi încercările
lumii contemporane. Nu locul sfinţeşte omul, ci invers.
Nemulţumirile sunt numeroase. 

În data de 1 septembrie 1982, la ora 14.00, am plecat cu un
sherut de la Ierusalim la Haifa,  al treilea oraş din Israel ca
mărime, unul dintre cele două mari porturi comerciale şi prin-
cipala metropolă urbană din nordul Israelului; costul transportu-
lui: 145 shekeli. Împreună cu noi a călătorit şi monahul
Modestos, vieţuitor în Schitul „Sfânta Ana” din Muntele Athos;
un călugăr simplu, îmbrăcat modest, dar foarte deschis su-
fleteşte, simpatic şi foarte sociabil. Am discutat cât mi-a permis
greaca modernă.  

După două ore şi jumătate, am ajuns la  Haifa. Pe parcurs,
am admirat livezile, cultura, construcţiile şi şoselele din această
parte a Israelului. Se constată munca înţeleaptă, hotărâtă a
poporului de a-şi construi o ţară. Nu batjocoresc pământul,
ci-l cultivă cu sfinţenie, scoţând din ariditatea lui hrana cea de
toate zilele; de aceea, poporul nu duce lipsă de nimic, ci are
toate cele necesare unui trai îndestulat. 

În vama portului Haifa, am întâlnit numai persoane de ori-
gine română; vorbeau româneşte şi au fost foarte amabile cu
noi.  

Ne-am îmbarcat pe vaporul „Virginia” a Companiei italiene
„Brindissi”, care efectua ruta Haifa – Cipru – Creta – Pireu
(Grecia). Vaporul are trei clase: I – cabine; II – salon cu fotolii
foarte confortabile; III – puntea, având o parte acoperită, iar
alta descoperită. Capacitatea, aproximativ 2.000 de oameni,
camioane, autoturisme etc. Am vizitat interiorul: saloane,
baruri, săli de mese, săli de cinema, capele pentru rugăciune
etc.  

Vaporul avea plecare la ora 20.00, dar a întârziat până la
21.30; pornirea a fost lină, insesizabilă. Plutirea excepţională!

Am urcat pe punte, de unde am privit Muntele Carmelului şi
oraşul Haifa iluminat; o privelişte superbă! Luminile multico-
lore produceau efectul unei grădini pline de flori cu nuanţe
diferite. Am admirat marea, luna de pe cer, valurile produse de
vapor. Dimineaţa, am mai văzut două vapoare; unul venea, iar
altul pleca probabil spre Beirut.

La ora 5.45 am văzut ţărmurile insulei Cipru. Eram cu arhi-
mandritul Epifanios, vicarul Mitropoliei de Limassol; cunoştea
franceza şi engleza, şi limba maternă: greaca.

Ora 7.30; vaporul ancorează în portul Limassol; am coborât
pentru a vizita portul. Eram împreună cu Modestos. Era foarte
cald. După o scurtă vizită a portului, ne-am reîntors.

Un evreu şi-a făcut rugăciunea, după toată rânduiala, cu şter-
garul pe umeri, cu cornul în frunte, întristându-se şi bătându-şi
pieptul cu pumnii, având braţul stâng înfăşurat cu o curea; apoi
s-au rugat şi copiii săi.

În 2 septembrie, plecarea din portul Limassol al Ciprului la
ora 12.30; am urmărit cum se abordează vapoarele şi se pun în
mişcare. Era o zi minunată, însorită. Apa, în rada portului, avea
culoarea bleuciel, iar în largul mării, bleumarin. 

În timpul mesei, am oferit un pahar cu vin şi cuviosului
Modest; cred că acesta i-a dat curaj, pentru că a predicat neîn-
trerupt trei ore. A fost o scenă tipic grecească, amintindu-ne de
Sfântul Apostol Pavel din Areopagul Atenei; el vorbea cu în-
flăcărare, iar grecii se adunau în jurul său. Unii îl ascultau cu
mare atenţie, alţii interveneau, îl provocau, îl combăteau, iar
alţii îl apărau. 

Plutim pe Marea Mediteraneană de 20 de ore; vântul, destul
de puternic, provoacă valuri care balansează vaporul, încât îţi
pierzi echilibrul când mergi pe culoare sau pe punte. Chiar stând
în fotoliu, te simţi legănat.  

La ora 11.00 am zărit o stâncă mare în apă, spre partea su-
dică. Am privit pe hartă şi am constatat că este o insulă pustie
la nord de estul Cretei; de aici începea şi insula Creta, pre-
lungindu-se spre apus. Noi plutim în continuare, dar la o dis-
tanţă mare de uscat, încât nu zărim pământul.

În fine, la ora 15.00 am ajuns în portul Heraclion – aeroport
şi capitală a insulei Creta. N-am coborât din vapor, ci am privit
numai de pe punte. Oraşul este destul de modest; se zăreau trei
biserici. Solul este asemănător cu cel din Israel; mulţi măslini.
Clima este plăcută; soare, dar vântul destul de puternic face căl-
dura suportabilă. Din insula Creta, am plecat la ora 19.00.
Înainte noastră au plecat alte două vapoare mari cu pasageri:
unul spre Apus, altul spre Răsărit. Al nostru a dezancorat destul
de greu. Soarele a apus la ora 19.30.

În data de 4 septembrie, după o călătorie liniştită, de 12 ore,
la 7.00, vaporul a ancorat în portul Pireu al Atenei; port renumit,
cu multe vapoare de mare capacitate, ancorate în largul golfului
Egina şi în port. Ne-am ridicat paşapoartele de la biroul vaporu-
lui şi am aşteptat să coborâm pe ţărm.  

Din Pireu, am călătorit cu un tren, apoi cu un autobuz, până
am ajuns la preotul Constantin Carisiaridis, parohul bisericii
Sfântul Gherasim din Atena. Ne cunoşteam, pentru că studiase
în România, împreună cu soţia; ambii vorbesc româneşte. Ne-
au primit destul de bine, dar nu cum se primeşte în România. 

După ce ne-am relaxat puţin, în biroul parohial, unde l-am

găsit pe părintele, care ne-a servit câte o cafea, am făcut primul
drum la Acropolis. În apropierea Acropolei se găseşte Agora,
unde Sfântul Apostol Pavel a vorbit filozofilor atenieni. Este o
stâncă de cremene lucioasă; nişte trepte la fel de lucioase şi
foarte alunecoase te ajută să urci; greu de urcat, dar şi mai greu
de coborât! 

Apoi am urcat pe Acropole, situată pe o stâncă înaltă; un
templu de marmură, cu coloane uriaşe, frontoane şi frize sub
cornişe. Aici am întâlnit două familii din România: una din
Cluj, alta din Timişoara. Mii de turişti, mai ales europeni. Am
fost ţinta nenumăratelor aparte de fotografiat, era însă un vânt
atât de puternic încât greu ne menţineam echilibrul, mai ales că
stânca avea aspectul sticlei, fiind lustruită de încălţămintea vi-
zitatorilor care o calcă de milenii. La baza stâncii, se vedeau
resturile cetăţii antice greceşti şi a celei romane, cu piaţa ro-
mană, amfiteatrul, templul în ruină şi alte construcţii specifice
epocii romane.  

Oraşul Atena are multe clădiri moderne, arhitectura simplă.
Magazinele arhipline, cu tot ce doreşti: abundenţă alimentară,
industrială, îmbrăcăminte, încălţăminte etc. 

În data de 5 septembrie, dimineaţa am fost la biserică, unde
au oficiat trei preoţi; ne-am împărtăşit şi noi. Aici am constatat
nişte practici liturgice specifice: uşile împărăteşti nu se închid
decât în timpul împărtăşirii preoţilor; n-au dveră; la Harul Dom-
nului…, preotul binecuvintează credincioşii cu Sfântul Aer. Pre-
oţii se înseamnă în chipul crucii cu steluţa, se împărtăşesc izolat,
rupând câte o părticică din Sfântul Trup pe care îl consumă în
spatele Sfintei Mese etc. 

La Priceasna Sfintei Liturghii, s-a cântat; n-a predicat ni-
meni. Cred că predicarea este foarte slabă în Grecia. La final,
preotul ne-a prezentat credincioşilor, apoi arhim. Chesarie a ros-
tit un cuvânt. Se recomandă, în asemenea ocazii, un model de
cuvântare: cuvântul de salut, exprimarea bucuriei, o prezentare
a propriei situaţii, o apreciere a celor prezenţi, mulţumire, urare.  

În Grecia, nu se serveşte micul dejun, decât numai o
cafeluţă; am servit-o în biroul de la biserică şi am plecat în oraş
să vizităm muzeele, care sunt deschise şi se vizitează gratis du-
minica şi în zilele de sărbătoare. Grecii părăsesc oraşul sâmbăta
şi duminica, iar muzeele sunt vizitate în special de străini. Am
vizitat patru muzee: Militar, Bizantin, Benaki şi Naţional.

Muzeul militar conţine toate tipurile de arme, maşini de
război şi aparate: săgeţi, arcuri, buzdugane de lemn, bâte, săbii,
puşti, pistoale, tunuri, tancuri, avioane, vapoare, proiectile,
bombe, rachete; uniforme originale, decoraţii, hărţi, tablouri
pictate cu scene de război din vechime până astăzi; machete cu
scene de luptă: aviaţie, transportul de muniţie peste munţi etc. 

În ziua de 10 septembrie, am mers la Mitropolia Tesalonicu-
lui. Împreună cu arhim. Gamaliil Vaida, am primit aprobarea
să intrăm în Muntele Athos, în calitate de clerici ai Bisericii
Ortodoxe Române. Aprobarea a fost semnată de Secretarul
Mitropoliei, arhim. Pavlos Patsias.    

Tot în aceeaşi zi, Sfânta Epistasie a Muntelui Athos ne-a
acordat permisiunea, adică Diamotirion-ul de a şedea patru zile
în Sfântul Munte, aşa cum se procedează iniţial, apoi există
posibilitatea de prelungire, după necesităţi sau interese.

Arhim. Veniamin MICLE

CARTIERUL VĂRZĂRIE - CĂLIMĂNEŞTI, ASPECTE DIN TRECUT

Oraşul Călimăneşti din judeţul
Vâlcea este alcătuit din mai multe

cartiere, printre care se află şi Vărzăria. Nu-
mele lui provine din cultuvarea verzei, în
lunca Oltului, practicată de-a lungul sec-
olelor. Populaţia a fost omogenă, de etnie
română şi de religie creştin ortodoxă. De-a
lungul veacurilor populaţia cartierului nos-
tru nu s-a amestecat cu alte neamuri şi a
rămas „curată”, aşa cum s-a plămădit de la

început, de la străbunii noştri.

Istoria acestui cartier este comună cu a localităţii din care
face parte. Evenimentele petrecute în această localitate au influ-
enţat în mod direct şi viaţa locuitorilor acestui cartier. Cartierul
se află în centrul oraşului Călimăneşti. Este delimitat la est de
râul Olt, la nord de strada care duce spre barajul Hidrocentralei
de la Călimăneşti, iar la vest de şoseaua naţională - Calea lui
Traian. În treimea de sud a cartierului se află Valea Satului sau
Valea Călimăneşti, care curge de la Vest spre Est şi se varsă în
râul Olt.

De-a lungul veacurilor cartierul nostru a suferit mai multe
modificări; au apărut obiective noi, dar cele mai multe s-au ivit
în secolul XX. În cele ce urmează le menţionăm pe cele care s-
au connstruit în secolul XX, în special în prima jumătate a aces-

tuia.
După primul Război Mondial, în anii `20, s-a amenajat Ci-

mitirul Eroilor, în colţul de Nord Est al cartierului. Peste drum
se afla cimitirul civil. Cimitirul Eroilor a existat în acest loc până
în 1977, când a fost mutat la Cozia, lângă cimitirul călugărilor,
în partea de nord. Şi tot în acel an a fost mutat şi cimitirul civil
în Dealul Fulga. Aceste cimitire au fost mutate pentru a nu fi
afectate de lucrările la barajul Hidrocentralei Călimăneşti şi de
la lacul de acumulare.

În anul 1960, pe vremea când era primar al oraşului
Călimăneşti, Dan Haralambie, a fost construită clădirea liceului,
iar în anul următor, 1961, a fost înfiinţat Liceul Teoretic „Mircea
cel Bătrân”. Liceul se află pe latura nordică a cartierului nostru,
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vis-a-vis de piaţa oraşului Călimăneşti.
În partea de sud a cartierului, lângă Valea Satului, au existat

patru poverne la care se fabrica tuică de prună. Proprietarii aces-
tora au fost: Simion Macavei, Gică Găină, Ion Zamfirescu şi
Mitică Olănescu. Procesul fabricării ţuicii începea în septembrie
şi se termina în luna martie a anului următor. Se fabrica o ţuică
de calitate, renumită în tot judeţul pentru calităţile sale. Cele
patru poverne au funcţionat până în 1960.

Domnul Simion mai avea şi o moară de apă, lângă povarna
sa. Şi tot dânsul avea şi o brutărie. La început cuptorul l-a avut
în incinta casei sale, la extremitatea estică. Pâinea o valorifica
la prăvălia care se află pe Calea lui Traian, unde se află azi
Raiffeisen Bank, Cu timpul, în această prăvălie a construit şi
cuptorul de pâine. Printre brutarii pricepuţi şi buni meşteri au
fost şi Alexandru (Săndică) Ceapă, care şi-a schimbat numele
în Cosmin, şi Nicolae (Lică) Joică. La brutăria lui Simion
Macavei se făcea o pâine foarte bună, renumită în tot judeţul
Vâlcea. Şi această brutărie şi-a aflat sfârşitul prin anul 1960.
Menţionăm că cele patru poverne, moara şi brutăria au
funcţionat până în anul 1960, când s-a înfiinţat Cooperativa
Agricolă de Producţie (C.A.P.) Jiblea-Călimăneşti.

Prin anii `20 ai secolului XX s-a construit abatorul comunal
unde se sacrificau vitele şi porcii. A funcţionat până în 1950.
Acest abator a fost amplasat pe Iazul Morii. După desfiinţarea
abatorului şi până în anul 1972 clădirea a fost dezafectată şi din
ea a rămas numai structura de rezistenţă (scheletul din grinzi şi
beton).

În anul 1972 în fosta clădire a abatorului a fost amenajat un
atelier de autoservice care a primit numele de „Dacia Service”,
în ideea că aici se vor repara numai autoturisme marca „Dacia”.
Conducerea acestui atelier  a fost încredinaţată inginerului Iosif
Santa, originar din Sibiu, un foarte bun profesionist şi organi-
zator, câştigător al unei ediţii a Raliului Dunării. Acesta, împre-
ună cu fratele său Albert (Berti) au reuşit să închege un colectiv
de tineri, foarte buni meseriaşi şi plini de entuziasm, printre care
Traian Zgripcea, Costel (Tică) Cocoş, Ion (Nelu) Pleşanu (Pipă),
Gheorghe Vartolomei. Astfel s-a ajuns ca la acest atelier să fie
reparate nu numai autoturisme „Dacia”, ci o gamă foarte largă
de maşini (alte mărci). Atelierul a fost mutat în anul 1983 la
Jiblea Veche. De atunci clădirea a rămas pustie şi de-a lungul
timpului a ajuns în paragină.

Până în anul 1960 în cartierul nostru au existat doar două
străzi. Una, situată pe mijlocul cartierului, cea mai lungă, ori-
entată pe direcţia Nord-Sud şi paralelă cu râul Olt. A avut mai
multe denumiri: între anii 1927-1950 purta numele de strada Dr.
Haralambie Botescu; între anii 1950-1990 s-a numit strada
Vasile Roaită, iar după 1990 - Şerban Cantacuzino. A doua
stradă, mai scurtă şi perpendiculară pe prima cu care se incru-
cişează, porneşte din şoseaua naţională - Calea lui Traian şi
ajunge la râul Olt. Şi această stradă a avut mia multe denumiri:
între 1927-1950 s-a numit Filimon Sârbu, iar după 1990 - strada
Mircea cel Bătrân.

În anul 1960 s-a amenajat strada Aurel Vlaicu, care porneşte
la sud din strada Filimon Sârbu şi ajunge la nord în strada care
duce la baraj. Această stradă, mai scurtă, este paralelă cu râul
Olt. Pe această stradă s-au construit case noi şi două blocuri de
locuinţe.

Străzile, iniţial, au fost pavate cu piatră de râu. În primăvara
anului 2008, pe când primar al oraşului era ing. Ilie Amuzan,
străzile din cartierul Vărzărie au fost asfaltate.

Între anii 1977-1981, cu prilejul lucrărilor la Hidrocentrala
Călimăneşti, a fost construită o nouă şosea, „varianta”, pe malul
drept al Oltului, care se întinde de la barajul hidrocentralei (la
nord) până la Priporul Mămularu (la sud). Pe această „variantă”
circulă în special camione de mare tonaj şi TIR-uri. În partea de
sud a „variantei”, în anii `80 ai secolului XX s-a construit un
motel, o benzinărie şi sera de flori (mutată din Ostrov).

În cartierul nostru au existat trei puţuri cu apă potabilă (care
era scoasă cu găleata legată de lanţ care se înfăşura pe un tambur
acţionat manual). Aceste puţuri erau amplasate astfel: unul la
intersecţia celor două străzi menţionate mai sus şi două la ex-
tremitatea estică a străzii Filimon Sârbu. De asemenea, în punc-
tul numit Sândeşti, există un izvor cu apă potabilă, rece, de
foarte bună calitate, care este captat şi utilizat şi în prezent (spre
deosebire de cele trei puţuri care nu mai sunt funcţionale). Şi
acum, câteva cuvinte despre locuitorii acestui cartier. Au trăit şi
au locuit aici intelectuali şi gospodari, meşteşugari iscusiţi. O
parte din intelectualitate este autohtonă iar alta provine din alte
localităţi , dar a trăit şi a locuit în acest cartier.

Amintim în această lucrare căteva per-

sonalităţi: actorul Vasile Lucian, care a dat „viaţă” la peste 80
de personaje (roluri), scriitorul Tudor Dumitru Savu, care a fost
preşedintele Comitetului de Radio şi Televiziune din Cluj, a fost
şi membru al Uniunii Scriitorilor din România şi ne-a lăsat şase
cărţi de certă valoare literară. Avocaţii eminenţi Alexe şi Bogdan
Constantinescu, procurorul Paul Constantinescu care a fost mai
mulţi ani procuror şef al judeţului Vâlcea.

Şi corpul medical a fost bine reprezentat. Amintim aici câţiva
medici: Dumitru Savu, Şerban Savu, Gheorghe Mămularu, care
a fost două decenii directorul medical al Staţiunii Călimăneşti -
Căciulata, Pansela Mămularu, George Mămularu, Monica
Lesnic, Sorin Lesnic, Iulian Dumitraşcu, medic veterinar.     Din-
tre cadrele medii sanitare amintim pe asistentele şi surorile me-
dicale Viorica Mămularu-Iorndănescu, Cerasela Manda,
Magdalena Vartolomei - Ionescu, Cornelia Marin, Maria (Mia)
Etineanu, Mihai Dinică, Marilena Ungureanu, Maria (Mioara)
Sinca, Elena Moldoveanu, Maria (Mioara) Olănescu - Ilinca,
Dorina Ustea, Elena (Nina) Poteraş (fiica lui Druşcă Poteraş -
al lui Ţăruş), Rareca Eftene (moaşă).

Dintre cadrele didactice îi amintim pe profesorii: Victoria
Savu, Ion Popa, Sorina Vescan - Lesnic, Aurel Cincă, Veronica
Cârstea, Aurelian Cârstea, Vasile Berbece, Elena Berbece -
David, Ion (Nuşu) David, Vasile Micu, Sorin Popa, Constantin
(Cristi) Geantă, Vasile Dumitrescu, Dănuţ Mesescu, Carmen
Damaş. Au fost şi învăţători de mare valoare: Emilia
Constantinescu, Alexandrina (Didina) Gorunescu - Macavei,
Irina (Puşa) Macovei - Georgescu, Florica Popa, Alexandrina
Găină, Ioana (Jana) Teodosiu - Căpruci, David Mesescu etc.

Bibliotecari: Florica şi Fenia Driva, mama şi fiica, şi Florica
Zgripcea, şi care timp de o jumătate de veac au slujit cu devota-
ment şi profesionalism biblioteca oraşului şi staţiunii noastre.

Economişti (licenţaiţi): Nicolae (Picu) Olănescu, Ninel
Pogea, Dorin Dumitrescu etc.

Contabili: Simion (Bebică) Macavei, Sofia (Fica) Macavei
- Lucian, Elena (Nuţa) Olănescu - Badea, Ilie Găină, Relu Moise
etc.

Ingineri: Sabina Macavei -Drăghici, Ion (Nelu) Macavei,
Mihai Macavei, Venera Macavei - Lepădatu, Emil Constanti-
nescu, Iulia Macavei - Dinică, Gheorghe (Gicu) Dinică, Codruţ
Dinică, Horia Macavei, Gherghe (Gigi) Ceapă, Adrian Grecu,
Eugenia (Puşa) Vartolomei, Dan Sinca, Teodor (Nelu) Ioniţă,
Iuliana Moise etc.

Ofiţeri, cadre M.A.P.N. şi M.A.I.: Nicolae (Nicu) Sinca -
general de brigadă, colonei - Nicolae Tiucă, Vasile Zgripcea,
Aurel Grecu, ion Popescu, George Mămularu (comisar şef
medic), comandor aviator Mihai Moise, Radu Bădiţă, maior
Nicolae Sasu, căpitan Gheorghe Câpruci,  plutonier adjutant şef
Ion (Nelu) Băiaşu.

Clerici: preot Ilie Ceapă, monah Constantin Manda (călugăr
la Mănăstirea Frăsinei).

Tehnicieni: Ion (Nelu) Sinca, Gheorghe Stan, Gheorghe
Târzian, Gheorghe Ceapă (gică al Stanciului) - veterinar,
Nicolae Porodici, Petre Porodici, Mircea Macavei, Aurel Grecu,
Vasile Zamfirache, Constantin (Tică) Eftimie (Tinai), Dumitru
(Mitică) Sinca ( al Tudosii) şi fratele său Gheorghe (Georgică)
Sinca (al Tudosii).

Pădurari: Nicolae Sinca.
Locuitorii cartierului Vărzărie se ocupau cu agricultura,

pomicultura şi creşterea animalelor. Cultivau porumb, cartofi,
zarzavaturi şi plantau pruni, meri şi peri. Prunele erau materia
primă pentru fabricarea ţuicii.

În fiecare gospodărie se creşteau câte unul sau mai mulţi
porci şi păsări, găini, raţe, gâşte. Unele  gospodării aveau car cu
boi. În prima jumătate a secolului XX au existat peste zece
gospodării care au avut car cu boi. Amintim aici doar câteva:
Constantin (Dinu) Croitoru, Ion Berbece ( a lui Dinuţ),
Vasile Mămularu, Gherghe (Gică) Iepure, Ion Porodici,
Nicolae Vartolomei (al lui Ursei), Nicolae Ceapă (Câţă),
David Manda, Ion Pleşanu etc. Din anul 1960 din toţi aceşti
gospodari care aveau car cu boi a mai rămas numai  unul
singur, Vasile Mămularu.

Câteva gospodării din acest cartier au avut şi cai şi tră-
suri: Petre Niţă (Pătru lui Trache), Gheorghe Priboianu (Gică
Lălău) şi fraţii: Vasile, Andrei (Druşcă), Gheorghe şi Ion
Poteraş (ai lui Ţăruş). Petre Niţă şi fraţii Vasile, Andrei
(Druşcă) şi ion Poteraş au avut din gospodăria lor căzi din
lemn şi alături cuptor de ars pietrele. Aceşti birjari aduceau
cu caii lor, în butoiaşe de lemn, apă minerală sulfuroasă din
Valea Puturosu, o turnau în căzile de lemn şi o încălzeau cu
pietrele încinse în cuptor şi făceau băi la boierii care veneau

în staţiunea noastră. Boierii apreciau aceste băi empirice şi le
preferau celor din stabilimentul Societăţii Govora - Călimăneşti.
Acest „tratament” balnear a dăinuit până în anul 1948, când s-a
făcut naţionalizarea staţiunii noastre.

În cartierul Vărzărie au existat mulţi şi valoroşi meseriaşi,
pe care îi menţionăm în această lucrare.

Croitori şi croitorese: Nicolae (Nae) Crăciun, Cornel
( Cornelică) Calboreanu şi fratele său Vasile (Vasilică)
Calboreanu, Ion Geantă, Ion (Nelu) Dugu, Simion Manola,
Gheorghe Croitoru, Lavinia Geantă, Carolina Manda, Georgeta
(Geana) Ceapă etc.

Tâmplari: Gheorghe Niţă (Gică al lui Trache), Nicolae Niţă
(Culae a lui Trache), Nicolae Sasu, Constantin Sasu (Din al lui
Mărtac), Tudor Zgripcea (Dore al Biţii), Ion Zgripcea (al lui
Drăgoi).

Cizmari: Ion Dugu, Victor Găozea etc.
Tinichigii: Gheorghe Niţă (Geoge al lui Trache), Marian

Niţă, Gheorghe Făsui (Gheorghiţă al Tudosoii).
Grădinari: Gheorghe Mămularu, care a fost şeful serei de

flori din Ostrov în perioada 1938-1968, Stelian Dugu şi fiul său
Gheorghe (Gică) Dugu.

Instalatori: Nicolae Covrig, Nicolae Poteraş (Nicu al lui
Gonghici), Gheorghe (Gică) Voica, Nicolae Berbece, Mihai
Tiucă etc.

Electricieni: Vasile ioniţă, Mihai Sinca (al Tudosii).
Zidari: Vasile Diaconescu (al Stanchii), Nicolae (Culice)

Priboianu, Cristian Diaconeasa (al Stanchii), Ion Sinca (al Tu-
dosii), Alecu Orghidan (Lecu lui Bravă).

Zugravi: fraţii Dănuţ şi Mihai Dugu (ai lui Famian), Nicolae
(Nicu) Priboianu.

Olari: David Manda şi fiul său David (Vidu) Manda făceau
cele mai bune oale, străchini şi alte obiecte de uz casnic din
argilă de bună calitate pe care o aduceau din Dealul Naca (ce se
află în vestul oraşului Călimăneşti).

Pescari: fraţii Petrică, Alexandru (Sandu) şi David (Vidu)
Poteraş (ai lui Nete), Gheorghe Ustea, Ion (Nelu) Manole,
Constantin Poteraş (Tică al lui Ţăruş) etc.

Brutari: Simion Macavei, Alexandru (Săndică) Ceapă
(Cosmin).

Bucătari: Ana Vartolomei (a lui Ursei), Gheorghe Făsui
(Dică al Tudosoii) şi fiul său Vasile (Vasilică) Făsui, Gheorghe
(Gerogel) Vartolomei (al lui Ursei), Teodora ioniţă (Dora lui
Ţăruş) etc.

Băieşiţe (au lucrat la stabilimentul de băi al staţiunii): Ana
Făsui, Elena Iancu (Lina lui Antonie), Maria Niţă (Oara lui
Trache), Maria (Mioara) Vartolomei ( a lui Ursei), Matilda
Moise, Verginica Poteraş - Drăgoi.

Măcelari: Dumitru (Mitică) Olănescu, Dumitru (Puiu)
Olănescu, fraţii Ştefan (Făruică) şi Gheorghe (Cole) Poteraş (ai
lui Ţăruş), Gheorghe Ceapă şi fiul său Doru Ceapă etc.

Şoferi: Gheorghe (Gicu) Moise, Alexandru Diţoiu (Sandu al
lui Zaria), Constantin (Costel) Bucea, Nicolae Diaconu.

Fotografi: Constantin (Tică) Sasu, Aurel Popescu, Anghel
Moise şi soţia sa Georgeta (Geta) Moise.

Pe la mijlocul secolului XX dezvoltarea cartierului ajunsese
la apogeu în toate sectoarele de activitate. Dar, din nefericire,
către sfârşitul acestui secol, nu mai erau moara de apă, brutăria,
povernele, abatorul. Locuitorii nu mai creşteau animale, dis-
păruseră caii şi trăsurile. În cartier mai exista un singur car cu
boi, al lui Vasile Mămularu. Numărul meseriaşilor vrednici de
altădată a scăzut foarte mult.

Iată pe scurt câteva aspecte din trecutul cartierului Vărzărie
din Călimăneşti.

Pagina 14 CHIOREAN, medical cycling



REVISTĂ DE CULTURĂ POVESTEA VORBII 21

CÂTEVA PERSONALITĂŢI ALE LITERATURII  ROMÂNE
DIN NEAMUL PÂRÂIENILOR

Vineri, 20 martie 2015, ora 11.30;
la Biblioteca Judeţeană „Antim

Ivireanul„ din Râmnicu Vâlcea a avut loc
lansarea cărţii ,,Pârâienii Valahiei”, mo-
derator fiind domnul profesor dr. Florin
Epure, directorul Direcţiei Judeţene pen-
tru Cultură Vâlcea.

Au participat numeroase personalităţi
de diferite specialităţi (istorici, arhivişti,
profesori, preoţi, ingineri, cercetători, bi-

bliotecari etc.) din Vâlcea, Piteşti, Târgu Jiu şi Bucureşti.
Cartea  ,,Pârâienii  Valahiei” apărută la Editura Paralela 45

din Piteşti, 2014, sub semnătura autorilor: Badea Constanţa,
Badea Petronela şi Pârâianu Mihai, este un manual de istorie,
bine documentat, care, în cele 336 de pagini, „dă la o parte una
dintre cortinele ce învăluie încă viaţa Evului Mediu românesc. 

Urmărind viaţa unei familii boiereşti, desfăşurată pe multe
veacuri, lucrarea este un tablou al vieţii din Epoca Feudală a
Valahiei nu lipsită de culoare locală, privind îmbrăcămintea
boierilor, a jupâniţelor, aspectul conacelor, al aşezărilor săteşti.

Monografia marilor familii boiereşti s-a îmbogoţit astfel cu
o lucrare cu profund caracter ştiinţific” (prof. Carmen Farcaş).

Străbunii noştri, boierii Pârâieni, „au făcut parte din ramura
domnitoare a Basarabilor”. Ei au avut un mare rol în viaţa so-
cială, religioasă, militară şi culturală în diferite epoci. Au
deţinut mari demnităţi în Sfatul Domnesc, iar în timpul domniei
lui Matei Vodă Basarab, Danciu Pârăianu, ctitorul Mănăstirii
Polovragi, care deţinuse, pe rând, demnităţile: Logofăt (rang de
ministru), Ispravnic, Mare Sluger, Mare Postelnic, este  trimis
capuchehaie (rang de diplomat-ambasador)  la Constantinopol.

Asemenea exemple pot continua, dar nefiind istoric de for-
maţie, am să prezint câteva personalităţi de marcă ale literaturii
române din neamul Pârâienilor, dar nu înainte de a aminti a-
testarea documentară a satului Pârâieni de pe Valea Olteţului,
sat unde îşi aveau conacele boierii Pârâieni. Primul document
în care se vorbeşte de Părăiani, este Hrisovul dat de Basarab cel
Tânăr la 18 ianuarie, 1480, în Bucureşti; document ce se găseşte
în lucrarea Documente privind Istoria României, Ţara
Românească, sec.XIII – XIV, paginile 273 – 276.   

Referindu-mă la poeţi, prozatori, dramaturgi, din neamul
Pârăienilor, pot aminti pe Alexandru A. Macedonski, Emanuel
C. Părăianu, George Gh. Topârceanu, Bogdan N. Amaru şi
Alexandru A. Mitru. 

Din noianul de documente consultate, 402, la Arhivele Sta-
tului din Vâlcea, Argeş, Dolj, Bucureşti, arhivele a zeci de
primării, lucrările unor mari istorici ca: Dimitrie Cantemir, C.
Cantacuzino, V. A. Urechia, N. Iorga, C. Giurescu, Octav-
George Lecca ş.a., monografiile comunelor Pârâieni,  Livezi,
Grădiştea,  Zătreni,  Polovragi,  Baia de Fier, Tetoiu, Lădeşti,
Stroieşti ş.a., pentru tema pusă în discuţie, am notat ceea ce cred
că ineresează pe mulţi specialişti. Cum am nominalizat mai sus
pe Al. Macedonski, Emanuel Părăianu,George Topârceanu
(poeţi), Bogdan Amaru (dramaturg) şi Alexandru Mitru (proza-
tor), n-am să fac referire, nici analize  literare ale operelor  lor,
ci am  să  argumentez că aceşti scriitori au ascendenţi în neamul
Pârâienilor, deci în linie genealogică directă fac parte, ca rude,
din generaţiile anterioare ale acestora.  

Alexandru A. Macedonski  s-a născut la 14 martie 1854, la
Bucureşti. Părinţi: tatăl, Alexandru Dimitrie Macedonski, om
de carieră militară, de origine slavă, din sudul Dunării; mama,
Maria, era fiica lui Emanuel şi Catinca Fisenţa. Când tatăl,
Emanuel, a decedat în  august, 1834, Maria avea  numai opt
luni  (n. 1 ianuarie, 1834),  iar mama, Catinca,  rămasă   văduvă,
avea 20 de ani. S-a  recăsătorit cu vărul ei, Dimitrie Pârăianu,
care a înfiat-o pe Maria cu numele de Maria Pârăianu, căreia  i-
a dăruit  multe daruri, dar  şi moşiile Pometeşti şi Adâncata de
lângă Craiova,  unde viitorul poet, de-acum nepot al lui Dimitrie
Pârăianu, şi-a petrecut copilăria, pentru că şi el rămăsese fără
tată, când avea 15 ani. S-a presupus că tatăl, Al. D. Macedonski
ar fi fost otrăvit, după ce intrase în disgraţia domnitorului
Al.Ioan Cuza, deşi ajunsese primul general al Principatelor
Române, iar în Guvernul lui C. Al. Kretzulescu, Ministru de

război.
Alexandru Macedonski a scris poezie, proză şi teatru, dar

în literatura română e cunoscut ca poet al Rondelurilor şi
Nopţilor şi... ca primul reprezentant al simbolismului în lite-
ratura română. A murit la 24 noiembrie, 1920, la Bucureşti, la
vârsta de 66 de ani.

Emanuel Părăianu s-a născut la 11 martie 1860 în comuna
Izvoarele, judeţul Gorj. Era descendent dintr-o altă mare familie
boierească a Pârăienilor. Tatăl: Constantin Părăianu; mama,
Constanţa, se trăgea din alte două familii încărcate de istorie.
Era fiica lui Constantin Frumuşanu şi Ecaterina Otetelişanu. 

A urmat liceul la Craiova, după care, la insistenţele tatălui,
a absolvit o şcoală militară din Iaşi. A activat ca ofiţer timp de
25 de ani, până în 1910, când, din motive de sănătate se retrage
din armată cu gradul de căpitan, militând în continuare pentru
luminarea şi ridicarea sătenilor şi a soldaţilor proveniţi de la
sate.

A debutat la Iaşi, publicând versuri în „Curierul„ (1884-
1886).

Stabilit la Tg. Jiu publică în mai toate revistele locale: „A-
micul tinerimei”, „Amicul poporului”, „Lumina satelor”,
„Călăuza Gorjului” ş.a., dar colaborează sporadic şi la revistele
bucureştene: „Lumea ilustrată” şi „Revista theatrelor”, multe
scrieri fiind semnate cu pseudonimul „Manolache”.      

Versurile sociale şi erotice nu sunt de o profunzime şi o a-
numită nuanţare poetică, iar povestirile  sunt  accesibile pentru
că au o coloratura cvasifolclorică, dar conţin şi elemente
presămănătoriste.

Un lucru demn de reţinut la Căpitanul Emanuel Părăianu
este faptul că înainte cu puţin timp de a muri a depus la Casa
de fier a Tribunalului Gorj un al II-lea Testament datat 23 fe-
bruarie 1916, fără a aminti sau anula pe cel anterior.Nici de data
aceasta el nu şi-a lăsat averea moştenire familiei fiind pătruns
tot de gândul bunăstării şi propăşirii culturii din judeţul lui.

Dintre scrierile sale am reţinut „Umbre şi lumini”-poezii
(1896) şi „Cartea săteanului”-povestiri (1897). A decedat la 4
decembrie 1916, în Bucureşti, la vârsta de 56 de ani.

George Topârceanu s-a născut în Bucureşti la 21 martie
1886. Tatăl Gheorghe Tăpârceanu, cojocar din Topârcea, judeţul
Sibiu, în 1867 se mută la Bucureşti, unde o întâlneşte pe
Paraschiva (născută Comu), ţesetoarea  „cu mâinile de aur„ din
Săliştea Sibiului. 

Bunicul din partea tatălui, Gheorghe Vecerdea, a fost căsă-
torit cu Maria Pârâianu. Deci, Topârceanu este viţă din rădăcini
de Pârâieni. În 1912, poetul s-a căsătorit cu Victoria Iuga-în-
văţătoare. Împreună au avut un fiu. Căsnicia n-a durat mult, de-
strămându-se, pentru că poetul  mutându-se la Iaşi s-a
îndrăgostit de Otilia Cazimir.

E cunoscut ca poet al baladelor: „Balade vesele”, 1916 şi
„Balade vesele şi triste”, 1920.

A murit la 7 mai, 1937, la Iaşi în casa bunului prieten,
Demostene Botez, la vârsta de 51 ani.

Bogdan Amaru s-a născut la 12 aprilie, în primăvara de foc
şi moarte a anului 1907, în satul Budele de Ninciuleşti, cu nu-
mele de Alexandru Pârâianu. 

Părinţii: Nicolae V. Pârâianu, născut în anul 1881, şi Ana
din satul Perteşti, comuna Roşiile, tot de pe Valea Budelui. A
mai avut trei fraţi: Costel (preot); Nicu (avocat) şi Dinuţa, fără
studii superioare.

Ca elev, Alexandru Pârâianu, a urmat clasele primare la
Şcoala din Nenciuleşi, gimnaziul la Zătreni, Liceul „Al.
Lahovary”  din Rm. Vâlcea, unde, printre colegi putem aminti
pe Dragoş Vrânceanu, Ladmiss Andreescu, D. Ciurezu...

Participă la Concursul naţional de Literatură „Tinerimea
română” şi din 4000 de concurenţi s-a clasat pe locul al II-lea.  

A început cursurile Facultăţii de Litere şi Filozofie din
Bucureşti, dar a fost nevoit să le întrerupă pentru satisfacerea
serviciului militar, aici, la Rm. Vâlcea-Regimentul II-
Dorobanţi.

După „lăsarea la vatră” revine în Capitală şi se înscrie la
Conservator, secţia Artă Dramatică la clasa maestrului N.
Soreanu.

În această perioadă a frecventat Cenaclul literar

„Sburătorul” din strada Ion Câmpineanu, nr. 40, sub patronajul
marelui critic literar Eugen Lovinescu. Aici a cunoscut mulţi
„sburătorişti”, legând bune prietenii cu Eugen Jebeleanu, Sandu
Teleajen, George Mihail Zamfirescu ş.a. Pseudonimul de-
Bogdan Amaru-şi l-a însuşit la sugestia lui Gemi Zamfirescu.

Bogdan Amaru a scris poezie, proză: schiţe, cronici literare,
nuvele, romane, dar în literatura română e cunoscut cu piesa de
teatru „Goana după fluturi”. Pentru „talentul incontestabil ca o
lamă de oţel” cum a confirmat marele Eugen Lovinescu şi ca o
recunoaştere a personalităţii sale  s-a constituit Concursul
Naţional de Dramaturgie „Goana după fluturi-Bogdan Amaru”
iar la nivelul comunei Tetoiu s-a constituit un Comitet de ini-
ţiativă pentru înfiinţarea Casei  Memoriale „Bogdan Amaru”
în satul Budele, inaugurată în data de 9 aprilie, 2000.

Bogdan Amaru a murit la Bucureşti, în Sanatoriul doctorului
Şuţu, în 28 octombrie, 1936, la vârsta de 29 de ani, neîmpliniţi.
A fost adus la casa părintească din Budele cu o camionetă a co-
tidienelor Adevărul şi Dimineaţa, unde a lucrat ca redactor. A
fost înmormântat în Cimitirul Bisericii din     Nenciuleşti, fiind
condus pe ultimul drum de toată suflarea din satele vecine,
printre care s-a aflat şi poetul Eugen Jebeleanu, însoţindu-l de
la Bucureşti până la Budele.

Alexandru Mitru s-a născut cu numele de Pîrăianu, după nu-
mele mamei, Angela Pîrăianu (educatoare)  la 6 noiembrie,
1914, la Craiova. Faptul că a fost crescut de familia Francisc şi
Antonela Hundel, mă face să cred că Angela Pârăianu l-a înfiat,
pentru care viitorul scriitor şi-a schimbat numele.  A absolvit
Liceul „Fraţii Buzeşti”  din Craiova, după care a frecventat cur-
surile Facultăţii de Litere şi Filozofie a Universităţii din
Bucureşti, devenind licenţiat în anul 1940. A funcţionat ca pro-
fesor la Liceul „Gh. Lazăr” din Bucureşti, unde a condus,
aproape două decenii, Cenaclul „Luceafărul”. 

Prozator de renume, autor de literatură pentru copii şi
tineret, Al.Mitru s-a bucurat de o mare popularitate în rândul
acestora, dar lcrările de căpătâi rămân: „Legendele Olimpului”
(un ciclu de povestiri), „Din Marile Legende ale Lumii” şi
„Cântecul Columnei”.

A murit pe 19 decembrie, 1989, la Bucureşti, la vârsta de 75
de ani.

Din cele prezentate, se desprinde ideea că din marele neam
al boierilor Pârâieni, mulţi dintre ei fiind oameni politici şi
deţinând funcţii publice, s-au născut şi personalităţi bine cunos-
cute în literatura română ca: Al.Macedonski, Emanuel Părăianu,
George Topârceanu, Bogdan Amaru şi Alexandru Mitru.

Ion I. PĂRĂIANU
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”
Trandafirii au pălit
În timp ce eu albeam leneş,
Privind ploaia.

”
Într-un pom,
Crescut pe un câmp pustiu,
Cântă un cuc
Ce-ţi cheamă numele -
Zi tristă, singuratică.

”
Dorul, ca o jale
S-a abătut asupra mea. 
Peste chipul meu domneşte
Luna;
Lumina din ochii mei 

te nelinişteşte.

”
Eu,  cu un 
Singur cap 
Dar cu două guri
Bârfindu-mă de moarte.

”
Am închis uşa
Să stau singur
Cu ale mele.
Toată ziua privesc, 
Pe gaura cheii,
La boarea de vânt
Ce scutură florile
De visele lumeşti.

Poeme

ILIE
FÂRTAT
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În ultimul timp se discută tot mai mult
despre cucerirea planetei Marte. O com-

panie olandeză se pregăteşte să trimită o misi-
une pe Marte, cu scopul de a stabili o colonie
permanentă. Acest proiect privat îndrăzneţ,
„Mars One”, a fost lansat de olandezul Bas
Lansdorp, cofondator şi preşedinte al com-
paniei. Programul se va derula pe parcursul a
opt ani. Iniţiatorii îşi propun ca în 2018 să tri-
mită un robot care să adune informaţii, pe baza
cărora se va stabili locul unde va fi amplasată
colonia, urmând ca prima misiune să fie trimisă
în 2024, când se împlinesc 55 de ani de la
primul pas al omului pe Lună (20-21 iulie 1969,
misiunea Apollo 11, cu astronauţii americani N.
Armstrong şi E. Aldrin). 

Echipajele formate din câte patru astronauţi
vor fi lansate din doi în doi ani. Călătoria spre
„Planeta Roşie” va dura şapte luni. Printre cei
patruzeci de colonişti s-ar putea afla şi Andreea
Lavinia Rădulescu, o româncă de 34 de ani sta-
bilită în Toronto-Canada, care se află pe lista
celor o sută de finalişti, din care vor fi aleşi cei
patruzeci. Iniţial s-au înscris 202.586 de per-
soane din peste 140 de ţări ale lumii. Voluntarii
care vor participa la această misiune, fără în-
toarcere pe Pământ, vor intra în istorie ca făuri-
torii unei noi civilizaţii.

Spre informare vom prezenta, pe scurt,
„cartea de identitate” a planetei Marte. Este cea
de-a patra planetă în ordinea depărtării de
Soare, poate, cu cea mai mare popularitate
printre pământeni şi se aseamănă cel mai mult
cu Pământul. A fost dedicată la început de greci,
apoi de romani, zeului renaşterii naturii, devenit
mai târziu zeul războiului şi al agriculturii. Nu-
mele său se explică prin culoarea roşiatică dată
de cea mai mare parte a solului marţian. Este un
astru mic, cu un diametru cam jumătate din cel
al Terrei. Densitatea este mai mică decât a plan-
etei noastre, masa sa reprezentând circa o treime
din cea a Pământului, iar forţa gravitaţională la
suprafaţă este echivalentă cu circa o treime din

cea terestră. Distanţa Marte-Soare (Astrul vieţii)
este de circa 228 milioane de kilometri. Se
roteşte în jurul Soarelui pe o orbită eliptică. Axa
de rotaţie păstrează permanent aceeaşi orien-
tare, iar înclinarea sa diferă puţin de cea a
Pământului. Judecând după standardele terestre,
imaginile obţinute de pe navele spaţiale descriu
o suprafaţă formată din roci bazaltice cu cratere,
cu vulcani, câmpii întinse de lavă, canale, ca-
nioane, „mări”, „lacuri”, „golfuri”, fără apă,
puţin asemănătoare cu cele lunare, văi etc. Are
doi sateliţi, Phobo şi Delmos, descoperiţi în
1877 de astronautul A. Hall. În mare, anotim-
purile sunt asemănătoare cu cele terestre, dar au
unele particularităţi. Ziua marţiană este puţin
mai lungă decât cea terestră. Marte are o atmos-
feră rarefiată care reţine mult mai puţin căldura.
Aceasta este constituită în mare parte din dioxid
de carbon (95%), azot (3%), argon (2%), urme
de vapori de apă. Temperatura medie anuală
este de -55 de grade Celsius, aproape de cea a
Polului Sud terestru în timpul iernii australe, iar
noaptea poate să coboare la -100 de grade Cel-
sius, sau chiar mai mult. Vântul reprezintă un
element important, provocând uneori nori
imenşi de praf; mai ales în emisfera sudică se
declanşează furtuni de praf. Imaginile luate de
pe Mars Global Surveyor sugerează că relativ
recent a existat apă la suprafaţă. Pe Marte există
apă îngheţată în calotele glaciare şi în gheţuri.
Nu s-a detectat viaţă, dar se merită să mai fie
căutată.

În condiţile în care oamenii vor să-şi con-
struiască adăposturi pe Marte, ei trebuie să
găsească în mod obligatoriu o soluţie pentru
a-i mai ridica temperatura. O metodă ar fi să
pompeze în atmosfera marţiană gaze de seră,
pentru a crea un efect de seră intens. 

Degajarea în atmosferă a dioxidului de car-
bon, care acum este ascuns în calotele glaciare,

ar putea contribui în mod considerabil la
încălzirea planetei. Efectul de seră care aduce
atâtea nenorociri pe Pământ, poate face ca
Marte să devină o planetă mai confortabilă pen-
tru pământeni. Însă soluţia nu este simplă. Chiar
dacă întreaga cantitate de dioxid de carbon
disponibil ar fi eliberată în atmosferă nu ar
putea încălzi suficient planeta Marte pentru a
oferi condiţii de viaţă pământenilor. Conform
specialiştilor, pentru a mări temperatura medie
marţiană până la punctul de topire a gheţii ar fi
nevoie de aproximativ opt secole. Producerea
de supergaze de seră artificiale ar grăbi acest
proces. Evitarea distrugerii atmosferei provo-
cată de vântul solar va fi una dintre problemele
pe care viitorii colonişti le vor avea de înfruntat.
Pe Marte s-au depistat numai urme de oxigen şi
se cunoaşte că fără el viaţa nu este posibilă. De
asemenea este necesară şi crearea unui strat de
ozon care să asigure o protecţie împotriva radi-
aţiei ultraviolete. Totodată trebuie luată în calcul
şi o altă realitate. „Verzilor”-ecologişti care
militează pentru protejarea Terrei li se adaugă
„roşii” care vor ca Marte să fie păstrată aşa cum
o cunoaştem astăzi.

Din considerentele expuse anterior apreciem
că este dificil chiar imposibil ca Planeta Roşie
să fie colonizată în următorul deceniu. În acest
proces trebuie să fie antrenate forţe de ordin şti-
inţific şi resurse financiare din mai multe state,
cu experienţă în cucerirea spaţiului cosmic. Fe-
zabilitatea proiectului a fost deja contestată de
mai multe voci avizate, în ceea ce priveşte posi-
bilităţile tehnice de realizare, cât şi din punct de
vedere financiar, costul, ridicându-se la circa
şase miliarde de dolari. Dacă proiectul „Mars
One” este privit de foarte mulţi cu scepticism,
se bucură de susţinerea unor oameni de ştiinţă,
cum ar fi laureatul premiului Nobel pentru fi-
zică din 1999, Gerrard Hooft. Problema funda-

mentală rămâne crearea pe planeta vecină cu
Terra-Marte, a unor condiţii favorabile vieţii. O
întrebare revine în mod insistent: are nevoie cu
adevărat specia umană să devină interplanetară?
Unii consideră că pentru a supravieţui trebuie
să facă acest pas important. Rămâne de văzut
ce ne rezervă viitorul.

Până atunci trebuie să protejăm, cu toate
eforturile, planeta noastră - Terra, care se află
într-un real pericol.

Pagină realizată de 
Gheorghe PANTELIMON

COLONIZAREA PLANETEI MARTE, ÎNTRE
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Luna este singurul satelit natural al
Pământului. Romanii au numit-o

Lună, grecii, Selena sau Artemis, dar în mi-
tologie pot fi găsite şi alte denumiri. 

După Soare, este al doilea corp ceresc
strălucitor. Distanţa mijlocie faţă de Pământ
este de 384.000 km, fiind prima ţintă din Sis-
temul Solar pentru misiunile spaţiale. În
1959 nava spaţială sovietică Luna 2 a ase-

lenizat, iar Luna 3 a obţinut primele fotografii ale părţii nevăzute
a Lunii, unde un crater selenar poartă numele savantului român
Spiru Haret. Până în prezent este singurul corp cosmic pe care a
păşit omul. Pe 20 iulie 1969 a avut loc prima aselenizare a ame-
ricanilor Armstrong şi Aldrin, cu naveta spaţială Apollo 11, care
va rămâne consemnată în istoria omenirii ca o realizare remar-
cabilă.

Nava spaţială Clementine a cartografiat-o în anul 1994,
elaborând cea mai bună hartă selenară de până acum.

Luna este de 14 ori mai mică decât Pământul. Asimetria
atracţiei gravitaţionale a Selenei este responsabilă pentru faptul
că are perioada de rotaţie în jurul propriei axe apropiată de cea
de revoluţie în jurul Terrei, de aproximativ de 29 de zile, de aceea
arată pământenilor mereu aceeaşi faţă. Pe măsură ce Luna se de-
plasează în jurul Pământului, unghiul dintre Pământ, Lună şi

Soare se schimbă continuu, iar aceste variaţii ciclice sunt numite
fazele Lunii, principale fiind Luna nouă, Primul pătrar, Lună
plină şi Ultimul pătrar. Eclipsele de Lună se produc la Lună
plină, când Soarele, Pământul şi Luna sunt situate pe aceeaşi
linie; Pământul se află între Soare şi Lună şi urmbreşte Luna total
(eclipsă totală) sau partial (eclipsă parţială). Prima eclipsă de
Lună din 2015 a avut loc pe 4 aprilie, una totală, care a fost cea
mai scurtă din acest secol. Fenomenul astronomic a început la
ora 13,15 ( ora României), cu o eclipsă parţială iar la 14,57 a în-
ceput eclipsa totală, cu un maxim la ora 15 şi finalul, în jurul orei
15,02. Principala caracteristică este durata foarte scurtă a fazei
de totalitate, de numai 4 minute şi 43 de secunde. Eclipsa a fost
vizibilă în vestul Americii de Nord (regiuni din SUA şi Canada),
în cvasitotalitatea Oceanului Pacific, în estul Asiei (Japonia,
China), în Australia, Noua Zeelandă. Nu a fost vizibilă în Europa,
evident nici în România. Cum se explică totuşi culoarea sân-
gerie? Datorită poziţiei corpurilor cereşti, o parte din lumina
Soarelui trece prin atmosfera Pământului, care filtrează lumina
albastră şi se refractă pe suprafaţa Lunii, colorând-o în nuanţe
de roşu, de unde şi expresia „Luna Sângerie” sau  „Luna de
sânge”. Trebuie precizat că Luna este lipsită de atmosferă şi de
câmp magnetic, suprafaţa ei fiind expusă direct vântului solar.
Temperatura la suprafaţă prezintă variaţii între 117 grade Celsius
şi minus 173 de grade.

Fiindcă eclipsa din 4 aprilie a.c. face parte din aşa zisa
Tetradă lunară fiind a treia dintr-o serie de patru eclipse, toate

consecutive, superstiţioşii cred că  „Luna sângerie” prevesteşte
sfârşitul lumii, că de câte ori a avut loc acest fenomen, omenirea
a fost zguduită de evenimente care au schimbat istoria. A doua
eclipsă din 2015 va avea loc pe 28 septembrie, când evreii au
Sărbătoarea Corturilor şi de fiecare dată când „Luna de sânge”
susţin ei a picat în timpul unei sărbători evreieşti au urmat eveni-
mente catastrofale. În acest sens se aduc şi unele argumente. Vul-
canul Turrialba, din Costa Rica a erupt de patru ori în martie
2015; inundaţiile au provocat dezastre în Chile; iar NATO şi
Rusia nu găsesc soluţii pentru o pace trainică în Europa. 

În prezent se cunosc foarte bine mecanismele erupţiilor vul-
canice şi ale formării munţilor vulcanici, producerii cutremurelor
de pământ, care depind de circulaţia magmei şi de deplasarea
plăcilor tectonice. Cei mai numeroşi vulcani apar în zonele de
subducţie ca urmare a topirii marginii plăcilor tectonice. Anual
pe glob se produc milioane de cutremure de pământ, cele mai
multe de slabă intensitate, un exemplu fiind şi cele din ţara noas-
tră de după martie 1977. Din cauza încălzirii globale şi schim-
bărilor climatice, la scară planetară se produc fenomene
meteorologice extreme, în diferite zone ale planetei. De exemplu,
la începutul lunii aprilie 2015 în SUA s-au produs furtuni puter-
nice, însoţite de inundaţii şi seria exemplelor  ar putea continua.
Este posibil ca eclipsele de Lună, aceste fenomene astrologice
previzibile să fie urmate de evenimente cu impact negativ major
asupra omenirii. Se pune însă întrebarea dacă există un raport de
cauzalitate între ele sau sunt simple coincidenţe? Se ştie că multe
ipoteze cu privire la apocalipsă, la sfârşitul lumii, au fost infir-
mate de realitate.

„LUNA SÂNGERÂNDĂ” ŞI APOCALIPSA
Gheorghe PANTELIMON
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