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L

a iniţiativa Uniunii Scriitorilor din
România, a unor organisme ştiinţiﬁce şi academice, comunitatea intelectuală românească a impus 2017 ca
"Anul Maiorescu", prilejuit de trecerea
unui veac de la moartea celebrului critic
literar, om politic, orator, avocat, profesor, creator de direcţie care a dominat
prin acţiunea sa practică viaţa culturală românească din
ultimele patru decenii ale secolului al XIX-lea şi primul
deceniu şi jumătate din cel următor. O seamă de reviste
literare şi culturale, în primul rând ale Uniunii Scriitorilor,
i-au consacrat de la începutul anului până acum studii şi
articole serioase, iar unele instituţii îi dedică simpozioane
ştiinţiﬁce interesante.
Cu studii primare la Craiova, oraşul naşterii sale, şi
gimnaziale la Braşov, Maiorescu a continuat instruirea
şcolară la Academia Theresiană din Viena, unde printr-o
determinare interioară uluitoare a absolvit primul din
promoţia sa, urmând apoi studii la Facultatea de Filozoﬁe
din Berlin, încununate în 1859 cu obţinerea doctoratului
în ﬁlozoﬁe la Universitatea din Giessen. Palmaresul său
formativ intelectual include şi licenţa în litere şi apoi în
drept la Universitatea Sorbona din Paris. Deşi avea posibilitatea unei cariere în străinătate unde îşi dobândise un
bun renume, a preferat să vină în ţară unde erau multe
de făcut într-o cultură tânără precum cea românească.
Ascensiunea profesională i-a fost fulminantă: de la
postul de supleant şi procuror la Tribunalul Ilfov, unde
era numit la propunerea lui Al.I.Cuza, ajunge la 22 de ani
profesor de ﬁlozoﬁe la Universitatea din
Iaşi, la 23 de ani decan al Facultăţii de
Filozoﬁe şi rector al Universităţii din capitala Moldovei. Cariera de profesor excepţional a continuat la Universitatea din
Bucureşti unde a predat logica, istoria
ﬁlozoﬁei până în 1909 când se pensiona,
ﬁind şi rector al acesteia. A fost de trei ori
ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice de unde demisiona de ﬁecare dată
în urma respingerii proiectului său de reformă în învăţământ. În 1871 începea o
lungă activitate politică în Parlamentul
României ca deputat şi apoi senator,
manifestându-se cu o vivacitate deosebită ca reprezentant al Partidului Conservator. Personalitatea lui publică s-a
conﬁrmat şi în alte demnităţi precum agent diplomatic
la Berlin (1876), ministru de Justiţie (1900-1901,1912),
ministru de Externe (1910-1912), prim-ministru (28 decembrie 1912 - 4 ianuarie 1914).
Personalitate ştiinţiﬁcă şi culturală de prim plan, a
fost fondator în 1867 al Societăţii Academice Române,
devenită Academia Română unde şi-a păstrat calitatea
de membru, având preocupări suţinute în reforma limbii
şi în promovarea literaturii naţionale spre care îl obligau
şi calităţile lui de vicepreşedinte al celui mai înalt for ştiinţiﬁc şi preşedinte al Secţiei literare în mai multe rânduri.
Maiorescu a avut vocaţia indiscutabilă de animator şi
îndrumător cultural, de constructor al unei direcţii de
gândire. A fondat în această ipostază societatea Junimea
(1864), care s-a evidenţiat printre altele printr-o seamă
de "prelecţiuni populare" ale membrilor ei şi dezbateri
literare unde au citit cei mai importanţi scriitori ai vremii:
Eminescu, Alecsandri, Creangă, Slavici, Duiliu Zamﬁrescu
şi mulţi alţii chiar dacă nu aparţineau direcţiei junimiste.

În 1867, la 1 martie apărea revista "Convorbiri literare"
ca organ al Junimii, la întemeierea căreia Maiorescu a
avut un rol esenţial. În paginile ei au fost publicate opere
esenţiale ale scriitorilor noştri clasici, ca şi multe din
studiile şi articolele maioresciene exprimând noua direcţie. Timp de cincizeci de ani el a condus impecabil societatea Junimea şi revista acesteia, imprimând o direcţie
majoră de gândire în existenţa ţării. Noua direcţie ţinea
să aﬁrme refuzul categoric al neadevărului în cercetările
istorice şi lingvistice ilustrate în special prin latinismul excesiv al Şcolii Ardelene şi urmaşilor acesteia (Laurian,
Bărnuţiu, Cipariu, ş.a.), în respingerea demagogiei patriotarde din literatură mai ales în deceniul 1860-1870 când
literatura reliefa în mare parte componenta politică, istorică şi morală.
În egală măsură ea reclamă necesitatea criticii responsabile ca factor de eliminare a nonvalorilor, falsului,
mediocrităţilor şi a impunerii valorilor şi meritului. Noua
direcţie are un caracter naţional prin promovarea realităţilor autohtone şi respingerea cosmopolitismului.
Adept al evoluţionismului organic din prespectiva căruia
a combătut saltul brusc peste trepte necesare de parcurs, adversar al preluării necritice şi chiar nejustiﬁcate
a unor forme şi instituţii occidentale, criticul a formulat,
cum se ştie, celebra teorie a "formelor fără fond" ca
unele false şi primejdioase care ignoră speciﬁcul
naţional. Această teorie emisă îndeosebi în studiul În
contra direcţiei de azi în cultura română (1868) a fost
găsită de unele voci critice ulterioare (azi Mihai Zamﬁr)
pe drept cuvânt ca exagerată căci formele odată create
se umplu cu fond sau îl creează ca urmare a dezvoltării
sociale ﬁreşti.
Titu Maiorescu a intrat în conştiinţa literară de la noi ca primul nostru critic de
autoritate. Judecăţile lui critice, izbânzile
sale aici au drept bază serioase principii
este-tice, exprese ca un adevărat compendiu în studiul Poezia română. Cercetare
critică din 1867. Este unul dintre studiile lui
faimoase care a avut darul să ﬁxeze nişte
norme privind natura poeziei şi artei, să
elimine confuziile şi să îndepărteze chirurgical mediocrităţile şi nonvalorile. Identiﬁcând în artă un fragment al realităţii
exprimat neutru de artist care printr-un
"entuziasm impersonal" depăşeşte individualul înăl-ţându-se în sfera generalului şi
creează o operă universal valabilă,
Maiorescu a aﬂat în artă o cunoaştere dezinteresată, lipsită de un scop de natură practică: politică, morală, ştiinţiﬁcă, istorică. Dacă într-o scriere literară se
supralicitează în mod manifest una din aceste componente, ea se anulează ca artă. De mare utilitate practică
a fost separarea radicală a artei de politică, de morală,
precum şi diferenţierea între artă ca formă de cunoaştere
intuitivă, directă şi individuală a naturii şi ştiinţă ca formă
de cunoaştere prin legi abstracte şi universale. Obiectul
artei îl constituie pentru Maiorescu sentimentele şi pasiunile care sunt etern va-labile, nu ideile sau noţiunile,
ea lucrând cu imagini şi ţintind frumosul. Cititorul trebuie
să caute "lumea ﬁcţiunilor ideale", nu scopuri de natură
practică.
S-a spus că în estetică şi în critica lui culturală
Maiorescu nu a fost un original, răspunzându-se însă uneori că meritul lui nu este nici aici mic, constând în
aclimatizarea şi românizarea unor idei europene de altitudine într-o cultură tânără, încă neaşezată şi aplicarea
lor precisă la situaţii practice reale.
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Titu Maiorescu a fost un critic de vocaţie, chiar dacă nu s-a consacrat întâmpinării creaţiilor zilnic ivite: a dovedit gust,
a avut intuiţia valorii, principii în selecţia
valorilor, talent în a le argumenta, descoperindu-le şi impunându-le ﬁe în studii
independente mai extinse, ﬁe în altele generale de ansamblu, ﬁe în rapoarte academice: Eminescu, Caragiale, Alecsandri,
Slavici, Creangă, Ion Popovici-Bănăţeanul,
Victor Vlad Delamarina, Mihail Sadoveanu,
O.Goga, I.Al. Brătescu-Voineşti ş.a. Reproşuri ulterioare precum cele privind privilegierea lui Alecsandri faţă de Eminescu
sau mărinimii fără susţinere precum în
studiul Direcţia nouă în poezia şi proza
română (1872) au fost şi exagerări, căci
Maiorescu îl apreciază pe Alecsandri pentru
ansamblul creaţiei sale culturale ieşit din
civism, iar pe unii scriitori precum Matilda
Cugler, D. Petrino ş.a. îi remarcă pentru
corectitudinea şi ﬁrescul limbii lor literare.
Criticul a ﬁxat idealul speciﬁcului
naţional al literaturii prin formularea întâi
de toate a "romanului poporan" şi nuvelei
care îşi au drept fundament realismul popular provenit din aplecarea scriitorilor
asupra realităţilor autohtone, îndeosebi rurale, prin crearea de tipuri particulare ale
acestei lumi, selectate din clasele de jos. El
nu a limitat acest tip de proză la etnicitate,
ci a raportat-o şi la exigenţa universalităţii.
De numele lui Maiorescu se leagă şi
ﬁxarea misiunii criticii literare: promovarea
valorilor în virtutea unor criterii estetice,
eliminarea nonvalorior şi mediocrităţilor,
impunerea unei opinii corecte în rândul cititorilor, o pedagogie activă privind îndreptarea publicului spre valorile veritabile,
formarea unei exigenţe a creatorilor faţă de
propriile lor opere. Promovând autonomia
esteticului şi selecţia valorilor pe baza unor
criterii proprii artisticului, el este cap de
serie al criticii noastre literare moderne.
Maiorescu a avut de aceea urmaşi şi adepţi
declaraţi prin aparteneţa la critica estetică:
E. Lovinescu, Pompiliu Constantinescu,
Vladimir Streinu, Şerban Cioculecu, Tudor
Vianu, G. Călinescu, N.Manolescu ş.a.
Înfăptuirile lui în domeniul lingvisticii
sunt, cel puţin unele, tot atât de însemnate.
În 1866 publica lucrarea sa de debut Despre scrierea limbei române, atent şi în-

fecţionate în proiectul deﬁnitiv de ortograﬁe al Academiei Române din 1903.
Criticând cu mare talent exagerările latinizante prin etimologism, a considerat
valabil uzul general al limbii de către vorbitori, nu principii artiﬁciale create de
ﬁlologi.
Maiorescu a vegheat la formarea unei
limbi literare corecte, analizând şi stigmatizând erori de exprimare sau abateri de la
scrierea corectă. În Limba română în jurnalele din Austria (1868) respinge pe baza
a numeroase şi ediﬁcatoare exemple
folosirea în ziarele româneşti din AustroUngaria a unor "construcţii false de cuvinte" ca rezultat al unor calcuri după
expresii germane care duce în cele din
urmă la o "monstruoasă germanizare în expresii", în ﬁne, la un "stil greoi antiromân".
Într-un alt articol important, Neologismele (1881), declarându-se de acord cu îm-

prumuturile neologice, a expus o seamă de
reguli privitoare la principiile acestora care,
exceptând unele detalii, sunt actuale în
bună măsură.
Două articole: Beţia de cuvinte în "Revista contimporană" şi Răspunsurile "Revistei contimporane" publicate în 1873
evidenţiază patologii ale utilizării limbii,
precum şi de argumentare sub raportul
adevărului ştiinţiﬁc.
Prin instrucţia esenţială urmată (facultate şi doctorat în Germania), Maiorescu a
avut o formaţie ﬁlozoﬁcă extrem de solidă,
dovedind şi aptitudini speciale pentru
această disciplină. A predat de altfel cu
mult succes istoria ﬁlozoﬁei şi logica în universităţile româneşti din Iaşi şi Bucureşti şi
a publicat un tratat de logică foarte apreciat
care a cunoscut mai multe
ediţii. A avut de altfel urmaşi şi
admiratori devotaţi (Ion Petrovici, de exemplu), contribuind
prin înfăptuirile lui la crearea
terminologiei ﬁlozoﬁce moderne. Au fost puse în evidenţă
liniile ﬁlozoﬁce europene pe
care Maiorescu le-a agreat şi
utilizat: concepţiile lui J.Fr.
Herbart, pozitivismul francez
al lui Auguste Conte, empirismul englez al lui H.Spencer şi
Buckle, pesimismul etic al lui
Schopenhauer, criticismul lui Kant. Adept al
evoluţionismului şi pozitivismului din perspectiva căruia a cercetat viaţa spirituală,
agnostic şi raţionalist moderat, el a crezut
în puterea ştiinţelor pozitive de a oferi legi
în investigarea realităţii. Maiorescu a avut
sensibilitate pentru sistemul etic al lui
Schopenhauer din care a tradus Aforisme
asupra înţelepciunii în viaţă (1890), el însuşi
ﬁind un pasionat de aforisme din care i s-a
alcătuit după moarte un volum, Cugetări şi
aforisme (1986).
Om politic înzestrat, cu rol important în
ediﬁcarea României moderne, el a fost şi
un strălucit orator, rostind un mare număr
de discursuri în parlamentul ţării şi în alte
împrejurări pe care le-a reunit în cinci volume apărute între 1897 şi 1915. Caracteristicile lor sunt îndeosebi logica şi
coerenţa întregului, rigoarea demonstraţiei. Oratorul a privilegiat latura argu-

mentării, precizia, adecvarea la subiect, refuzând ornarea, pateticul şi revărsările
grandi-locvente ale oratorilor generaţiei
paşoptiste, dar şi ale unor vorbitori în public ai timpului său. Ele sunt şi modele de
limbă literară elegantă, precisă, de mare
limpe-zime. Maiorescu a avut şi o conştiinţă teoretică asupra oratoriei politice,
căreia i-a precizat statutul, rolul şi evoluţia
după 1866 până în 1902 în importantul
studiu Oratori, retori şi limbuţi (1902). Pe
lângă acestea a delimitat valorile din perioada amintită şi a respins nonvalorile pe
care le-a tratat aproape caricatural, ca
prezenţe patologice în viaţa publică. A
rămas memorabilă formularea trăsăturilor
distinctive ale celor trei ipostaze ale vorbitorilor în public: "Atât oratorul, cât şi retorul şi limbutul au darul vorbirii; dar
oratorul vorbeşte pentru a spune ceva, retorul pentru a se auzi vorbind, limbutul
pentru a vorbi. Motivul oratorului este precizarea unei situaţii pu-blice, aﬁrmarea sau
combaterea unei idei, convingerea unui auditor; mobilul retorului este dorinţa de a
trece de orator sau îngâmfarea erudiţiei
sau încântarea de sonoritatea proprielor
cuvinte; pornirea limbutului este de a se
amesteca şi el în vorbă oriunde şi oricum.
Pe orator îl stăpâneşte scopul, pe retor –
deşertăciunea, pe guraliv – mâncărimea de
limbă. De aceea oratorul poate avea o valoare permanentă, retorul – numai una
trecătoare, limbutul - niciuna".
Maiorescu a creat în cultura română
ceea ce s-a numit "stilul intelectual",constând într-un lexic de mare exactitate, proprietate şi accesibilitate, într-o sintaxă
perfectă integrată unor texte elaborate, de
mare coerenţă prin argumentarea fără
ﬁsuri care nu gustă oralitatea.
Personalitatea maioresciană apolinică şi
goetheană aşa cum a vrut-o autorul Criticelor este una autoconstruită cu tenacitate aşa cum se vede şi în Jurnal publicat
ulterior şi care constituie un document suﬂetesc şi intelectual de primă însemnătate.
La un veac de la moarte această personalitate impresionează prin grandoarea ei, luminând încă direcţii ale spiritualităţii
româneşti.

ÎNFIORĂRI ÎN TRECEREA POETULUI

antă, după zilele fierbinţi, ispiteau gândul
cu provocările cunoașterii.

voievodului. M-am aflat în preajma poetului la locul și momentul în care inspiraţia
oamenilor dăruia orașului un reper de
aducere aminte. Timpului curgător, atestând fără tăgadă pantha rei-ul antic, i s-a
pus însemnul materiei din cea mai trainică
vibraţie și simţire românească : Mihai Eminescu, într-un bronz dat ofrandă. Academicieni (autentici!), înalţi ierarhi ai bisericii
noastre creștine, scriitori, editori, oficiali ai
puterilor înscăunate pe diverse etaje de
reprezentare, chiar și o „caravană culturală” au fost martori la evenimentul acesta
de ivire pe cale a unui nou Eminescu, prin
„orașul” regal (după depășirea inerentei
birocraţii!). Credem că sculptorului Curtean
i s-ar cuveni un titlu de cetăţean de onoare,
pentru darul făcut, nu doar orașului, ci și istoriei cu răbojul milenar. Aici Ana plânge de
cinci veacuri, românește, poveţele sfântului
ctitor pentru toţi fiii lui, Teodosie – noi cu
toţii!- să avem hrană minţilor noastre, atât
de încercate de potrivnicii.

Am înconjurat poemele de trei ori cu
privirea, când foarte atentă la hora cuvintelor, când pierdută, mijind sub
pleoapele lăsate, să le aud murmurul secret, lucrător precum o cheie a celor ascunse cu bună știinţă. Întregul avea o
altfel de poveste, decât clipele poemelor
π/curate. Prin cerurile poemelor se
zbenguiau, nu doar muze iraţionale, ci și
sfinţii păzitori de oameni, dogme, concepte și alte înlănţuiri raţionale. La
primul ocol gândul îmi plănuia străfulgerarea, de dincolo de timpul neînceput,
de când veacurile voiau doar să vremuiască vremurile și pentru aceasta se
zoreau să înfinţeze cerurile, pornind tot
de la punct, mișcare: să se ivească traiectoria . Apoi pe aceasta, cu mult înainte, o
vedeam închisă, să se facă cercuri de ceruri,
ca niște îmbrăţișări dumne/zeiești și în ele
să se așeze cele de trebuinţă. Când mi-am
pornit gândul intrasem demult, nu știu
cum, în vibraţia ascunsă de poet. Punctul
crescuse cer, vibraţie și vremea pășea, apoi
îi creșteau aripe. Apoi în cerurile tot mai
sferice – ca și ochii mei!- aripile s-au făcut
păsări-duhuri, heruvimi, serafimi și s-au lăr-

Mihai SPORIŞ
„Inima ta bătând în inima mea”
Florian Copcea „Flăcări”

P

oetul Florian Copcea trece înfiorat
de frumosul din lume și își
mărturisește „Fior”(ul) editurii Grafix din
Craiova, în 2017. Ne-am întâlnit și mi-a
dăruit cartea lui cu ocazia unui eveniment
special. Curtea de (la) Argeș ocaziona o sărbătoare care se încadra între cele foarte
rare : Biserica ridicată de Meșterul Manole
– enigmatic și baladesc!- ctitorie a voievodului Neagoe Basarab (1512-1521) număra
500 de ani de la sfinţire. O jumătate de
mileniu de „Suferinţe și Biruinţe” în spusa
ierarhului Calinic Argeșeanul, păstorul de
azi al acestei frumoase eparhii. Sărbătoarea
din 15 August 2017, de Sfânta Maria Mare,
punea bornă unei jumătăţi de mileniu de la
sfinţirea locașului, acum și cu valoarea
adăugată a canonizării
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delung gândită şi elaborată în care a oferit
reguli precise şi limpezi de înlocuire a alfabetului chirilic prin cel latin. Principalul argument invocat era acela că secolul al
XIX-lea este pentru Europa un secol al naţiunilor care îşi ediﬁcă existenţa potrivit identităţii lor etnice. Din această perspectivă
alfabetul chirilic ar ﬁ mai mult o mască prin
care s-ar ascunde latinitatea românilor. În
ipostaza de lingvist el a propus un sistem
fonetic raţional în locul celui etimologic
pentru care pledau urmaşi ai Şcolii Ardelene, membri ai Academiei: Laurian, Massim, Cipariu. Studiul său a constituit baza
proiectului pentru o nouă ortograﬁe expus
în Academia Română în 1880 din partea
comisiei însărcinate cu elaborarea acesteia.
Aceste propuneri au fost reluate şi per-

Ne-am aflat lângă, unul de celălalt, dar
și de Vorba Noastră (o revistă frumoasă și
de mare utilitate!) și o... Povestea Vorbii

(21) s-a înfiripat ... firesc. Am continuat apoi
dialogul cu poetul din poemelor sale înfiorate. În tihna unor înserări cu luna, secerând lanul stelelor aprinse pe
firmamentul de deasupra pinilor și al unei
văi cu susur de întuneric argintat, lângă
Picuiul din satul acasei mele de liniști, am
pus inima să ghicească tactul secret al poemelor. Taifas îndelung. Mirări și minunări.
Apoi o stare a sincronismului rezonant. Da,
inimile băteau la fel și răcoarea reconfort-
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git să se facă tot mai nevăzute în nemărginirea lor. M-am revărsat în cele cărora le
puteam mângâia contururile, dar le-am
privit cu ochii nopţii și pe cele ascunse. O
bucurie le măsura creșterea și cu toate
orologiile le luam pulsul, punându-l în
cronici, marcându-l cu borne, constatândul tot mai încet cu creșterea depărtărilor.
M-am dat trecerii împreună cu duhul
poetului prin lumea aceasta minunată creată de el stihial și oglindită cu o dragoste
partizană de orice aproape/apropiere. Am
vâslit apele toate, chiar și norii. Am zburat
peste nemărginirea de forme, culori. M-am
cufundat în adâncuri și am erupt, am clocotit în vâlvele și în furtuna sentimentelor.
Am balansat între lăuntru și afară. Cuvintele lui, ale poetului, mi-au fost înfiorare indusă. M-am mai oprit prin cerurile, prea
înalte la un moment dat, să mă lămuresc.
Nădăjduiesc că până spre primăvară („a
cunoaște înseamnă iarnă” ne atenţionează
un mare poet!) se va isca buna vestire, ce
îmi dă târcoale, cu încifrările, poate ambiguităţile voite.
Am intrat călăuzit în timpul și spaţiul
creat de poet, în amintita seară înstelată.
„Oprește doamne ceasornicul!” Am rostit
în gând o rugă.Singur așezat în text, mi-am
oprit timpul personal și am intrat în durata
poemelor, ca într-un templu și am început
contemplaţia. Am observat prin preajmă și
alţi călători care au făcut mărturisirea despre cartea cu poeme : Mihai Cimpoi, Lu-

cian Gruia, Paul Aretzu, Elena M Câmpan,
Valeriu Stancu, Adrian Dinu Rachieru. Constatările acestora ne luminează despre persoana creatoare a poemelor, despre stilul
său și efectul terapeutic al poeziei sale. Cuvintele cheie - fiecare poem un singur cuvânt de titlu!- ele ne-au luat la prima
trecere-petrecere de mână, sunt din marea
familie a timpului și a instrumentarului
metrologiei duratei ( clipa, zi, noapte, an,
anotimp, orologiu, ceas, clepsidră, pendul),
apoi cele deconspirând stihiile. Focul era
bine reprezentat : flacără, soare, stea, fulger, vâlvă; apa? izvora, curgea râuri spre
marea cu valuri, se așeza rouă, ori plutea în
nouri, alteori se făcea sânge clocotitor;
aerul? se învolbura de aripele care îl
vâsleau și făceau posibil zborul; pământul?
grădină a raiului, pustiu, ţărm de mare,
nisipuri pentru clepsidre, pietre de toate
culorile, câmpii cu flori. Din fortexul lor
născător de trupuri cuvintele au rânduit
mădularele cu numele lor : buze să înfioreze săruturile; inimi să clocotească sângele și să bată tactul trecerii; braţele să
îmbrăţișeze; ochii să lăcrimeze durerile și să
se umple de lumina creaţiei; urechea să
audă muzica sferelor și a lăutei, flautului,
cornului, a clopotelor scriind istoria pe
dealuri;
tălpile să traseze potecile,
pipăindu-le cu vremea mersului pe cale și
toate celelalte să joace împreună hora persoanei în trecere prin viaţa ca un joc. În
primul ocol prin cartea poetului vom fi observat și alte cuvinte, slujind starea de
repaus și a permanentei treceri cu creștere,

MIHAI SPORIŞ
Poeme inspirate din poeţi autentici
După Nichifor Crainic,
comprimăm patru catrene
Elegia împlinirii ... devine:
Struguri anii îi aduni la soroc
În coșuri, zdrobiţi, lacrimi sub teasc
În potire împărtășanii se-ntorc
Prin poloboace de crame renasc...
Hohot de lumină... devine:
S-a vărsat o ciutură
Soare raze scutură
Le culeg staminele
Harnice albinele

Lumea să o văd mică, strâmt ocean
Veghez în vis precum visez în veghe.
Zbor! Cutez a spune, haosului suveran
Din cer: „pe pământ, înţeles să se lege!”
Șoim peste Prăpastie... devine:
Iar șoimul din slavă, umbrindu-se-n unde
Prăpăstii negre cu nesfârșiri afunde
Văzu, și în groaz-adâncă pe însuși Lucifer,
Că din umbrirea deasă se săgetă în cer.
*
În vizită... muza
(li se întâmplă poeţilor cu...
probleme de vecinătate!)

Mai sus... devine:

ardere incandescentă și topire dincolo de
praguri, culmi.
Am dialogat cu versul care mi-a mărturisit în multe locuri titlul ales pentru carte,
dar și iubirea specială pentru filosoful și poetul din Lancrăm. Trecerea, mare trecere
pentru fiecare, ne este o provocare și un
ghes să dăm răspunsuri la atâtea întrebări
perene ( Trecere, Trecătoare, Geneză,
Veșnicie, Moarte, Crez). Sămânţa este cu
adevărat mirabilă, satul etern, porţile ne
amintesc dorurile, visul laudă somnul prielnic și toate poemele strălucesc de luminile
de deasupra, ori de flăcările heraclitiene,
izvorând în vâlvătăi venite din inimi înfiorate.
Da, poete! Mere de aur în poeme ţi-au
crescut. Le-am cules să fim părtași trecerii
tale cu rod. Ne împărtășim cu cele puse
nouă în potir, cântăm alături de tine psalmi
și ne rugăm, cântăm balada să ademenim
stările de bine și ne dedăm tuturor fiorilor
cu incandescenţa chemărilor. După toate
desfătările, nu puţine în risipirea ta de har,
te-am înţeles într-o mărturie de vers : „nemărturisit un timp îmi dă fiori”. Trebuie
să mărturisim ceea ce timpul, ca un joc de
jucat, a lăsat urme. Să scriem cronica unui
timp, să facem posibile nașterile de dincolo
de nopţile uituce.
Am fost cu tine, de fapt cu versul tău
corăbier, tu precum Isis ascuns de vele. Am
hoinărit ciudat pe drumul presărat cu stele,

A venit asear` o muză
Ca vestala din altar
Tiptil, tainic, fără bluză...
Vrea să împrumute jar?
Ce-o fi vrând? care-i pricina?
Strig spre poarta cu zăvor...
Taci odată! Sunt vecina!
De nu te văd, simt că mor!
Ave numelor!
(celor ce i-au dat
aripi zborului)
Din aur
El făurea
Vlăicuea
Rostuia
Minunea

Să ne înaripeze
Cele grele
Traian
Năzdrăvan
Prin vânturi
Avânturi
Viu
Vuia!

Fatalitate
(amintind de-o păţanie biblică,
cu... arginţii înmulţiţi, mai iute
ca talanţii!)

înmulţite de adâncimea văii și pinii de lângă
Picuiul... casei mele. Am închis cartea când
liniștea era tulburată de-un greier străjer și
de susurul izvorului neîntrerupt curgător. Să
mă dau somnului, să visez frumos? Nu este
posibil! Cineva îmi cere o concluzie asupra
întregului, ca o judecată de apoi la o
cumpănă a trecereii spre alt tărâm. Ce ar
putea fi această carte frumoasă a lui Florian Copcea? Tu încerci să ne dai sugestia
unui pom cu mere de aur, dar acesta ţine
de ipoteticul Eden. Pe pământul de lângă
noi pot cuibări Feniși, păsări de foc, dar și
miliarde de păsări. Văd în carte ta un cuib
special de pasăre rară, așa cum fiecare ompersoană este unic în univers. Un cuib, în
care o pasăre duh, desigur Măiastră, a pus
ouăle de aur. Toate încondeiate cu noile cuvinte, ca într-un epitaf cu vorbe despre timpul jucăuș ce pleacă la culcuș, ori niște
testamentele mărturisite să ne moștenim
frumosul. De ce cuib? Pentru că în cuib
ouăle încondeiate pe dinafară înlăuntru au
viaţă ca un prinos al trecerii cu folos și de
acolo, la un nou impuls, nașterile cele noi
vor lua în stăpânire lumea nouă. M-a înfiorat întreit cuibul tău cu ouă de aur, inscripţionate fericit, și ele luminează în
mine, încă sporind luna ivită pe cer și umbrele prelungi ale pinilor. Pleoapele refuză
somnul. Clopotul miezului de noapte
anunţă un nou carusel și gândul îmi pleacă
hai-hui să dezlege taine și provocări, pe
care le simt puse special și pentru mine în
cuibul măiastrei duhului tău.

În păduri de sicomori
Iuda caută comori
La preţ vechi are tocmiţi
Copac nou: treizeci de- arginţi
Negustori? Frunză și iarbă!
Vor pădurea să ne-o piardă!
Roată-s spiţele-n obadă,
la vreme chioară și neroadă,
Iude! Acum popoare
Cu drujbe și cu topoare.
Averea de la moși, părinţi
Da-vor pe câţiva arginţi!
O duc ei la tocător...
Blestemaţi de neamul lor!
(Se potrivește și administratorilor,
pe furiș, ai Obștii Moșnenilor din
Robești, care nu dau socoteală,
pe faţă, ci doar într-o clică
restrânsă și nelegitimă!)

GHEORGHE PIELE: „ROMÂNII CĂLARE PE SITUAŢIE”
Petre CICHIRDAN

A

părută la Editura
Tiparg, din Piteşti, în 2017, cartea lui
Gheorghe Piele revoluţionarul scriitor din Curtea de Argeş, cunoscut
nouă din mai vechile
domniei sale cărţi nu aşa
de bine primite de elitiştii cu miros fin din
oraşul capitală a Ţării Româneşti din vremea măreaţă a lui Basarab I, primul ctitor
de ţară românească, carte (cărţi!) care se
amuză (ne amuză) despre realitatea postdecembristă, care, dacă a adus ceva nou, a
adus această libertate de a râde cu gura
pănă la urechi, şi, nu punând mâna la gură
pentru râs camuflat (ca la bancurile

ceauşiste inventate de KGB) a adus libertatea de a vorbi răspicat despre o lume
reală pe care noi românii am înzestrat-o cu
două vocabulare!...moştenire tot de la comunişti, anul 1949, când am inventat pentru vecie celebrele Uniuni de creaţie, cuget
şi simţiri, dimpreună cu Miliţia şi Securitatea tot de natură sovietică!... Vă amintiţi
filmul marelui Gopo, Harap Alb, unde în pădurea Împăratului Roşu curtenii se ascundeau după copaci, şi minţeau de rupeau
pământul, iscodeau, râdeau de soarta nenorociţilor...Da, aşa este şi cartea, antologie
a propriului umor, a lui Gheorghe Piele, cel
care a inventat, în locul bancurilor, deja
cunoscutele „pielisme”, “ haikuuri” (ducând
înspre partea ascunsă a femeii) româneşti,
mai ceva ca „pulerezele” (prin care se in-

vocă, cumva, bărbăţia capului de familie,
care trebuie să aibă în grijă văduva vecină!).
Şi cât de mult l-a ajutat în acest demers
profesorul Traian Duţă care a imprimat
cărţii o alură plastică demnă de toată lauda,
scriitor şi grafician, realizând simbioza
specifică secolului XXI, aceea de a milita
creator pentru interferenţa artelor la
asemenea scară... Cu asemenea artişti, şi
mulţi încă alţii, ai Argeşului, care sunt mai
iuţi la râs şi glumit decât chiar oltenii dintre
Olt şi Jiu, era normal ca Basarab I din centrul oraşului Curtea de Argeş să semene
mai mult cu ÎPS Calinic decât cu cel din
tabloul votiv din Biserica Domnească! mai
ales că acum zece ani când am văzut statuia
prima dată am crezut că este vorba de un
... balerin! O carte la care
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şi-a adus contribuţia şi tehnoredactorul
Paul Adrian Costescu, o carte plăcută şi la
pipăit, uşoară, hârtie volumetrică, şi care
aproape se citeşte singură, deşi are 496 de
pagini, rapid!
Volumul începe cu „Cartea întâia: În
pleasnă” prefaţată de George Gibescu o
carte de pamflete şi madrigale satirice
închinate urbei sale, Curtea de Argeş, fabule şi patrusprezece parodii după operele
unor autori însemnaţi: Vasile Alecsandri,
Mihai Eminescu, George Coşbuc: „Nu vreau
să-mi daţi ce n-am avut;/ Că nu primesc, cepoţi să-mi faci?/ Şi vă trimit la mii de draci,/
În caz că n-aţi ştiut!/ Că am cu mine
legământ,/ Să nu mă umblu pe pământ,/ Şi
nici să fac cu voi vreun troc,/ Cu chestii deastea nu mă joc;// Nu vreau pământ!” („Nu
vreau pământ” - parodie de Gh Piele, după
„Noi Vrem pământ” de George Coşbuc);
Octavian Goga, Ion Minulescu, George
Topârceanu, Tudor Arghezi, George Bacovia, Lucian Blaga, Ion Barbu, Romulus
Vulpescu, Nichita Stănescu, Marin Sorescu,
Adrian Păunescu.
Cum spuneam, Gh Piele este poate
primul scriitor român care nu se ascunde
de limba şi simţirea propriului popor, ci se
exprimă chiar prin ea, sau nu se ascunde
după limba literară, unică, fără pielisme şi
alte cele, ca şi cum noi am avea ca italienii
o limbă literară pentru toată lumea,
cetăţeni ai Italiei, ţară în care se vorbesc
vreo treizeci de dialecte! Se exprimă chiar
prin această limbă, a poporului, arătându-i

REVISTĂ DE CULTURĂ
valenţele ei minunate şi care a rezistat atât
de mult, simplă, şi, venind ca noutate cu cuvinte clare şi întregi şi nu cu litere lipsă sugerând conţinutul prin trei punte, devenind
un campion incontestabil al acestui gen literar. Gen literar de nişă, intelectual-popular, până acum numai oral cu mici excepţii
în perioada interbelică! Recent, intrând în
contact cu volumul Editurii Rotipo Iaşi,
2010, „Jurnalul vâlcean 1944-1948” de
Leca Morariu, bucovinean evacuat în 1944
la Râmnicu Vâlcea-fost profesor universitar
de limba română şi folclor la Universitatea
din Cernăuţi (din 22 martie 1944 „refugiat”
la Râmnicu Vâlcea) desoperim că mari intelectuali au folosit acelaşi limbaj fără nici
o precauţie, unul dintre aceştia fiind acest
profesor de mare faimă şi din jurnalul
căruia ne face plăcere să cităm un fragment
în care ni se descrie o călătorie pe Valea
Lotrului, lângă Brezoi, împreună fiind cu prietenul său, Radu Gyr!: „Luni 24/Iulie-1944.
...În vagonaşul deschis stau lângă Radu Gyr,
cu care (ca şi aseară la cină) sunt de acord
în estimarea unor pezevenchi culturali ca:
Şerban Cioculescu, Octav Neamţu, D. Caracostea, Al.Rosetti, etc, pe urmă o dăm pe
coarda folclorului...Radu Gyr recită: U-iu-iu
pe dealul roşu/ N-are baba ce-are moşu/ Nare moşu ce-are baba/ Se-mprumută şi-şi
fac treaba. ... (Ajungând la o nuntă aud
chiuituri de-ale locului, care ar trezi interesul şi unui Gh Piele, de la Argeş, autor de
strigături cu pulereze n.n) ... Vai săracul bietul tata/ Dintr-o pulă m-a dat gata ...şi
Haida duru duru duru/ S-a certat pizda cu
curu/ Că de ce e puturos/ Şi-i aduce ei

ION MICUŢ
EPIGRAME

Ori ierburi dulci și ardeioase,
Amare, acre, uleioase,
Ce au efecte la nevastă.

Uraganele poartă nume feminine
În ștrandul nou amenajat,
O doamnă-n apă a plonjat
Și valurile din bazin,
Au inundat un magazin.

Comoara de pe Argeș
Zidi Manole o splendoare,
Cum alta n-a mai fost sub soare,
Din piatră, var și cu nisip,
Să ﬁe-n veacuri prototip!

Stupina
În Anglia de griji nu-ţi pasă,
Găsești de lucru când te duci,
Că-s mulţi bogaţi dar și uituci,
Că uită să-și încuie casa.

Evitaţi consumul de pâine!
Ţărani, cu grâul pe ogoare,
Ce îl irigă cu sudoare,
Plătind și taxe funciare,
Mănâncă iarna mămăligă.

Revigorante
Consum spanac și rostopastă

Confesiunea uneia
Gardienilor le-a spus

MIHAIL ROGOJINARU
Aşteptare
Vino, dimineaţă,
cu promosiuni de
viaţă,
cu drumuri lungi spre
ceruri,
urcuş fără „de ce-uri”,
umblet făr’ de-oboseală
ce-alungă-a mea povară
şi mângâie dor greu
ce merge sus, la Dumnezeu.
Iar El să spună inimii poveţe
şi ea cuminte să le-nveţe,
sub cer albastru eu să ﬁu,
din piept s-aud – „acum ştiu...”.
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Confesiuni
Mi-e tot mai clar –
eu şi oraşul
ne-nţelegem cel mai bine noaptea,
când puţini îi străbat încercatele artere;
atunci stăm de vorbă ca doi prieteni
bătrâni,
fără cuvinte;
el mi se plânge că oameni mici
îl calcă zi de zi fără folos,
iar eu îi spun ceea ce ştie deja,
toate marginile mele de lume,
toate nădejdile,
toate renunţările,
în sunetul linistitor al paşilor pe asfalt
şi uneori acompaniaţi de susurul râului
care ne şopteşte cum se naşte el

miros. Până se amestecă şi domnul
Napoleon Creţu în vorbă, cu (lăutărismul
de care domnia sa e încântat): Când îţi văd
gâtul spălat/ Şi mărgeanul revărsat/ M-aş
băga la tine-argat/ Dar ce fel argat să-ţi
fiu?/ Doar în braţe să te ţiu/ Ziua să-ţi spăl
vasele, / Noaptea să-ţi moi oasele.” (Petre
Cichirdan, fragment din articolul „Jurnalul
lui Leca Morariu. 1944-1948” (I), Cultura
vâlceană, nr. 139, 2017)
Volumul continuă cu „Plesne, Ţâfne şi
sictiruri” care are o prefaţă semnată de Dumitru M. Ion intitulată: „Gheorghe Piele sau
Ţâfna şi sictirul pamfletului scăpărător” din
care aflăm că: „Pamfletele domnului Gheorghe Piele sunt, de cele mai multe ori, în
ciuda unor supradimensionări ale ţâfnei
jocului metric, epigramatic şi tematic,
scăpărătoare.” Titlurile capitolelor sunt genial scăpărate şi intuiesc tematica: „Necăjiţi
şi-ai dracu΄ ”, „Buni de luat în pleasnă”,
„Argeşeni emblematici”, „Ţâfne”, „Păcătuind sub patrafir”, „Sictiruri”...
„Râsu΄ - plânsu΄ la români” a treia
carte din volumul respectiv, al lui Gh Piele,
şi, care de sine stătător a apărut în 2013, şi,
încă de atunci, a intuit, a luat în pleasnă,
prăpădul organizatoric şi economic de origine KGB-istă, destabilizator, care a început
fără precedent în ţara românească!...frate
cu soră nemaiînţelegându-se, darămite
judecător cu procuror! Prefaţa iscălită de
subsemnatul, şi în care am surprins noutatea limbajului pielesc, decenii ascuns de
stupiditatea dublului limbaj diferit la oraş
faţă de sat. Iată titlurile capitolelor, reale

Că-n arest e mulţumită,
E cazarea gratuită
Și cu mic dejun inclus.
Huzurul alimentar românesc
Trăim în lux și bunăstare
Ș-avem pe masă ﬁecare,
Franzele, cornuri aromate,
Ce sunt în China fabricate.
Dineu oﬁcial la Bruxelles
La UE-i protocol solemn,
La masa mare stau boierii,
Iar premierul nostru demn,
Servește cina cu șoferii.
Mierea indigestă
Are soaţa mea o gură,
Pare ca un uragan,
I-a dat tatăl ei cultură,

printre stânci
şi cum vine aici să moară,
la noi,
cu noi.

Final de zi
Tot ce-aş ﬁ vrut să spun
de-a lungul zilei
se plimbă
sub luminile gălbui
ale nopţii,
iar eu însoţesc aceste relicve
ce se vor pierde
în susurul râului.

Odihnă
Prin preajma miezului de noapte
mă-ntâlnesc mereu cu cel ce-am fost

premoniţii: „Ţăranii de altădată şi urmaşii
lor” compus din „De Neam Piele(sc)/ Origini” şi „Strigături, măscări, pulereze”, apoi
„Eu şi ceilalţi” (cap II), „Picanterii”...
Români „d’ai noştri” a patra carte a
volumului cu un motto „Prefaţă” de Baudelaire... „Greşelile, păcatul, zgârcenia, prostia/ Ne-aruncă-n suflet zbucium şi-n trupuri
frământări”. Înţelegem că urmează ironiipielisme care să zugrăvească asemenea însuşiri baudleriene în capitole precum:
„Distracţii de pensionar becher”... pe bulevard, prin cârciumi, cofetării şi cafenele,
prin cenacluri şi simpozioane artistico-literare, tratând cele beteşuguri, sărbătoriagape în familie, aniversări, comemorări şi
parastase ... „Cu politica în gard” ( „În haită,
tineri scurţi la minte/ La ordin s-au mobilizat/ Şi-ncurajaţi de Preşedinte/ Guvernul
Ponta jos l-au dat./ / Văzându-se-n Ţară
stăpână,/ Haita-n protestul ei tembel,/ Cu
Preşedintele pe mână/ Ne-a pus guvern de
la Bruxelles...” („Pamfletul tehnocraţilor”).
„Românii ca o turmă” (Cap. III), „Panseuri
concluzive-finale” (Cap.IV), „În pixul cititorilor” (Cap. V).
Nu ne rămâne să spunem că volumul
antologic al lui Gheorghe Piele „Români
călare pe situaţie” reprezintă un excelent
prilej pentru literatura de pe malul stâng şi
drept al Oltului de a se declara mulţumită
că marile condeie dublate de spirit, nu au
dispărut, din contră, ele proliferează mai
ales când societatea umană este condimentată de însuşirile negative ale speciei noastre aşa cum le-a definit încă de la mijlocul
secolului XIX marele Charles-Pierre Baudelaire.

Cam un sfert de Bărăgan.
Mama Sisif
Cum mama lui să nu ﬁm răi,
C-avea atâta bunătate,
L-a dus pe ﬁul ei în spate
Și-n cârca lui, copiii săi.
Magia
Pe litoral, aprins de vrajă,
Prin cluburi noaptea ori pe plajă,
Toţi barmanii m-au răsfăţat
Ș-apoi factura m-a-ngheţat.
Avalanșa
De când românii s-au tot dus
În occident să-și aﬂe traiul,
Pădurile coboară plaiul
Și îi urmează în apus.

pe tot parcursul zilei;
şi câteodată-mi spune zâmbind:
„era să nu mai ajung”;
zâmbesc şi eu,
mulţumindu-i,
în timp ce înaintăm
spre mâinele
plin de ﬂori,
sârmă ghimpată
şi tăceri.

Întreruperi
Sunt clipe când şi visurile obosesc –
se aşază pe o bancă,
la marginea amintirii,
şi te privesc zâmbind
printre ramuri de îndoieli,
neputinţe şi regrete;
apoi pornesc din nou,
hotărâte să urce

POVESTEA VORBII 21

REVISTĂ DE CULTURĂ
pe vârful înfăptuirii
sau să moară frumos
pe traseul încercat atâta vreme
fără succes.

Şi noi...
Noi în ﬁece dimineaţă
suntem condamnaţi la un nou răsărit,
dar cei mai buni
strălucesc sub binecuvântarea lui.

Somn
Poate
E linişte,
iar vieţile noastre au adormit şi ele
sub plapuma de stele,
visând ceea ce noi nu putem înţelege.

„Opreşte-te, clipă!”
ar ﬁ trebuit să strig,
poate-aş ﬁ reuşit,

ZERO ABSOLUT CU SCĂPĂRI
N. TOŞU

B

ălămel Goglează a
avut dintodeauna
o acută înclinaţie de a
face minuni. Bunăoară,
săptămâna trecută, când
a întreprins o vizită onorabililor lui părinţi, ţărani
neaoşi, acesta s-a urcat
frumuşel în Trabant, şi-a pus de-a dreapta
pe Tarzana, nevastă-sa, şi au pornit voioşi
spre locurile de unde, cu ani în urmă, îşi lua
zborul băieţaşul isteţ şi chipeş al lui Miţu şi
Eucheria Goglează…
Până să hotărască plecarea, deşi nu
aveau niciun motiv de grabă şi fără să ﬁe
careva prin împrejur cum să le facă impresie, aceştia, ba dădeau fuga până în apartament şi numai ce ajungeau că se şi
întorceau, ba loveau cu vârfurile pantoﬁlor
în pneuri, apreciindu-le presiunea, trăgeau
capota motorului, meşterea domnul
Bălămel Goglează ceva cu şurubelniţa, deschideau portbagajul, îl închideau imediat,
prefăcându-se dimpreună că uită să arunce

în el oarece din câte bunătăţi zac prin
chioşcurile şi magazinele oraşului şi din
care tata Miţu şi mama Eucheria să guste
mulţumiţi că au copii, nu ﬂeac, că pentru
ei îşi chinuiesc zilele, adunând fărâmătură
lângă fărâmătură, să aibă drăguţii de unde
lua din când în când câte un colac... Nici de
mâncat nu şi-au adus aminte. În adâncul
necurat al lor, hotărârea era luată: mâncăm
când vom ajunge la mama Eucheria!
Pâr-pâr, poc-poc! Scoate cheia din contact. Tii-tii, tii-tii!...Nu-i întâmpină nimeni.
Sunt la câmp. Sigur că sunt la muncă. Dacăi aşa, ne descurcăm şi singuri. O luăm spre
poarta curţii, o deschidem cu gesturi largi,
ne facem că glumim pe seama nu ştiu cui,
tragem poarta după noi… Ne e foame! „Dapoi ce/ ţăran e/ acela care/ n-are/ oala cu
mâncare/ pusă la re-ce?”. Bălămel şi
Tarzana Goglează o caută. Domnul Bălămel
Goglează nu o găseşte pe unde o ştia altădată. Doamna Tarzana exclamă: Am găsito! Am găsit-o!
Amândoi uită că sunt funcţionari într-o
„instituţie de forţă şi siguranţă” şi au o situaţie care nu le-ar permite vehicularea unor

poate soarele ar ﬁ zâmbit,
poate râurile ar ﬁ amuţit,
poate dealuri şi munţi ar ﬁ lăcrimat,
poate de atât e nevoie uneori –
de un strigăt
care să cuprindă
bucuria şi disperarea
ce zguduie lumea
de veacuri.

Goană prin septembrie

obiceiuri retro. Glasul străbunilor e puternic însă! Fac pe copii înfometaţi şi se
servesc direct din oală! Foamea a fost
abolită. S-au şters la gură cu batistele (totuşi…). Intervine mulţumirea de sine.
Urmează reﬂexul! Unul neobişnuit pentru
ei. Domnul Bălămel Goglează râgâie.
Doamna Tarzana Goglează îl urmează.
Scuzele sunt reciproce. Doamnei Tarzana îi
vine să vomite. Îi vine şi domnului Bălămel.
Beau apă. Se calmează. Ies în curte cam
abătuţi. Domnul B.G. e gata să dea la
boboci. Îi pare rău. Înghite cu noduri. Se
stabileşte o oarecare linişte. Iată-i în uliţă.
Se urcă în maşină. Uliţa se umple cu praf.
Aleargă spre câmp. Pâr-pâr, poc-poc! Tii-tii,
tii-tii!
- Sunteţi p-aici, bă?!
- Aici, aici, răspunde mama Eucheria.
Veniţi încoa’...
Doamna Tarzana rămâne în maşină.
Domnul Bălămel porneşte spre ei. Prin
lanul de porumb, domnul Bălămel
Goglează îşi face loc cu grijă, să nu-i despice
cumva obrazul ascuţişul vreunei frunze. Îi
găseşte uşor. Le dă „bună ziua” şi, fără să
mai facă vreun pas, îi întreabă cam
boiereşte „cum merge treaba”. Deodată
domnului Bălămel Goglează i se schimbară

DE LA IAR 99 - ŞOIMUL - LA BRÂNCUŞI 2017.
CRAIOVA, MUZEUL DE ARTĂ
19 03 17, Craiova, 29 de zile de la sărbătorirea în 2017 a zilei de naştere a lui
Brâncuşi, aproape sărbătoare naţională,
Brâncuşi ﬁind în secolul XX, cel puţin pentru
arta sculpturii, cea mai importantă personalitate a secolului... Cristian Ciomu, arhitect, a deschis spectacolul experimental de
la Muzeul de Artă, unul al interferenţei dintre arte, aşa cum este şi ﬁgura deja legendară a sculptorului român-una în care
ﬁlosoﬁa şi sculptura, şi arhitectura, şi-au
dat mâna, cu sintagma cunoscutului aforism brâncuşian: „Am văzut pentru prima
dată lumina zilei la Peştişani, dar la Craiova
m-am născut a doua oară”...Chiar aşa, în
sensul acestei interferenţe şi-a intitulat şi
Cristian Ciomu spectacolul: „Brâncuşi - arhitect - ﬁlosof” ﬁind ajutat în acest demers
de Asociaţia „Podul lui Apollodor”, Filarmonica „Oltenia” Craiova şi Muzeul de Artă
Craiova, spectacolul ﬁind susţinut de Petre

Cichirdan, Pavel Floresco, Mircea Liviu
Goga, Ion Creţeanu, Cornel Popescu,
Mircea Suchici, Cristian Ciomu şi, nu în ultimul rând, Ilinca Zamﬁr, soprană de mare
coloratură şi sensibilitate şi, care, nu se
teme de nici o scenă!... Credem că asemenea întâlniri, spectacole, în care artele se
manifrestă împreună, reuşesc să contureze
mai bine personalitatea evocată, de ce, nu,
mediul chiar, european, de la început de
secol în care ştim că artele şi artiştii s-au
rupt de tradiţie şi au dialogat frenetic în
mrejele continuei schimbări...Să amintim
că în urmă cu o zi, 18 martie, ora 11, în
holul mare al Filarmonicii a avut loc expoziţia „Craiova mon amour” a Cenaclului
„Constantin Brâncuşi” cu lucrări executate
în Tabăra internaţională de Artă Plastică „Ilinca Butucea”; la ora 19, în Sala mare a avut
loc concertul recital „Aforismele brâncuşiene o metaﬁzică sonoră” susţinut de

Orchestra de cameră a Filarmonicii, compozitor şi dirijor Mircea Suchici, actorul
Constantin Cicort, Formaţia Etno-jazz OPUS
1,61 cu Cristian Ciomu la pian, claviaturi;
Cornel Popescu-frunză, caval, ﬂuier.
Trecând de Aeroport, înspre Craiova,
emoţia m-a cuprins de-abinelea căci gândul
mi s-a deplasat spre dreapta, la Fabrica de
Avioane Craiova numită, atunci, codiﬁcat
„444” în care am lucrat până în
1980 şi în care am programat
frezele cu comandă numerică
să lucreze piese de avion IAR
93. Uzină de prestigiu mondial
în care am programat aceleaşi
freze să lucreze-sculpteze „gabaritele” pentru IAR 99-Şoimul! În acea perioadă toate
programele mele purtau numele CICH 1, 2, 3, 4...nume

Privesc doar siluete
înalte şi întunecate,
dar mi-e de-ajuns
pentru a simţi începutul de toamnă
aşternându-se pe toate cărările voastre,
laolaltă cu sute de visuri sfârşite
sau cu cele aﬂate abia la răsărit întregi şi pregătite pentru înfăptuire.
(3 septembrie 2017,
Valea Oltului - miez de noapte)
privirea şi culoarea feţei. Mintenaş are să-i
facă un reproş mamei Eucheria! I-l face în
cuvinte colţoase. Mama Eucheria îi
răspunde:
- Ce ai, mamă Bălămele, cum să nu mai
ştiu eu să fac demâncare?
- Bine, răspunse el nervos. Nu mai ştii!
Şi că..., hă!, ar ﬁ cazul să-şi ia ochelari şi să
încălzească mai bine apa când se-apucă de
spălatul vaselor, c-a observat el / pe / unele/ jegul gros de-un deşti!
Mama Eucheria, la doi paşi, gata să se
prăbuşească. Proptită în coada sapei, îşi
privi cu lehamite soţul care râcâia impasibil
glodul de buruieni, oftă sacadat, de s-ar
plânge, n-are cui, îşi făcu semnul crucii şi
zicere să se ţină minte:
- Doamne, ia-mă şi nu mă mai lăsa!
Pecheurs! Mâncarăţi „la nourriture pour le
porc”. În oala aia erau „la nourriture pour
le porc”. Haram, mamă Bălămele, de capul
vostru!
Domnul Bălămel Goglează face un gest
disperat şi vomită până la ultima picătură.
În Trabant, doamna Tarzana se găsea şi ea
uşurată. Pâr-pâr, poc-poc! Într-un ceas, familia Bălămel şi Tarzana Goglează se găseau
la ghişeul unei farmacii. Li s-a recomandat
un ceai de sunătoare.
principale şi, cum se procedează în informatică, numele secundare: „Cum vă place”,
„Sfera”, „C’ e una meravigliosa sistema”,
„Sculptura cibernetică”...Tot atunci, în acel
comunism de dreapta, am realizat miniprocesoarele-postprocesoare executate în
ideea unui Brâncuşi asumat, rude, lucrările,
cu „Prometeu” şi „Pasărea măiastră”...Atunci, în 1977, priveam cerul Craiovei
imens, în orice punct te aﬂai, brăzdat adeseori de avioanele cu reaţie la baza cărora
stăteau mintea şi zâmbetul emblematic, de
Mona Lisă, al lui Henry Coandă, care, faţă
de Brâncuşi, reuşise să revină în ţară şi, de
la INCREST Bucureşti, să transforme Craiova
în oraşul românesc cel mai curtat de British
Air şi Focker!...şi Citroen. Da, la fel ca
Brâncuşi, consider şi
eu, că la Craiova, mam născut a doua
oară: sculptor inginer!...
La Muzeul de Artă,
Cristian Ciomu a deschis spectacolul experimental chiar cu o
lectură din articolele
subsemnatului:
„Brâncuşi, mai mult
ﬁlosof decât sculptor”, publicat în Info
Puls, 2003 şi reluat în
„Spiritul 21 şi Aforismele lui
Brâncuşi”, Ed. Intol Press 2013
şi „Ansamblul monumental
brâncuşian, de la Tg Jiu, operă
colectivă,
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ﬁlosoﬁcă şi de arhitectură” trimis la Centrul
„Brâncuşi” Tg Jiu cu ocazia colocviilor organizate şi reluat în Cultura valceană nr. 132;
un fragment din cartea „Spiritul 21 şi
Aforismele lui Brâncuşi”. A urmat Dan Lupescu prezentându-l pe Brâncuşi mai ales
în perioada craioveană, dar nu numai, pentru ca mai apoi să citească poezie din volumul său „Brâncuşi ezotericul” una dintre
cele mai bune cărţi închinate lui Brâncuşi,
proză şi poezie, elaborată în decursul timpului şi tipărită în 2013, Ed. „Alma”,
Craiova. Am fost impresionaţi de poetica lui
Dan Lupescu şi redăm în continuare două
fragmente din recitalul său...Primul ca să-i
facă intrarea lui Ion Creţeanu cu a sa baladă
„Brâncovene Constantine” şi al doilea ca
răspuns pentru Pavel Floresco, care în cuvântul său a ornamentat lucrările de la Tg
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Jiu, Masa Tăcerii şi Poarta Sărutului, şi
Madam Pogany, în emblematicele “ﬁbre ale
lui Fibonacci”... „Brâncovene Constantine,/
După tine Brâncuşi vine-/ Martir lamurei divine/ Şi Esenţei carpatine.” „ XIII ...Prin
troiţa de pe grui/ mumele noastre dintâi/
altoiesc zei în gutui/ .../ 1, 1, 3, 3, ...8/ Fi-

bonacci-n stele copt,/ 13, 21 -/ doar Dumnezeu este unul/ în Treime întrupat,/ 34,
55-/ colb de clipe în opinci,/ 89 şi apoi/ regula de ultimi doi.../ Iepurii-şi făcură turn/
cu vârful chiar în Saturn/ că loc nu mai au
de stele/ şi de cosmice inele,/ găuri negre,
găuri grele-/ porţi în timp şi-n paralele/
humi coclite în ispite/ şi-n genezele
dospite/ în vulcani, în dinamite...” ...Mircea
Suchici a cântat îngereşte la violoncel în
spiritul lui Brâncuşi, compoziţie proprie.
Apoi Cornel Popescu, la caval a pregătit intrarea Irinei Zamﬁr prin variaţiuni libere pe
cântecul „Cine iubeşte şi lasă”, după care a
acompaniat-o pe soprană în aceleaşi variaţiuni...Asistenţa a fost însă pur şi simplu
captată de extraordinara interpretare a sopranei şi cavalului, dar şi de interpretarea
Clapelor mânuite cu sensibilitate şi imagi-

naţie de Cristian Ciomu. Irina Zamﬁr, în
această ultimă secvenţă a spectacolului experimental, pe fondul imaginilor unui Brâncuşi dezlănţuit în coordonarea ridicării
Coloanei de la Tg Jiu, 1938, imagini de la
Centrul „George Pompindou”, a părut a ﬁ
pe rând Pasăre a morţii (vezi dictatura regală deﬁlând pe ecran, dar şi păsările rău
vestitoare ale sculptorului), Pasăre măiastră-de aur, Coloană inﬁnită-sonoră, Poartă
a Sărutului şi Masă a Tăcerii...
Pe www.culturaarsmundi.ro, umăriţi pe
Video Arhiva secvenţe din spectacolul experimental semnat, în regie, de Cristian
Ciomu şi invitaţii săi. La aceste ﬁlme se
poate ajunge şi prin You Tube apelând titlurile ﬁlmelor: „Brâncuşi arhitect şi ﬁlosof
- nume solist, Craiova, 2017”

S-P C

TRANSALPINA - O MARE ATRACŢIE TURISTICĂ
Gheorghe PANTELIMON
De aceea, pentru mine muntele-munte se zice.
De aceea, pentru mine iarba-iarbă se spune.
De aceea, pentru mine izvorul izvorăşte.
De aceea, pentru mine viaţa se trăieşte.
Nichita Stănescu (1933-1983)

Î

n urmă cu 10 ani, pe 23 octombrie 2007, la sediul Forumului Cultural al Râmnicului, 22 de intelectuali din
municipiu, marea majoritate cadre didactice care şi-au
încheiat cariera profesională au semnat Actul de constituire a Asociaţiei Seniorilor din Educaţie, Ştiinţă şi Cultură
din Judeţul Vâlcea. Pe parcursul unui deceniu de existenţă
asociaţia a iniţiat activităţi dintre cele mai diverse, care au
răspuns opţiunilor şi preferinţelor membrilor săi, aﬁrmându-se ca un factor activ în viaţa comunităţii. Cele mai
îndrăgite au rămas călătoriile în grup, cu scop distractiv şi
educativ, în cei 10 ani ﬁind organizate peste 30 de excursii
judeţene, interjudeţene şi una în Republica Moldova.
Pe 27 iunie 2017 am pornit la drum pe un itinerar turistic de mare frumuseţe şi atracţie, care a inclus, pentru a
treia oară şi Transalpina: Râmnicu Vâlcea- Călimăneşti-Brezoi- Sibiu- Sălişte- Poiana Sibiului- Jina- Şugag- DobraObârşia Lotrului-Rânca-Novaci- Vaideeni-Horezu-Râmnicu
Vâlcea. Deplasarea celor 40 de excursionişti s-a efectuat cu
două microbuze ale ﬁrmei argeşene MatDan Service SRL
achiziţionate de domnul Iulian Comănescu. Am stăbătut
circa 400 de kilometri, prin judeţele Vâlcea, Sibiu, Alba,
Hunedoara şi Gorj. Sub îndrumarea celor doi ghizi, Gheorghe Ploaie, un foarte bun cunoscător al zonei şi Gheorghe
Pantelimon s-au efectuat observaţii complexe şi s-au vizitat
mai multe obiective din: Subcarpaţii Getici, Deﬁleul Oltului-Turnu Roşu-Cozia, Munţii Căpăţânii, Cozia, Făgăraş,
Lotrului, Cândrelelui, Şureanu, Parâng, depresiunile
Loviştei, Sibiului, Horezu, localităţi urbane şi rurale, râuri,
lacuri etc. Am trecut prin locuri cu peisaje miriﬁce, cu o
vegetaţie bogată, cu aer curat, cu ape de munte învolburate şi lacuri de acumulare hidroenergetică, prin aşezări
omeneşti renumite pentru creşterea ovinelor şi practicarea
unor meşteşuguri srăvechi etc. Deşi meteorologii
anunţaseră ploi şi averse în zonă, ne-am strecurat printre
nori ameninţători, prin ceaţă densă, fără probleme. Am
pornit pe Calea lui Traian, astăzi E81, pe unde şi-a purtat
paşii împăratul roman (98-117 e.n.), spre inima Daciei,
Sarmizegetusa Regia, capitala statului dac. Am traversat
oraşul Călimăneşti, renumită staţiune balneoclimaterică,
pe lângă castrul roman Arutela şi Mănăstirea Cozia, monument de artă feudală, ctitorie a domnitorului Mircea cel
Bătrân. Oraşul este atestat documentar la aceeaşi dată cu
Râmnicul-20 mai 1388. La vărsarea Lotrului în Olt, am trecut prin oraşul Brezoi. Pe Lotru, la Ciunget s-a construit cea
mai mare hidrocentrală de pe râurile interioare ale ţării, cu
o putere instalată de 510 MW. O zonă de mare interes este
Parcul Naţional Cozia, înﬁinţat în anul 1990, care se întinde
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pe o suprafaţă de 180 km2.
În masivul calcaros Buila-Vânturariţa din Munţii
Căpăţânii, în 2004 a fost declarat parcul naţional omonim,
care este cel mai mic ca suprafaţă din cele 13 din România.
Ambele parcuri naţionale sunt parte integrantă a
Reţelei Natura 2000. Pe traseu s-a aﬂat municipiul Sibiu,
care din punct de vedere al numărului locuitorilor face
parte din categoria oraşelor mari, cu o importanţă semniﬁcativă la nivel regional. Situat în Depresiunea Sibiului, pe
râul Cibin, a fost atestat documentar în anul 1191, cu numele Cibinum. În Evul Mediu a funcţionat ca un important
centru comercial, iar în secolul al XVIII lea a fost reşedinţa
guvernatorilor şi capitala voievodatuluiTransilvania. Are
numeroase monumente. În anul 2007, la decizia Consiliului
Miniştrilor Culturii din Uniunea Europeană a fost desemnat
Capitală Culturală Europeană.
În comuna Şugag din judeţul Alba, ne-am rugat la
Mănăstirea Oaşa cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” (27 iulie) şi „Adormirea Maicii Domnului” (15 august). Biserica de lemn a fost ctitorită în 1943 de Ionel Pop
şi prietenul său scriitorul Mihail Sadoveanu (1880-1961),
un mare iubitor al naturii, al drumeţiilor, considerat de unii
critici cel mai mare prozator român.
În urma amenajării lacului de acumulare de la Fetiţa,
biserica a fost strămutată în anul 1983. De asemenea a fost
mutată şi casa de vacanţă, construită din lemn, a lui
Sadoveanu, care acum este neîngrijită, cu lacătul pe uşă.
De la Dobra ne-am continuat deplasarea, am trecut prin
pasul Tărtărău şi am ajuns la Obârşia Lotrului. Complexul
turistic aﬂat la 1350- 1400 m este cea mai veche amenajare
turistică montană din judeţul Vâlcea, din 1936. Aici se intersectează Drumul Naţional 7A care leagă Valea OltuluiVoineasa de Valea Jiului - Petroşani, cu cel mai înalt drum
din România, 67C, considerat de unii şi cel mai frumos Transalpina, care trece pe la 2145 m şi traversează munţii
între Novaci, judeţul Gorj şi Sebeş, judeţul Alba, pe o distanţă de 135 km. După aproape şapte ore de la plecarea
din Râmnic, am dejunat la Pensiunea Bradul, unde gazdele,
cunoştinţe ale d-lui ing. Cernătescu ne-au întâmpinat cu

ospitalitate. Un punct de atracţie l-a constituit şi Pasul Urdele aﬂat la 2141 m unde comercianţii oferă turiştilor
români şi străini, o gamă variată de produse. Am găsit staţiunea montană gorjană Rânca, situată la 1600m - 1800m,
pregătită pentru sezonul estival. A fost înﬁinţată în inima
Munţilor Parâng, în 1930. Aici se aﬂă vile, hoteluri de trei
şi patru stele, cabane pierdute printre brazi, oferind
condiţii mai ales pentru petrecerea vacanţei de iarnă. De
aici pornesc zeci de trasee turistice, cu frumuseţi nebănuite, dintre care şi spre vârful Păpuşa, cu o înălţime de 2240
m.
Am coborât spre Novaci, oraş situat în Subcarpaţii Olteniei, pe râul Gilort, renumit pentru creşterea ovinelor şi neam îndreptat spre Horezu. Pe teritoriul comunei Baia de
Fier se aﬂă Peştera Muierii, una din cele mai renumite şi
mai frumoase din ţară, cu numeroase urme de cultură materială din paleoliticul mijlociu. Din anul 1955 este rezervaţie speologică. În comuna Polovragi, în sudul Munţilor
Căpăţânii, la ieşirea râului Olteţ din chei, la 670 m altitudine se aﬂă Peştera Polovragi, Peştera lui Zamolxe, zeul
suprem în religia geto-dacilor, cu o lungime de 10 km, arie
naturală protejată. Prin Vaideeni, localitate renumită pentru creşterea ovinelor, cu importanţă turistică în prezent
am ajuns la Horezu, un centru etnograﬁc vestit în toată
lumea pentru ceramica tradiţională populară, care a intrat
în Patrimoniul Cultural Mondial. Aici se organizează anual
Târgul Ceramicii Populare Româneşti „Cocoşul de
Hurezi”ajuns la a 48-a ediţie. La ieşirea din staţiunea turistică doritorii au cumpărat din magazine, diverse obiecte
ceramice. La Romanii de Jos se aﬂă Mănăstirea Hurezi, cea
mai valoroasă ctitorie a domnitorului martir Constantin
Brâncoveanu, care ilustreză, în mod admirabil, caracteristicele stilului brâncovenesc. Face parte din Patrimoniul Cultural Mondial.
A fost o zi minunată de Cireşar, de care ne vom aminti
cu multă plăcere. Ne-am întărit convingerea că România
dispune de un potenţial turistic uriaş şi valoros, care trebuie să ﬁe mai bine pus în valoare.
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Secretul făuririi personalităţii
Constantin MĂNESCU - HUREZI

D

acă deschidem
cartea sfântă a
Vechiului Testament, încă
de la primele ei pagini
facem cunoștinţă cu
hotărârea lui Dumnezeu
cel în Treime slăvit: ”Să
facem om după chipul și
asemănarea Noastră, ca
să stăpânească peștii mării, păsările cerului,
animalele domestice, toate vietăţile ce se
târăsc pe pământ și tot pământul!” (Facerea1,26). Iată-l așadar pe om ca făcând
parte din planul creaţiei divine, conceput ca
ﬁinţă raţională, capabilă de comuniune, de
iubire și de unirea tot mai deplină și totală
cu Dumnezeu. Și continuă referatul biblic
consemnat de Moise prin revelaţie divină:
”Și a făcut Dumnezeu pe om după chipul
Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a
făcut bărbat și femeie”(Facerea 1,27). După
lecturarea acestor cuvinte, observăm deja
distincţia între chip și asemănare. Chipul
dumnezeiesc din om este elanul dinamic al
întregii noastre ﬁinţe spre arhetipul ei divin
(după cum spune Origen ), este aspiraţia
irezistibilă a spiritului nostru spre Dumnezeu
ca persoană inﬁnită (după Sfântul Vasile cel
Mare), este erosul uman întins spre erosul
divin (după Sfântul Grigorie Palama) care îi
vine în întâmpinare cu inﬁnitatea Sa,
susţinând și în spiritul uman tensiunea spre
inﬁnit. Chipul lui Dumnezeu îl arată pe om
însă ca ﬁind destinat îndumnezeirii, adică urcușului duhovnicesc la capătul căruia acesta
ajunge la asemănarea cu Dumnezeu, la imprimarea ﬁinţei lui de plinătatea lui Dumnezeu, dar aceasta însemnând că nu se
contopește cu El. Asemănarea cu Dumnezeu
este realizată de om prin voinţa lui proprie,
stimulată și ajutată de harul divin. Ea
înseamnă de fapt înmulţirea darurilor cu
care am fost înzestraţi de Dumnezeu încă de
la zămislirea ﬁecăruia dintre noi.
Este adevărat că după căderea în păcat,

chipul lui Dumnezeu din om a fost redus la
pasivitatea activării potenţelor sale pe calea
cea dreaptă. Raţiunea s-a întunecat, voinţa
a slăbit, sentimentul s-a pervertit. Individul
uman, adică ﬁinţa omenească considerată
un tot unitar în totalitatea însușirilor sale ﬁzice și psihice, devine, de-a lungul existenţei
sociale, ceea ce latinii numeau ”persona”,
adică o mască de actor, diferită – după rolul
personajului reprezentat. Aceasta înseamnă
îndepărtarea oamenilor de Dumnezeu și de
scopul pentru care ei au fost creaţi, unii dintre ei rămânând doar simpli actori pe marea
scenă a vieţii și încercând să ascundă, în
spatele unei măști, adevărata faţă a suﬂetului lor. Aceștia sunt, și rămân și după plecarea lor din această viaţă, simple persoane.
Alţii, însă, urmăresc dezvoltarea deplină
și valoriﬁcarea însușirilor spirituale pe care
le au ca persoană, dând naștere unei noi ﬁinţe, care este denumită personalitate. Intrând în universul pasionant al personalităţii
umane, vom descoperi că aceasta este un
produs al impactului sau al interacţiunii complexe dintre individ și mediul social și că ea
se formează și se autoformează în procesul
activităţii creatoare, a practicii și a educaţiei,
așa cum o deﬁnesc dicţionarele de specialitate. Interesat de secretul făuririi personalităţii, ca orice tânăr care bate la porţile vieţii
spirituale, în urmă cu peste douăzeci de ani,
descopeream un autor și o carte: Alexandru
Popescu –Mihăiești, ”Probleme fundamentale ale instruirii și educării”, Editura Fundaţiei România de Mâine, București, 1995.
Lecturând-o, am descoperit cunoștinţe teologice , exprimate însă cu alte cuvinte, și
anume cu acelea ale psihopedagogului, ale
unui educator care se ocupă cu formarea de
caractere, de personalităţi umane încă de la
primii pași ai unui copil. Cred că nu i-a fost
greu autorului să scrie această carte, domnia
sa ﬁind o personalitate a urbei noastre, care
a descris parcă formarea propriei personalităţi. Pedagog desăvârșit, stăpânind bine
arta educaţiei, profesorul Alexandru Popescu
–Mihăiești a fost înzestrat de Dumnezeu cu

mai multe daruri pentru
îndeplinirea acestei misiuni: inteligenţă, abilitate, tact, ușurinţă în a
transmite cunoștinţe
unui auditoriu. În cartea
mai sus amintită, am
aﬂat că există patru categorii de factori care
își aduc aportul lor concomitent în formarea
și dezvoltarea personalităţii umane, autorul
stabilind o strânsă legătură între educaţie și
dezvoltarea ontogenică a omului. Secretul
făuririi personalităţii constă așadar în ereditate, mediu, educaţie și autoeducaţie, factori
care se întrepătrund, pornind de la dispoziţiile naturale cu care se naște copilul (ereditatea sau datul ontologic), la care se
adaugă importanţa mediului familial sau școlar în evoluţia comportamentului copilului,
ca să nu mai vorbim de faptul că marile personalităţi sunt mai ales produsul autoeducaţiei.
Distinsul nostru prieten a străbătut cu
folos toate aceste etape sau, mai bine zis, pe
temelia unei bune moșteniri genetice familia
și școala au reprezentat două etaje solide,
peste care s-a pus acoperișul prin cunoștinţele și caracterul dobândite prin autoeducaţie. Și cum lumina nu se pune sub
obroc, ci în sfeșnic, ca să lumineze tuturor,
așa și profesorul Alexandru a luminat, în calitate de dascăl, sute de elevi și studenţi, prin
iradierea fosforescentei sale energii creatoare, încărcată acum, la vârsta senectuţii,
cu aureola realizării sociale, a autorealizării,
și mai luminează încă pe cei cu care vine în
contact în orice împrejurare a vieţii cotidiene.
Anii au trecut și nu-mi imaginam că voi ﬁ
cândva în apropierea acestei personalităţi
care a dobândit însemnele valorii, ca om de
excepţie în domeniul educaţiei, dar care a
rămas în același timp modest, zâmbitor, deschis suﬂetește tuturor și mai presus de toate,
un om înzestrat cu un extraordinar simţ al
umorului. Această apropiere s-a realizat în
cadrul întâlnirilor de la Forumul Cultural al

IZVOARELE MINERALE DIN ORAŞUL CĂLIMĂNEŞTI
Gheorghe MĂMULARU

Î

n localitatea noastră
există mai multe
izvoare, grupate în cele
patru zone: Călimăneşti,
Căciulata, Cozia şi Păuşa.
O parte din aceste resurse
au fost descoperite prin
foraje executate la diferite
adâncimi.
În parcul din Călimăneşti există următoarele izvoare: 4,5,6,7,8 şi 14; în parcul Casei
de Cultură există sonda 1005 (geotermală).
Pe versantul Dealului Gloduri, care se aﬂă în
partea de sud vest a parcului, există 12
izvoare nefolosite. La Căciulata există patru
resurse: Izvorul Căciulata 1 se aﬂă pe malul
drept al Oltului, la circa 100m şi la 2-300m
nord de Valea Căciulata; Izvorul Căciulata nr.2
şi sonda 1004 se aﬂă pe malul stâng al Văii Căciulata. În Parcul Căciulata se aﬂă sonda 1006
(geotermală).
Izvorul Căciulata nr.1 este cunoscut în ţară
şi peste hotare de peste 200 de ani. Cu apa
acestui izvor s-au tratat pentru suferinţele lor
renale ing. Alexandru C. Golescu Albul, unul
dintre revoluţionarii de la 1848, omul politic
Mihail Kogălniceanu, Napoleon al III-lea, Emil

Lubé preşedintele Franţei etc.
La Expoziţia Internaţională de la Bruxelles
din 1893, Izvorul Căciulata a primit Marele
Premiu şi Medalia de Aur. Apa acestui izvor a
fost îmbuteliată la sticle în perioada 18501990. După 1990 staţia de îmbuteliere a fost
demolată şi în locul ei s-a construit un bufet.
La Cozia avem următoarele resurse, care
se aﬂă în partea de nord a Complexului Balnear: izvoarele Cozia 1,2,3,4 şi 5 şi Sonda 1008,
(geotermală). La Păuşa, în zona de nord, există izvoarele Păuşa 1 şi 2.
Aceste izvoare se clasiﬁcă în mai multe
categorii, după următoarele criterii: concentraţia sărurilor la litru, temperatură şi compoziţie chimică. După concentraţia sărurilor
la litru sunt de mai multe feluri: izvoare
oligominerale, a căror concentraţie este de
0,5-1g ‰, ( izvoarele 7 şi 14 din Călimăneşti),
izvoare hipotone, cu concentraţia de 1-8 ‰
(majoritatea izvoarelor), izvoare izotole cu 89 g ‰ (izvorul 8 din Călimăneşti), izvoare
hipertone, care au peste 10g ‰ (izvorul 6 din
Călimăneşti).
După temperatură: izvoare reci, cu temperatura sub 200 C (majoritatea izvoarelor),
izvoare calde, cu temperatura 350C-450C
(sonda 1004 din Căciulata şi izvoarele Cozia 1
şi 5); izvoare hipertermale sau geotermale

(sonda 1005 Călimăneşti, sonda 1006 din Căciulata şi sonda 1008 de la Cozia).
După compoziţia chimică: în general
izvoarele noastre sunt sulfuroase, dar mai
conţin clorură de sodiu, Calciu, Magneziu, bicarbonaţi etc.
În funcţie de predominanţa unor elemente chimice se dovedeşte caracterul
chimic al izvorului.
Modul de administrare: în cură internă, de
băut (izvoarele reci, sub 200C); în cură externă (băi) se folosesc sonda 1004 din Căciulata, izvoarele Cozia 1 şi 5; se mai folosesc şi
apele geotermale, după o prealabilă răcire de
la 850C la 360C -380C. Se mai administrează
sub formă de aerosoli şi pulverizaţii. Pe lângă

Râmnicului, al cărui președinte este domnul profesor, precum și la toate întâlnirile
culturale la care l-am audiat, vorbind cu
cuvinte alese: lansări de carte, simpozioane, comemorări sau aniversări ale
unor persoane sau momente importante
ale istoriei și ţării noastre.
În viaţa unei personalităţi, creaţia
devine un destin asumat, reﬂectat în sute
de articole de specialitate scrise, în zeci
de cărţi, izvorâte dintr-un suﬂet sincer,
din dorinţa de a oferi celor din jur un îndrumător, o cale spre descoperirea binelui.
În fond, personalitatea creatoare de valori
este o chestiune de energetică psihică. Ce
altceva caracterizează personalitatea, dacă
nu veșnicul neastâmpăr, permanenta efervescenţă, permanenta luptă cu sine, cu propria sa condiţie umană?
Fiecare personalitate are unicitatea sa. În
cazul personalităţii autentice, nu există un
conﬂict între Mască și Rol, între interiorul suﬂetului și imaginea din afară. De aceea
înţelepciunea populară spune că suﬂetul
omului se citește pe chipul său. Așa l-am
cunoscut, și neschimbat a rămas domnul
profesor Alexandru: senin la faţă, neprefăcut, cu zâmbetul pe buze chiar când este
supărat. Un adevărat om urmărește să aibă
o liniște interioară pe care s-o transmită și
celor din jur, si aceasta implică pacea cu
Dumnezeu, cu tine însuţi sau cu propria
conștiinţă și pacea cu semenii din jurul tău.
Cu ocazia zilei onomastice, pe care o sărbătorește la 30 august (Sfântul Ierarh Alexandru), consider aceste rânduri un mic dar
oferit domnului profesor Alexandru Popescu
–Mihăiești, convins ﬁind că personalităţile
generează personalităţi, că ele sunt puternice focare de energie umană în stare să polarizeze în jurul lor alte energii noi, devenind
modele pentru generaţia care se înalţă.
Toate acestea se potrivesc și domniei sale, a
cărui prezenţă respiră farmec, are un misterios magnetism cu o mare putere de atracţie
și iradiază, în ciuda vârstei, pe care o are,
prospeţime și tinereţe. Eu îi doresc sănătate,
putere de muncă, noi împliniri pe tărâm cultural, rugând pe Bunul Dumnezeu să-l
ocrotească de rele și să-l mai ţină încă mulţi
ani printre noi, pentru a ne lumina cu
cunoștinţele sale.

aceste izvoare există la Călimăneşti, Căciulata
şi Cozia ştranduri termale şi baze de tratament.
Având în vedere existenţa izvoarelor şi a
bazelor de tratament în staţiunea noastră se
pot trata următoarele grupe de boli: digestive, renale, respiratorii, metabolice, reumatice şi alergice. Este bine ca înainte de a face
băi în ştrandurile termale să ﬁe respectate
contraindicaţiile generale şi speciale. Nu sunt
admise persoanele care au infarct moicardic,
cardiopatie ischemică, hipertensiune arterială, tulburări vasculare cerebrare, epilepsie,
cancer, tuberculoză, boli venerice, ulcer gastric sângerând, colici renale biliare etc. Este
bine ca înainte de a intra în aceste ştranduri
persoanele să consulte medicii specialişti din
staţiune pentru a preveni anumite complicaţii.
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astăzi (autoportret blond, acuarelă prelinsă
n.n).

CENACLUL „INTERFERENŢA ARTELOR 21”
AL LICEULUI DIN HOREZU-AUGUST 2017

Î

n chiar toiul verii, vacanţa mare, 09
august 2017, membrii cenaclului
liceului din Horezu au ţinut să ﬁe prezenţi
la a X-a şedinţă din anul de învăţământ
2016-2017 într-un număr record, de
această dată, elevi talentaţi la pictură şi literatură, în sala de dialog cu cetăţenii a
Primăriei din localitate...Andrada Badea,
Vlad Talpoş, Iuliana Buruiană, Andrei Sugeac, Mădălina Bob, Maria Teodora Vulpe,
Constantin Teodor Vulpe, Vlad Popa, Ligia
Nicolescu... Vlad Talpoş a început, îndrăzneţ, comentariul său referitor la lucrările în acuarelă, creion, guaşă, tehnică
mixtă, prezentate de Vlad Popa şi care au
entuziasmat întreaga asistenţă ﬁind
prezenţi şi câţiva invitaţi; în special „Autoportretul” şi „Plămânii verzi”, dar şi celelalte lucrări care, toate, vădesc talentul de

desenator, cursivitatea liniei şi proporţia, şi
tehnica de acuarelă pe care Vlad Popa o
stăpâneşte foarte bine!...cum spuneam,
stârnind vii comentarii, majoritatea apreciative. Apoi, Andrei Sugeag, un sensibil şi
suplu cavaler al versului, şi al matematicii
(de această dată- neinterferându-le) a excelat în stări poetice vădind o interesantă
aplecare spre romantic. Mădălina Bob şi-a
demonstrat din nou, în proză scurtă, estetica şi concizia frazării, cursivă, şi, în ciuda
spaţiului foarte redus, bogată în imaginiimaginativ...Au urmat două intervenţii poetice aparţinând Iulianei Buruiană şi
Andradei Badea; prima, în deja lapidara descriere a stării poetice, şi ﬁlosoﬁce, a doua,
încercând şi un comentariu la poezia „Lună
sângerie” citită de Andrei Sugeac. La sfârşit
Constantin Teodor Vulpe mi-a prezentat

Lună sângerie
Igrasie în amintire

Andrei SUGEAC

Andrada BADEA
Sunt amintiri care clocotesc
pe focul uitării,
doruri care mucegăiesc
de igrasia timpului,
despărţiri pe care
încă le apropie pasul,
dar pasul e tot mai departe,
dar pasul e tot mai greu,
când atârnă de el
şi dorul, şi focul, şi noaptea...

Din adâncurile cerului
Te privesc cu nostalgie
Și-mi cânţi toate dorurile
Oh, tu, lună sângerie.
Pe ramuri ai muguri de stele
Jos, greierii fac gălăgie
Tulpina ta, visele mele
Oh, tu, lună sângerie.
Scânteia nopţii o ai în mâini
Glorios zneamăn din copilărie
Privită noaptea pe la stâni
Oh, tu, lună sângerie.

Alt ﬁr
Iuliana-Maria BURUIANĂ
Sunt un ﬁr de aţă
Un ﬁr alb,
Pătat de vreme,
Un ﬁr limitat
De spaţiu şi de timp.
Şi nu,
Nu sunt nici măcar
Cel mai bun ﬁr,
Proﬁt de noduri,
Căci dezlegat
Sunt prea aproape de sfârşit.
Aş vrea să ﬁu puternic
Dar nu sunt...
Ma frâng uşor
Şi sunt salvat
Dar până când?
Tot de un nod.
Şi uneori,
Aş vrea să ﬁu de ajutor,
Să ies in faţă,
Dar sunt doar un ﬁr de aţă
Şi mă tem.
Mă pierd subit
Şi nimeni nu mă caută
Căci sunt prea ocupaţi
Cu acul din carul cu fân,
Şi cui îi pasă
De un ﬁr alb?
Pătat de vreme,
Un ﬁr limitat
De spaţiu şi de timp.
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Din vina ta dansează marea
Iar norii au început a lor călătorie
Până şi moartea îţi acordă amânarea
Oh, tu luna sângerie.
Sunt un înger ce mai bate dintr-o aripă
Căzut şi scurs de energie
Mi-am dat viaţa să te am o clipă
Oh, tu, lună sângerie.

Confesiune
Andrei SUGEAC
Zbor, adesea doar cu gândul.
Mor, mai mereu când bate
Vântul, prin surprindere
Pe la spate. Doar cuvântul
A speranţă adie, iar fără el
E pustie o viaţă, precum cafeaua
Fără dimineaţă, iar cerul
Fără stele; e doar cerul
Gurii mele, din care comete
Perfecte, ies la lumină
Fără vină şi se preschimbă
În morminte, cu regrete
Păstrând secrete, cuvinte.

mie, comentatorului şi moderatorului de
cenaclu, schiţe personale, care mi-au amintit de cum se învaţa odată istorie (Hendrik van Loon), cu alte cuvinte...desenând!
un fel de scriere hierogliﬁcă.
Vlad Talpoş: - Desenele prezentate mi se
par excepţionale, frumuseţea realizării culorilor...Desenele exprimă bucuria trăirii
omului în spaţiul natural. Plăcerea de a
respira aer curat. Probabil omul, în toate
timpurile a iubit natura, a fost inﬂuenţat de
ea, a inﬂuenţat-o, de aceea, cred, că acest
desen este un mesaj, dar şi o încercare
reuşită de simbolism (desenul cu plămânii
verzi-pomi! n.n). (...) Figura umană, în acest
desen, vedem, care denotă realitatea de
astăzi. Prin culorile părului adolescentul din
imagine este un tânăr răzvrătit...aşa este el

Singuri în abisul meu.
M-am gândit că şi-a pierdut sensul
Și când să i-l dau pe al meu
Am realizat ca nu îl am.
Stam la umbra lui
Ciudat, nu era soare
Nici cald, nici frig, abstract
Ca din el pica o ﬂoare.
Floare după ﬂoare
Ploaie a-nceput
Frunză după frunză
În juru-mi pe pământ.
M-am urcat pe prima creangă
Iar sub greutatea mea
Se uscau frunzele rămase,
Și ﬂorile se oﬁleau.
Mă îndreptam spre vârful lui
Urcând treaptă după treaptă
Creangă după creangă
Până când n-am mai putut să urc
Și am picat inconştient
Acolo unde totul a-nceput.
Între ﬂori şi frunze
Pe pământ.
Uitându-mă apoi spre el
Copacul era parca neatins
Plin de viaţă şi mai falnic
Dar pe ramuri era nins.
Sensul lui era sub el
Poate nici nu era pierdut
Doar ascuns de propriul eu
Ce închis s-a refăcut.
Copacul şi-a găsit sensul
Iar eu am stat sub el
Negăsindu-l pe al meu.
Copacul era sensul
Plin de frunze şi temei
Realizând că sensul lui
Erau ﬂorile
De tei.

Maria Teodora Vulpe: - În prim plan
sunt ochii care scot în evidenţă tot portretul, şi exprimă şi calmitate, şi răzvrătire cum
au spus mai devreme, ceilalţi...Culorile mi
se par calde şi exprimă linişte. Este o
plăcere a ochiului.
Andrei Sugeac: - Mi-am amintit de o lucrare făcută mai demult, şi pe mine m-au
inspirat ochii verzi...Spuneam, atunci, că
niciodată nu se ştie ce vor să spună ochii
verzi, scânteia din ochii verzi!...atunci, şi
acum, putem spune, că, totuşi, reprezintă
un incendiu (un incendiu juvenil n.n)!
Andrada Badea: - Eu văd totul în expresia acestui portret! ca un „alter ego”!..

Andrei SUGEAC

Iuliana Buruiană,
o Mona Lisa a
poeziei

pcickirdan

Acea durere
Vlad TALPOŞ
1. Durerea este plăcerea cerească în care
Pământul renaşte tărâmul vindecător
Al cunoaşterii acelei limite suﬂeteşti...
Dar viaţa ne-nfruntă în faţa
Minciunii propriei noastre frici?
2. Destinul ne ajută să trecem
În lumea acelor suferinţe
În care necunoscutul raţionalizează
Trăirea alor noastre dorinţe.
3. - Doamne, reuşesc să ﬁu eu,
Sau devin sclavul trecutului meu?
- „Nu, Fiule! Te cureţi într-un cristal al prezentului.”
O strălucire a speranţei sclipeşte a ta Putere!
De a ﬁ întruparea mea divină!
4. - Tată, nu ştiu a-mi dezlega
Necunoscuta existenţei mele.
Suferinţa învie pedeapsa sau oferă o bucurie.
Dolor sau eros?
- Fii părtinitor existenţei tale şi vei ﬁ erosul meu.
Transformă frica în fericirea de a te teme de neştiinţă.
5. - Jertfa ta, Tată, îmi inspiră căldură
pământească evaporată în darurile
Simţite prin Ruga pe care o rostesc ca
Un cuvânt al comunicării mele cu ,,Existenţa”.
- „Fiule, Eu îţi ofer Harul meu pe Pământ,
Căruia să-i culegi roadele prin faptele tale bune,
Botezul Domnului să-ţi ﬁe o permanentă spiritualitate,
Iar Răstignirea înglobează în noi Lumina nestinsă a Iubirii”.
6. - „Iată, Fiule, de ce nu-nţelegi durerea?
Nu te gândeşti că eu veghez mereu,
Acum, cred că spunându-ti Cuvintele mele,
Mă voi coborî asupra ta cu Puterea şi Blândeţea mea,
-Tu, ﬁule, vreau să mă priveşti din fereastra suﬂetului tău,
Ca pe o sursă neizvorâtă de miruire”.

Andrei Sugeac,
căutându-l pe
Ion Barbu
printre Relaţiile
lui Viete

Flori de tei
Mi-am pierdut sensul.
Adâncindu-mă în abis
Am văzut un copac
Și m-am prins de el.
Nu avea ce căuta acolo,
Nici el, nici eu

Iuliana Buruiană: - Prin acest portret
arta, se pare, că, a acaparat personajul
(băiatul)...
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Ploaie

Cum mi-am ucis gândurile

Oana-Mădălina BOB

Oana-Mădălina BOB

Plouă.
Stropii de ploaie sunt lacrimi ale bucăţilor care se rup din noi odată cu ﬁecare
dezamăgire. Sunt dorinţele care se zbat prin porii inﬁnitului să ajungă la om. La
suﬂetul care-și pierde veșnicia într-un hamac de graiuri înecate, împrejmuit de
urlete ale propriilor uitări.
Picătura de materie care se varsă din înaltul cerului suntem noi proiectaţi în viitor. Vocea unui demiurg îmi răsună în cerebral. „În ce direcţie picăm”? Nu-i un
demiurg. E conștiinţa. Picăm… Sau stăm? Nimic pentru o clipă. Murim. Murim
când respirăm. Sau uităm. Sau simţim. Sau gândim. Murim cu ﬁecare gest. Și
apoi…. trăim. Trăim când prima picătură se izbește de trupul deja plin de
jilăveală și-l curăţă de mucegaiul nepăsării. Trăim când ceara superﬁcialităţii ni
se scurge prin ochii deja văduviţi de versiunile noastre anterioare. Seci.
Plouă.
Carnea-și desface sinapsele de simţire și de cuvânt fără să-și deschidă ochii. Exteriorul nu o poate atinge. Cu un tăiș de vorbe și de mister, un demiurg sfâșie
nervul optic; pe muchie ne stau alegerile. Același demiurg. Nu-i un demiurg. E
conștiinţa.
Plouă.
Dar nu mă udă. Soarele nu strălucește, dar mă umple de lumină și de sânge.
Vrăji, vrăji, vrăji. Muzică. Picăturile nu mai sunt apă, sunt „do” și „re” și „mi”.
Lipsesc „fa” și „sol” și „la” și „si”. Nu lipsesc, sunt iarbă și asfalt și scoarţă și om.
Noi. Ne completează în ciocniri violente de purpuriu și negru, de inﬁnit și de
neant, de eden și de viaţă. Omul e partitura pe care Dumnezeu a scris-o cu
râsete pe nisipul ﬁn al urletului etern. Și cheia sol e prima respiraţie.
Nu mai plouă.
E secetă. Ne uscăm de vise și de esenţă. Ne-am pierdut
dreptul la ploaie, iar demiurgul nu vrea să ni-l dea înapoi.
E un demiurg? „E conștiinţa”, răspunde. Ah, de ce nu
plouă? De ce nu cad peste mine tot eu, dar din trecut?
Unde-i scrumul ce-a rămas din atomii unei conștiinţe? Din
conștiinţa mea? Secetă, secetă, secetă.
Curcubeu: Arcadia.
Încă mai avem apă. O să plouă.
Plouă…

Gândurile-mi sunt fortăreţe ce ascund inﬁnitul îmbrăcat în viu. Și ard în cavitatea ce le protejează de ﬁinţă, de propriul eu. Sinapsele-mi sunt pline de otrava simţirii, iar raţiunea
cedează.

Miracolul de a scrie
Vlad TALPOŞ
1. Ce poate ﬁ mai frumos în această lume?
Decât puterea de a transforma cuvântul într-o
capodopera?
Temele sunt raﬁnarea suﬂetului, iar mesajul sporeşte
misterul trupului,
Timpul încredinţează o grea experienţă în care artistul,
Îşi călăuzeşte ale sale conduite morale.

Vlad Talpoş aﬂat
pe ultima sută de
metrii ţnainte de a
pleca la Facultatea
de Litere din
Bucureşti

Sânge și vrajă. Inﬁnit, neant? Se cufundă în venele ce-mi nasc ﬁori din gânduri, poate se
amestecă într-un mister ce suﬂă cu ﬁinţa-i zeﬁrul ignoranţei. În timp ce eu doar îl privesc.
Esenţa-mi părăsește trupul imund ca să lupte pentru Mine. Din afară. Suﬂetul arbitrează
lupta dintre gând și ﬁor din grădina sa de coaste, vertebre toracale, lauri, ﬂori de liliac și
embrioni de ﬂuturi. Sau doar dorinţe….
Scrumul ultimei bătălii dintre atomul unui gând și ﬁorul unei simţiri sunt eu. Sunt cuvântul
ce se revarsă din cerneala cu care Universul își scrie testamentul. Sunt picătura de ploaie
ce se pierde în viscerele unei lumi a denaturării. Cad din nor și urlu în mine. Suﬂetul
privește și scoate cartonașul galben. O ﬂoare de crin înﬂorește. Eu sunt norul, viaţa e
norul. Și apoi m-am zdrobit de griul asfaltului. Griul e hoţul ce-mi fură viaţa. Mă nasc
murind și simt cum gândurile despre Tot și despre Nimic dispar. Și. Simt.
Raţiunea pierde în faţa focului divin al sentimentelor. Mi-am otrăvit armura de neuroni,
impulsuri, speranţe și am săgetat-o cu ﬁori, glasuri și esenţă.
Eu.
M-am eliberat.

Printre indicii
Iuliana-Maria BURUIANĂ
Ce e dragostea?
Şi cum cu atâtea deﬁniţii
Eu nu am găsit raspuns?
Am rafturi încărcate de romanţe
Şi versuri dulci ştiute pe de rost
Şi am ascultat şi am cantat
Iubire in acorduri muzicale
... dar de prisos
Mie-mi lipsesc datele din
probleme,
Sunt un pierdut în ale sale teoreme
,
Să ﬁ analizat eu “a iubi” greşit?

Feniletilamina e reactantul
potrivit?
Dacă dragostea e un condiment,
Vreau să îmi devină principalul
aliment.
Iubire, în ce anotimp te-ai
rătăcit?
Poate sub frunza oﬁlită de
toamnă,
Sau te-ai topit cu ultimii fulgi,
Vei înmuguri pentru a mia oară?
Dar stai, iubind nu-i pururi vară?
Ce e dragostea
Din ochii mei, din ochii lor?
Daca a iubi nu înseamnă viaţă,
Vreau să rămân neştiutor.

2. Durerea este o ﬂoare deschisă a înţelegerii,
Raţiunea înglobează curajul de a depăşi suferinţa.
Este suﬁcient pentru a ﬁ înţelept să reuşim
A deﬁni cu adevărat ceea ce suntem?
3. Inegalabila dorinţa însumează ale noastre calităţi,
Miracolul determină un cadru natural unde
Unicul este cel mai luminos obiectiv
Al reﬂecţiilor interioare suﬂeteşti.
4. Capriciile timpului evoluează întru miracol,
Onestitatea de a crea un miraj al inspiraţiei,
În care demnitatea exprimării sentimentului
Gravitează în jurul personalităţii făurite şi respectului.

Vald Popa, un
Botticelli al
acuarelei

Constantin
Teodor Vulpe,
Hendrik Van
Loon al unei
posibile istorii
ilustrate

Mădălina Bob, o iluministă
a prozei scurte

Maria Teodora
Vulpe - Un
oladenz zburător transﬁgurare între
desen şi poezie

Andrada Badea, o
Europă răpită de
Zeus şi dăruită
Costeştilor
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ADINA DUMITRESCU
Poartă închisă
Între chiciura aşezată în
dimineţile primăverii şi
tufa de merişor, purpură
aruncată pe frunze verzi ruginii,
printre coroanele pomilor
purtând tăieturile primăverii,
poarta mea e pe jumătate deschisă.
O deschid larg, intri cu ochii
închişi, închis în tine, ocupând
spaţiul golit dinspre inimă.
Îţi faci loc pătrunzând de
acolo prin ﬁecare capilar
până aproape să ţi se vadă prin
pori, laba piciorului. O tragi
după tine-napoi, eu ştiu că trebuie
să fac ceva, da, trebuie să încui
poarta. Celule se-mpletesc
printr-o osmoză ciudată.
Fie răspund amândouă
deodată răcorii de afară, ﬁe
una prin alta, apoi tac.

Aici e linişte şi e
cald, nu se pun
întrebări, nu se
aşteaptă
răspunsuri, nici n-ar
avea
cine pe cine întreba, sau cine
de la cine să aştepte transmise
noi gânduri. Sunt aidoma întrebări
şi răspunsuri. Aliajul e devenit
combinaţie veche, patinată, nebăgată
în seamă, e scama unei singure
ﬁbre ascunse. Închidem apoi ferestre.
Prea mult timp am privit
unul prin celălalt, acum n-avem
nevoie de oglindire. Cu ochii
închişi, ştim, că atât şi aici
ne e locul.Ce linişte-n jur,
câtă iubire am strâns ﬁecare
din virtuala alinare, că o imagine,
o vorbă, un cânt şi o rugă,
nu-şi mai au rostul. Să fugă!
Duminică 20 martie 2016

Singurătatea cerbului
Neastâmpăr de ied iese dintr-o ciută cuminte! Aici ar trebui spuse
cuvinte despre văi, despre pădurea molidului dn aﬁniş, despre
văiugi căptuşite cu cetini uscate şi primele colţuri tăioase din
roci urcătoare de munte unde-i hârjoană cu ciutele fete, buchete
de glezne mişcătoare spasmodic de joc şi urcuş. Din petala anemonei
nimerită-i pe frunte, iedului îi apăruse o pată ce se tot întindea, devenită
cu voie sau fără de voie stea. Iedul crescuse, îl înlocuise un cerb
făr-de pereche, îşi luă locul de frunte printre ciute şi iubea. Tot ce-i
părea mai drăgălaş erau botul cu nările fremătând amuşinând alba stea,
gleznele ﬁne pe copite botine, ascunjişul din rugii de mur, iarba
ochiului de silur, apa, valea. Verdele patului ferigilor de umbră i-au dat cerbului
o a doua stea, ascunsă, prinsă din mersul pârâului, din oglinda piscului în
ochiul apei de munte, din cunoaşterea în zbaterea vieţii. A lui se putea
complica deseori, dar din imbolduri înﬁorate făcute carte, el şi-amintea extrăgând
ce-i trebuia, esenţa iubirii, dar şi mândria că până şi ciocârlia înaltului
îi dă din cântat cerbului, cel mai frumos tril. Niciodată umil, de neîntors,
ţinea-n inima deschisă tot ce-i fân proaspăt cosit, tot ce-i rece izvor,
înaintând, neprinzâd de veste că din haita de lupi, unii se mândreau
cu ciute avute, dejghinate, mâncate, că treptat blana de lup o-nlocui
pe cea de ciută sau oaie, că se taie pădurea cu luminişurile unde se
mângâiau unii pe alţii oamenii, vorbind. Sau iubind. Un val înegrit

Zborul petalei
Ieşit, zburat, risipit, gândul meu
nu-şi recunoştea duna,
clepsidra vechilor timpuri,
curgerea, aşezarea şi
pierderea ori risipirea.
Unde odată martie îmbrăca
mantie caldă, din locul acela
însorit, simţeam răcoare, ﬂorile
gheţii îmi aşteptau mugurii
anemonelor albe de ceară,
să se-ntrupeze boltă stelară.
Îmi săpau grăunţele nisipului
pământul, s-o facă pală
coborâtoare, gând, când o ﬂacără
mă întoarse, mă întrupă ﬁr verde
de iarbă, petală înﬂorind, veşnicind…
Bună dimineaţa, jar, fruct pârguit!
23 iulie 2017

Inima mi-am lăsat
inima mi-am lăsat
la Podragu după

o noapte singură
în faţa imaginii
ce mută tremura
odată cu mine,
vise mi-am înecat
în lacrimile lacului
de munte sub stei
unde trei capre negre-au
scurmat din copite
după ea să mi-o dea,
mă uitam cum
urma-şi pierdea
înﬁată zeﬁrului
ce muntele cobora
încercând să lipească
pleoapa şi locul gol
ce-mi tremura,
dormi mi-a spus
nu-ţi e de-ajuns că am
luat-o să o prind la rever
şi-ntorc drumul spre
tine pe creastă
s-o aştern drept sub
talpa aceleia ce-n urcuş
nu te-a last şi-a aşteptat?

de-nsingurare străbătea muntele, plângeau icoanele cu mir, se-ntindea
însingurarea, frica, lumea se schimba. Din cer se vedea, se răspundea
prin secetă, furtună, maluri răsturnate. O nouă rană împărţea oameni,
ciosvârte de căprioare, invidii, orgolii, nu avea cine pune sigilii pe noile
legi ale ﬁrii, radarul natural era în alertă, tot ce se mai putea salva venea
din lipirea mâinilor şi creşterea inimilor, strângerea rândurilor. Cerbul urca
spre ţancul lui, fredona marşul biruitor interior, îşi mai întreba mama, ciuta
cum e, cît de mare, de frumos şi de înţelept. Ea-i răspundea ca unui zeu,
ce dorea. O singură dată, ieşită cu greu din capcana pădurii, cu dâre sângerii
lăsate pe pietre, aştepta să-i ﬁe pansată rana. Avea nările uscate, blăniţa cu
ﬁre lipite şi înainte de-ai aduce lui omagiul, se sacriﬁcă vorbind despre ea,
ascultându-se. „Dacă ﬁul meu este un Prometeu, va scăpa împeună cu focul,
de vultur. Din spatele ﬁecărui ţanc va ieşi un Hercules, un buchet de maci sau
o harpă mânuită de-o fată. De voi ﬁ eu centaurul Chiron vrerea
îmi va ﬁ sublimată, nici de voi ﬁ vindecată nu-i voi mai repeta osanaua, dar cum
dorinţa Domnului e bună şi mare, lumina din spatele stelei din frunte îl va lumina,
îl va apropia de orice boare, suﬂare sau oftat. N-oi mai ﬁ pe stei, voi ﬁ doar gând,
el va ﬁ mai vestit, creator mai curat, dar atunci de abia va deveni, bărbat, iar rolul
meu terminat. Geme pădurea, muntele, valea, se zbate râul, se desface-n pâraie, se
strâng stropi ca de rouă, iar noaptea, pe lună nouă, cerbul nostru învaţă să se
dăruiască aproapelui, înstelându-se…
28 iunie 2017

POMENIRE DE NEUITAT LA ARHIEPISCOPIA RÂMNICULUI:
MIHAI EMINESCU (15 ian 1850-15 iun. 1889)

15

iunie 1889. La Bucureşti se
stingea din viaţă „Luceafărul”
poeziei româneşti, Mihai Eminescu. 15
iunie 2017 la Arhiepiscopia Râmnicului
avea loc o slujbă de pomenire, Catedrala
Arhiepiscopală, oﬁciată de ÎPS Varsanuﬁe,
apoi, continuând, la bustul poetului aﬂat pe
platforma din incinta Arhiepiscopiei, bronz
turnat, aparţinând sculptorului Paul Popescu şi inaugurat, sﬁnţit, în 2014... În Sala
Iosif Episcopul a Aşezământului Cultural Sf.
Ierarh Calinic din cadrul aceleiaşi sﬁnte locaţii s-a desfăşurat un concert în memoria
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marelui poet, oferit de Corala de băieţi a
Seminarului „Sf Nicolae” din Râmnicu Vâlcea, condusă de Codruţ Dumitru Scurtu, cu
concursul trupei de teatru „Constantin
Popian”, a sopranei Monica Valentina
Scurtu, şi a pianistei Galina Nemţanu. Un
concert ale cărui ecouri ne răsună şi acum
în urechi, după aproape o lună, şi despre
care notăm acum, la superlativ! În Sala Iosif
Episcopul alături de membrii coralei s-au
aliniat artiştii trupei de teatru, între ei,
Mihai Călugăriţoiu, dând un scurt, dar fulminant recital din scrierile lui Mihai Emi-

nescu. Am reţinut pentru dumneavoastră,
cititori stimaţi ai revistei Povestea vorbii 21
şi ai Video Arhivei din cadrul revistei on line
Cultura Ars Mundi, www.culturaarsmundi.ro, şi interpretarea sopranei Monica
Scurtu a liedurilor „De ce nu vii” şi „Noapte
bună”, versurile lui Mihai Eminescu şi în
acompaniamentul la pian a Galinei Nemţanu de la Filarmonica vâlceană. Au răscolit
din nou suﬂetele vâlcenilor Codruţ Dumitru
Scurtu împreună cu ghitara şi corala sa de
băieţi de la Seminarul „Sf Nicolae” excelând
în prelucrările corale „Pe lângă plopii fără

soţ” şi „Seara pe deal”...Fie iarnă ﬁe vară,
la Arhiepiscopie, Cultura-Arta se mişcă pe
cai mari, cum poate s-a mai mişcat doar în
timpul Episcopului Vartolomeu Stănescu la
început de secol XX...Atenţie, celebrul episcop a fost, după părerea noastră, unul dintre cei mai talentaţi şi reuşiţi primi poeţi din
galeria vâlceană...a secolului XX (noi l-am
cunoscut din paginile primului număr al revistei Martyria, dar şi din paginile “Memoriilor” lui Constantin C. Popian)!

P. CICHIRDAN
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APRECIERI ŞI RECOMPENSE
Pentru preoţimea română din Primul Război Mondial
Arhim. Veniamin MICLE

C

a o recunoaştere a vredniciei
preoţilor mobilizaţi în
timpul Primul Război
Mondial stau numeroasele aprecieri şi recompense de care s-au
învrednicit din partea
superiorilor. Pentru a le
cunoaşte, vom prezenta câteva dintre ele.
Astfel, conducerea Ambulanţei Diviziei
a 6-a raportează Marelui Cartier General,
Serviciul Religios, următoarele: „Prea
Cucernice Părinte Protoiereu, împlininduse şase luni de campanie şi privind la activitatea desfăşurată de părintele iconom
Gheorghe Ionescu, confesorul acestei formaţiuni, credem de a noastră datorie de a
arăta Prea Cucerniciei Voastre zelul şi abnegaţia cu care acest neobosit preot a căutat să-şi îndeplinească datoriile suﬂeteşti
ce-i incumbă postul ce i-aţi încredinţat.
Trupa a fost mărturisită şi grijită la timp. În
toate duminicile şi sărbătorile s-a săvârşit
serviciul divin şi la timpuri potrivite s-au
făcut ,,Rugăciuni pentru Rege, Oaste şi
popor în timp de război”. La spital, întotdeauna între suferinţă, ca un adevărat
părinte şi când nevoia a cerut, a vegheat
noaptea întreagă la căpătâiul răniţilor,
ajutând la pansarea lor, îmbărbătându-i şi
făcând rugăciuni pentru însănătoşirea lor.
Cuvântările ţinute la toate ocaziile în faţa
trupei şi oﬁţerilor au fost la înălţimea unui
distins teolog şi desăvârşit predicator. Ca
probă de vrednicia Cuvioşiei Sale se anexează şi copia după actul nr. 761 al Regimentului Putna Nr. 10, prin care în numele
tuturor oﬁţerilor şi trupei i se aduc elogii.
În timpurile de grea încercare pentru Ambulanţă întotdeauna rămânea ajutând până
la evacuarea celor din urmă răniţi, ca la
Nagy-Saroş, şi a luat parte activă la trecerea
Ambulanţei pe sub focul inamic la Făgăraş.
Trupa, oﬁţerii şi noi, comandantul acestei
formaţii, privim cu admiraţie la păstorul
nostru, care prin purtarea Sﬁnţiei Sale a
câştigat încrederea, iubirea şi stima tuturor
celor ce l-am cunoscut, făcând parte esenţială din suﬂetul acestei Ambulanţe. Ca
o dreaptă şi prea meritată răsplată, credem
de datoria noastră a vă aduce la cunoştinţă
Prea Cucerniciei Voastre că preotul iconom
Gheorghe Ionescu, confesorul acestei ambulanţe, merită să ﬁe clasiﬁcat între cei dintâi preoţi militari, conştienţi de rolul lor pe
câmpul de luptă”.
Preotul Petru Pădureanu, Brigada a II-a
Artilerie, Divizia a II-a, la 8 ianuarie 1917,
către Protoiereul preoţilor de armată de la
Marele Cartier General al Armatei Române,
Eşalonul III, scrie: „Am onoarea a raporta
Prea Cucerniciei Voastre că în intervalul de
la 19 decembrie 1916 şi până astăzi, 8 ianuarie anul 1917, s-au ţinut trupei Regimentului 9 Artilerie următoarele conferinţe: 1.
Prezentul neamului românesc. 2. Cum trebuie privită situaţia în raport cu legăturile
politice ce avem cu aliaţii. 3. Năzuinţele ce
trebuie să avem faţă de viitor. Regimentul
se reorganizează cu succes. Nivelul moral
se ridică şi la aceasta contribuie nu numai
conferinţele religioase cât şi dragostea ce
depune d-l comandant ca să se dea ostaşului pilde în toate. Regimentul acesta, ca şi

în luptele pe front, se distinge astăzi prin
felul cum munceşte – aşa fel încât la una
din sărbători (Anul Nou) d-l comandant felicitându-ne a exprimat preotului şi comandanţilor de baterii mulţumiri, iar
comandantul Diviziei a II-a, foarte mişcat,
în vizita ce ne-a făcut-o cu un domn maior
francez, a exprimat înalta sa satisfacţie. Bisericii i se dă o mare importanţă, iar d-l comandant al Diviziei a II-a, care a ascultat
conferinţa ţinută, ne-a strâns mâna şi nea felicitat, arătându-şi mulţumirea de rolul
Bisericii”.
Comandantul Regimentului 7 Călăraşi,
Maior Fonequier, la 20 ianuarie 1917, scria
despre preotul de armată Nicolae I. Mihail,
parohul comunei Năruja-Puhia, repartizat
pentru mobilizare Brigăzii a 4-a Călăraşi:
„De la începutul mobilizării şi până în
prezent, nu am putut să constat în sfânta sa
persoană decât cele mai lăudabile şi demne
de pildă, înalte sentimente morale şi suﬂeteşti. Conştiincios şi demn servitor în îndeplinirea cu sﬁnţenie în tot şi în toate a
îndatoririlor sale preoţeşti. Înzestrat cu o
educaţie aleasă, cu sentimente nobile şi
blânde a fost şi este obiectul respectului,
dragostei, încrederii şi recunoştinţei
desăvârşite din partea şeﬁlor şi a trupei.
Este mai presus decât curajos. În luptele din
luna decembrie în sectorul Caşin, la Clăbuc
şi Clăbucel, a luat parte activă, în chiar
primele rânduri, îmbărbătând cu blânda-i
vorbă pe cei ce luptau cu arma, pentru
apărarea pământului strămoşesc. A pansat
şi îngrijit răniţii, pe chiar poziţia de luptă,
sub ploaia de gloanţe şi obuze, stârnind admiraţia noastră a tuturor. Drept recunoştinţă pentru realele servicii aduse şi pentru
mulţumirea noastră a tuturor, am intervenit cu raportul de propunere nr. 948 din
5 ianuarie 1917 pe lângă M. S. Regele, cu
rugămintea a se conferi sﬁnţiei sale distincţia decorării, pentru fapte meritorii, în
timpul campaniei”.
În ziua de 10 aprilie, ora 16,35, domnul
general adjutant Prezan, şeful Statului
Major General al Armatei şi însărcinat cu
comanda Armatei Române, însoţit de domnul maior Petrescu, aghiotantul Domniei
Sale, a vizitat spre a-şi lua ,,rămas bun”, Serviciul Religios, M. C. G. Şeful serviciului, P.
C. Sa Iconom C. Nazarie, îi prezintă raportul.
Domnul general, foarte emoţionat, îl ascultă până la sfârşit; îl impresionează în
chip deosebit faptul că avem preoţi morţi
şi prizonieri: ,,Aceasta înseamnă, P. S. Ta, că
preoţii şi-au făcut mai mult decât datoria şi
este o cinste pentru clerul care, alături de
ostaşi, a făcut mai mult decât le-am cerut
noi pentru ţară şi neam. Desigur, aceasta
mulţumită şi imboldului pe care P. S. V. aţi
ştiut să li-l daţi în tot timpul. Eu vă
mulţumesc cu recunoştinţă şi vă sunt mult
mulţumitor pentru felul cum aţi conlucrat
cu mine la apărarea Patriei. De aceea cu
durere mă despart de d-voastră”.
Preotul Dinescu Constantin a fost repartizat la Regimentul Mircea 32, ca preot militar pe ziua de 1 august 1916 şi repartizat
apoi la Regimentul 84 Infanterie, mobilizat
de acest corp. Cu acest regiment, a luat
parte la luptele titanice de la Turtucaia,
dând ajutorul său sfânt la răniţi şi morţi.
După dezastrul de acolo, a scăpat înot,
trecând Dunărea înot până la Olteniţa, de
unde a fost evacuat la spital din cauza surmenajului spiritual şi enervării cauzate de

teribilele peripeţii de la Turtucaia. Desﬁinţându-se Regimentul 84 Infanterie, a fost
repartizat Regimentului Mircea 32 P. S., la
1 octombrie 1916, unde a rămas, la acest
regiment îndeplinind sﬁntele servicii ca
preot militar, a oﬁciat depunerea jurământului recruţilor contingentelor 1917 şi 1918.
A dat concursul religios la diferite înmormântări de soldaţi. Preotul militar Dinescu
Constantin are vlagă militară, preot foarte
cult, integru şi-mi arăt cu această ocazie
părerea de rău că acest preot militar a trebuit să părăsească acest regiment, la 16 decembrie 1916, din cauză de boală,
pricinuită de enervarea peste măsură, a
suferinţelor cu ocazia luptelor de la Turtucaia. Pentru serviciile aduse armatei îl
propun a ﬁ decorat cu ordinul Coroana
României cu spade, în gradul de cavaler pe
care-l merită cu prisosinţă. Comandantul
Regimentului Mircea 32 P.S., Colonel
Demetriade 30 august 1917 – Durneşti,
Botoşani.
Despre preotul Băjenaru V., de la Regimentul 1 Grăniceri, se relatează că „s-a
prezentat la regiment cu un patriotism pe
care nu-l discută, ci îl pune în aplicare
printre soldaţi. Sfaturile sale aveau efect
imediat, el ştia să apară sub impresia
faptelor, pentru că le simţea. În faţa
greşelilor, era dojenitor, aspru, şi expunea
gravitatea aşa de bine, că pedeapsa morală
era hotărâtoare, insuﬂând virtutea. În
luptele cele mai grele, trupa şi oﬁţerii l-au
văzut în mijlocul lor. În momente critice a
dat ajutor medicilor regimentului; cu vorba
lui, uşura durerile răniţilor. Dacă regimentul
şi-a căpătat renume, desigur în mare parte
se datorează preotului Băjenaru, şi dacă
ceea ce el a făcut pentru trupă este comun,
cred însă, că inﬂuenţa ce a avut asupra
oﬁţerilor caracterizează cu totul superioritatea lui. Datorită felului nostru de viaţă,
trebuie să recunoaştem că, în general,
oﬁţerul nu este prea mult ataşat de Biserică; preotul însă pe nesimţite ne-a
apropiat de Biserică şi acolo prin slujba
splendidă ce oﬁcia ne îngenunchea. Prin
predici, făcea educaţia virtuţii oﬁţerilor,
reuşind cu mult succes a îndrepta obiceiuri şi a înlocui principii care, desigur,
nu datorită lor erau contrarii principiilor morale”. Iar maiorul Di-mitriu mărturiseşte că „Preotul a fost lângă mine
în gloanţe, în obuze, pretutindeni. Este
un om extraordinar, adevărat apostol
al tuturor frumoaselor credinţe. Niciodată n-am făcut mai senin o aşa propunere, care tinde ca preotul
Regimentului 1 să ﬁe avansat în mod
excepţional.
Ca recunoaştere a virtuţilor creştine promovate de preoţii militar, s-au
propus şi recompense. Astfel, Raportul
din 26 februarie 1917 al Ambulanţei
Diviziei I, cu privire la activitatea preotului Mănescu N, precizează: „La
această Ambulanţă serveşte cele religioase preotul Nicolae N. Mănescu în
locul preotului Gibescu luat prizonier.
Acest preot întotdeauna şi-a îndeplinit
datoria sa cu dragoste, neţinând
seama de greutăţi şi de pericolele prin
care a trecut. În Tg. Jiu, la 1 noiembrie
trecut, când inamicul era în apropiere,
a fost singurul preot rămas în oraş şi
nu l-a părăsit decât în ultimul moment
şi numai după ce a condus creştineşte

la locul de veci pe toţi decedaţii aﬂaţi prin
spitale. În cursul retragerii şi după retragere, prin predici şi frumoase cuvântări
ocazionale a căutat să ridice moralul trupelor; adesea oﬁciind cele religioase împreună cu preoţii militari ruşi pentru a înfrăţi
aceste armate. Nu a pierdut nici o ocazie de
a ﬁ la înălţimea unui vrednic preot militar
şi, în consecinţă, îl recomand atenţiei Prea
Cucerniciei Voastre spre a ﬁ recompensat
după cum merită. Medic-şef al Ambulanţei
Diviziei I, medic maior dr. Ciocâlteu Pentru
conformitate cu originalul, Secretarul serviciului, N. Georgescu”.
Iconomul Stavrofor Ioan I. Bărbulescu,
fost protoiereu al judeţului Muscel, paroh
al Bisericii Domnească şi Preot al Regimentului 30 Infanterie, confesorul Garnizoanei
Câmpulung, la 22 iulie 1917, raporta: „Regimentul 30 Infanterie, pe care-l păstoresc,
a fost şi este unul din cele mai distinse regimente, care fac fală armatei noastre, şi a
avut poziţii şi lupte foarte grele, dar şi-a
făcut cu cinste datoria şi în toate împrejurările subsemnatul am avut partea cuvenită, astfel că nu a rămas luptă, marşuri,
tranşee sau locuri înaintate şi aproape de
inamic, suferinţe sau bucurii, fără a cerceta,
încuraja şi îmbărbăta soldaţii şi nu am lăsat
ocazia sau serviciu fără a mă prezenta şi
spune cuvânt potrivit chemării mele.
Cercetând bolnavii m-am bolnăvit de febră
şi tifos şi am fost aproape de a pieri. Cu
străinii din regiment purtându-mă părinteşte, am botezat trei heterodoxi şi sunt pe
cale de a mai converti patru. În genere, departe de mine de a face reclamă sau a mă
lăuda întru nevoinţele mele, precum este
cunoscut cu credinţă, nădejde şi dragoste
în Dumnezeu şi în viitorul neamului românesc, am căutat şi caut din toate puterile a
ﬁ la înălţimea chemării mele de preot şi
adevărat român. Recompense omeneşti nu
am căutat, dar mi s-au adus mulţumiri prin
ordin de zi pentru peste 500 cărţi de rugăciuni şi de cuprins patriotic, pe care, din micile mele surse, le-am distribuit soldaţilor
şi n-am fost propus la avansare la timp, precum nici la decorare din cauza rănirii şi
morţii comandantului”. (Sursa: Gheorghe
Nicolescu, Gheorghe Dobrescu, Andrei
Nicolescu, Preoţi în lupta pentru făurirea
României Mari 1916–1919. Editat de Fundaţia „General Ştefan Guşă”, Bucureşti,
2000
Monumentul
Eroilor din Primul
Război Mondial
din curtea
Bisericii din
Pietrarii de Sus
cu vultur modelat
de P Cichirdan
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LIGIA NICOLESCU
TE UITĂ, PRINŢE
Te uită, Prinţe,
Norii
Plutesc pe cerul sur,
Atârnă
Pe dantela
De ploaie dimprejur,
Clopotniţele
Cuiburi
De albe cucuvele,
Înoată ameţite
În notele rebele.
Suntem bătrâni
O, Prinţe,
E vremea să găsim
Un drum
Prin ploaia lumii

Spre liniștea
Din urmă,
Când ultima
Zvâcnire
A gândurilor turmă
În dar
Ne dau dovada
Că încă
Mai trăim.
Mă tem, iubire,
Prinţe,
De ziua care vine,
De noaptea ce se lasă,
Ce poate să-mi anine
Fiori de spaime-gânduri,
Că nu mai știi de mine,
Că nu mai ești oglinda
În care Galatee
Mă cresc din nou

Din cioburi
Creștină și atee.

Coboară seraﬁmii
Din norii vineţii,
Prin crengi
Apune ziua
Pe frunze argintii,
Se lasă înserarea
În lacrime de nor,
Nu te-am gândit
De-o oră
Și mi-e
Cumplit de dor.
martie 2017

LĂSTUNII
Lui Adrian

“ Vezi, rândunelele se duc.”
Cade uitarea peste vii,
Îmi caut încă-n lume drum,
Și mă încurc precum mă știi.
Toţi anii-n șir ne tot uitam
Cum vin și pleacă rândunele.
Când n-ai mai fost, eu am
rămas
Cu ochii goi cătând la ele.
Aici e cald, ba frig, ba ger,
Acolo cred că-ţi ese bine
Și stai cu-ai noștri la cafea
De n-ai venit în vis la mine.
Mi-e dor din ce în ce mai rar.
Cumplit, mi-a fost atunci, odată
Când l-am rugat pe Dumnezeu
Să ne adune laolaltă.
Din toate vorbele ce-au fost
În anii scurși, mai răi, mai bunii,

Nu știu de ce, din tot noian
Îmi vin în minte doar lăstunii.
Mi-e dor din ce în ce mai rar
Și alte drumuri mi-s deschise
Și mă găsesc gustând din plin
Din bucuriile promise.
Dar, rândunelele se duc,
Vine uitarea-legea morţii,
Eu încă-mi caut în lume drum
Și mă încurc pe calea sorţii.
Și iată, caut din nou, ades,
La drumul lung unde s-apuc
Spre tine, dragule pierdut,
Când rândunelele se duc.
Aici e cald, ba frig, ba ger,
Acolo cred că îţi e bine,
Când stai cu-ai noștri la cafea
Veniţi în vis s-o beţi cu mine.

DRAGOSTE PĂGÂNĂ-BUNICA MEA NOMADĂ

B

ine înﬁripată de Dumnezeu, la cei
peste cincizeci de ani ai ei, ca o vietate din altă lume, bunica mea dansa.
Aﬂase că eu nu știam taina aceasta și-și
pusese în gând să repare umilitoarea, rușinoasa nedreptate. Iată, așa m-am trezit în
micuţa bucătărioară cu lut pe jos, luată pe
sus în vîrtejul celui mai straniu curs de dans
din lume.
Întâi m-a privit lung, cercetându-mă curios, ca și când mă vedea întâia oară, depărtându-se de mine caţiva pași, apoi,
luându-mă cu o mână de mijloc, cealaltă
mână mi s-a așezat ﬁresc pe umăr iar urechea s-a îndreptat spre muzica ce cobora
din difuzor. Cât a durat până când a început
să plutească nu știu, știu doar că m-am
trezit în braţele ei aproape inconștient implicată în dansul acela care aducea a ritual
păgân de iniţiere. Copil de 12-13 ani, încă
înmugurit pe cărările mirării trupului meu
ﬁrav, căutându-mă involuntar între păpuși
cu volane și stranii povești de iubire auzite
pe furiș de la cei mai mari, mă abandonasem dansului acela. Mă lăsam purtată
de ea, de dans, către ceva care pe ea o
chema, care cumva pe noi ne chema și de
care, nu pricep cu care din simţuri, aveam
a ști că nu mai puteam scăpa, odată început
dansul-cântec, nici ea nici eu niciodată.
M-am trezit într-o altă lume, o lume în
care fără vorbe, eu știam ce vrea ea, ea știa
că eu știu, era o îngemănare stranie de
simţuri între noi două ca un dialog mut în
care se învâlvorau ritmuri, muzică
nedeﬁnită, mișcări unduite de dans
aproape neîncepute și poate nesfarșite vre-

odată de vreun trup hămesit de iubire și
sătul de dorinţă și de așteptare. Nici o
vorbă nu mai putea să încapă. În acest
transfer, dincolo de înţelegere, vorbeam
tăcând cu ochii. Ochii ei ţintuind ochii mei,
tandru înţelegător și a milă, îmi vorbeau
blând despre ceea ce știa că voi căpăta
atunci ca binecuvântare și ca blestem. Dansul acela era un legământ-jurământ al
dragostei nomade era așteptat, pândit să
se nască de tot ceea ce eram eu atunci, iar
eu, nu eu ci trupul meu, Eul meu, așteptam
transferul acesta, doream asta cu ardoarea
și setea unei așteptări lungi, de sute de ani.
Am purtat cu mine adormit, ani de zile,
viforul acela ascuns între coaste, înﬁpt în
minte, fără să știu ce este, cărat cu sﬁnţenie
și grijă, alimentat cu dorinţi nemărturisite,
nestinse.Uneori, când simţeam că mă
doboară, mă urcam pe munţi. Între pămant
și cer doar eu. Pe ploaie, pe vifor, pe arșiţă,
într-o bucurie fără margini, prin stihiile
vremii învinse de mine (credeam eu), fără
a răbda pe nimeni mai slab langă mine,
căutînd acolo în înălţimi o entitate egală în
puteri și simţuri cu furtunile mele, căutandu-mi o pereche asemenea-mi, îmi înfruntam singurătatea, căutand orbește
dureroasa împlinire a dragostei nomade, a
dragostei sălbatice și păgane.
Toate acestea mi le-a zidit în carne
strangandu-mă în braţe, bunica mea
tătăroaică sau cazahă, sau nomadă, știind
că ea nu le mai poate aﬂa rosturile lor, dacă
le găsise vreodată, pentrucă pentru ea timpul trecuse în căutări sterpe, dar intuind că
le poate ascunde în alt trup, în alte dorinţi,

Nici dumneata…

E

ra primul Paște când nu eram împreună. Adrian era la București, eu la Horezu.
Nu că ar ﬁ fost cineștie ce mare tragedie, dar era singur și din proprie experienţă
știam ce minunat e să ﬁi singur de sărbători așa că m-am hotărât să mă duc la el. Am
adus cu mine de toate ce se cădeau să ﬁe pe masa unor creștini la masa de Paște. I-am
telefonat, prezumând o oră probabilă la care voi ajunge.
Aglomerat traﬁcul, ora presupusă s-a prelungit ceva timp. Ajunsă în sfârșit, am sunat
la ușă de câteva ori, insistent. A răspuns într-un sfârșit, a ieșit în ușă și, bătând cu degetul pe cadranul ceasului de la mână m-a întrebat ritos dacă “ la ora asta se vine “, apoi
mi-a trîntit ușa în nas. Am plecat cu toate după mine val-vârtej. Am prins, cred, ultimul
troleibuz spre Drumul Taberei. Mașina era aproape goală, doi-trei călători întârziaţi ca
mine așteptau să coboare. M-am îndreptat către scaunul din faţă unde m-am așezat,
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pe alte aripi pentru zămislirea zboruluicăutare, ca și când ar ﬁ trebuit să așeze un
pui de vietate în cuib străin, dornic de iubire, dar fără altă viaţă în el.
Știa, fără să știe, că zbuciumul său nu
poate avea sfarșit cu pace. Cîntecul-dansul
în care și ea la rândul ei fusese aruncată șin care se aruncase nu putea avea capăt iar
căutarea sa nu putea avea moarte și, mai
ales știa că nemurirea asta mocnește de
sute de ani în femeile sălbatice cu ochii tăiaţi pieziș, croite de Dumnezeu cu foc în suﬂet.
Învăţandu-mă să dansez, ca un șaman,
ţinandu-mă în braţe strâns, învartindu-mă
și învartindu-ne, pluteam în mica bucătărie
de vară cu miros de fum și lut pe jos îndeplinind amandouă un ritual inconștient
de transfer a unei puteri ucigătoare în
gingășia sa aparentă,chemare a dragostei,
a dragostei păgâne ce nu poate ﬁ povestită,
nu poate ﬁ împărtășită ﬁind prea mare sau
poate da, dar fatal, nimeni din cei obișnuiţi
nesupravieţuindu-i.
Mai târziu, acasă la ţară, când era lună
nouă dar ploua mărunt, ieșeam noaptea în
grădină, mă dezbrăcam și dansam goală în
ploaie în același ritm ca în transă. Mâinile
se unduiau către cer încolăcindu-se ca doi
șerpi într-o spirală pulsandă. Picioarele frămantau pămantul îndesand în tină
frunzele și ﬂorile ce se nimereau sub
ele. Dansam rotindu-mă ușor, închinandumi braţele cerului, apoi pămantului,
rotindu-mi capul cu pletele ude către
ﬁecare umăr pe care îi sărutam cu pioșenie.
O beţie stranie de nedeﬁnit punea stă-

panire pe mine, pe grădină, pe ploaie, eram
un tot care îndeplineam un ritual. La fel cu
cocorii, dansam pentru viaţă, pentru
moarte, pentru dragoste.
Începeam să trăiesc dansul, să respir
dansul, să cânt dansul, eu însă-mi statuie
vie, Salomee, dansam în același ritm straniu
ca al bunicii mele nomada cu sânge clocotitor și ochi tăiaţi pieziș. Simţeam cum picăturile de apă alunecau de-a lungul meu,
scurgandu-se de pe cap pe gât, adunanduse pe zmeura mugurelui de san, de pe care,
ca un izvor săreau pe burtă, adăstand puţin
în scoica centrului meu omfalic. Se uneau
cu micuţele dâre de apă care scăpaseră
printre sâni, se adunau, câte două, câte trei
izvoare într-un mic șuvoi care nimerea spre
coapse. Curios, șuvoiul inspecta șoldurile,
apoi se strecura în valea dintre coapse de
unde ieșea ﬁerbinte și năuc. La fel cu șerpii
lui Laocoon, șuvoaiele de apă coborau învârtindu-se nebune la vale pe picioare, încurcând pulpele lungi prin iarba grădinii. Pe
pielea de catifea se târau dâre subţiri de
apă, broboane mărunte ca perlele vegheau
pe burta cafenie, ploaia mă săruta peste tot
iubindu-mă.
Surprinzător, nu-mi era frig, ba chiar din
piele ieșeau aburi. Ca și ploaia, nebunia
asta nu cred că ţinea mai mult de o oră,
apoi, ca și când m-aș ﬁ trezit sau aș ﬁ fost
alta, mă prindea râsul, mă duceam udă în
casă și odată cu trecerea pragului, treceam
în altă viaţă, în altă lume, nu a mea, superbă, sălbatecă și năucă, ci într-una normală, domoală, previzibilă, potolită, dar
străină mie.

lângă ușă, la geam și-am întors capul uitându-mă afară ca să-mi ascund șuvoaiele de
lacrimi pe care nu le mai puteam opri, și ca să pot plânge în voie.
Târziu,ca prin vis, am auzit un om care încerca să-mi spună ceva, să-mi ceară ceva,
cu un cartonaș în mână.
-Doamnă, doamnă !
-Lasă-mă, te rog, am strecurat printre suspine.
-Doamnă, alo, doamnă!
-Nu înţelegi ! lasă-mă, !
-Doaamnă, bileetul dumneavoaaastrăă ! Sunt controlor, deci îmi veţi prezenta biletul, dacă-l ... aveţi bineînţeles.
M-am întors către el și i-am dat biletul de călătorie.
-Păi, zise apăsat, dacă aveaţi bilet de ce nu l-aţi prezentat de prima dată ?
-Am crezut că cerșești, nu arătai a controlor. Atunci, apropiindu-se încet de urechea
mea, îmi șuieră șoptit în ureche:
-Da mata știi de ce ţi-am cerut eu bietul ? Nici dumneata nu arătai a avea bilet!!

L. NICOLESCU
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CAVALERUL BUNEI SPERANŢE
Constantin GEANTĂ
I
e multe ori privesc prin ocheanul amintirilor. Din trecut
îmi apar imagini ale unor
personaje de mult apuse.
Astfel în secolul..., din
mileniul..., a trăit un om.
Era un om bun, evlavios cu frică de Dumnezeu și dragoste faţă de semeni. Acesta a
rămas în amintirea celor mulţi cu denumirea de Cavalerul Bunei Speranţe.
Castelul său se aﬂa pe o stâncă abruptă,
iar pentru a ajunge la el trebuia să treci pe
un pod care se întindea peste o prăpastie.
Acest pod mobil făcea legătura între acel
loc solitar și lumea din jur.
Cavalerul, care trăia izolat de ceilalţi,
umblase mult prin lume și participase la
multe bătălii. După ce se săturase să colinde prin ţări străine într-un târziu se hotărî
să se reîntoarcă pe meleagurile natale,
unde avea un castel pe care l-a moștenit de
la unchiul său .
Era viteaz, generos și ajuta pe oricine îi
cerea sprijinul. Astfel a rămas în memoria
colectivă, acest individ înalt, bine făcut, și
care era foarte iubit pe moșia sa și nu
numai. Cum în vremuri de restriște cei
năpăstuiţi au nevoie de ajutor, foarte mulţi
își doreau să apară un salvator.
Nu se știau prea multe despre el. Numele i s-a pierdut în negura timpului, în
schimb a rămas în memoria tuturor cu denumirea de Cavalerul Bunei Speranţe. Legenda care îl învăluia i-a făcut pe mulţi să
creadă că este un duh rătăcitor prin veacuri
care își caută liniștea eternă.

D

II
Dintre multele faptele de vitejie, care au
rămas în conștiinţa posterităţii, amintim
numai câteva.
Astfel prin acele locuri bântuia un balaur, care omora oameni și animale. Oi,
capre , vaci sau oameni care treceau pe
lângă pădurea unde se aﬂa dihania erau devoraţi.
De multe ori au încercat sătenii de lângă
pădure să prindă și să ucidă dihania, dar nu
au reușit.
Cei care se aventurau în pădure în

nopţile cu luna plină, ziceau că acest balaur,
care este înﬁorător, scoate ﬂăcări pe gură și
că nimeni nu-i poate sta în cale.
Au pierit foarte mulţi oameni și animale. Dihania ieșea și ataca gospodăriile
oamenilor la început noaptea, iar mai apoi
și în plină zi. Era foarte rapid, iar in urma lui
rămâneau urme din cadavrele devorate.
Într-o zi acei săteni, au aﬂat de la un
peregrin, de acest cavaler, care se cam la o
distanţă de două zile de mers călare. Tot de
la acel peregrin, au aﬂat că la castelul său
nu se putea ajunge, iar dacă doreau să îi
lase un mesaj trebuia să o facă prin legarea
acestuia de o piatră care era aruncată
printr-o catapultă la castel.
Ajungând la preotul satului din zona în
care se aﬂa castelul cavalerului, un grup de
oameni din zona în care se aﬂa balaurul, la
cererea lor, preotul a scris mesajul către
cavaler și acesta a fost catapultat.
Timpul trecea, dar nu se ivea nici un
mesaj de la acel cavaler. Când nimeni nu se
mai aștepta într-o zi apare un cavaler îmbrăcat în zale, cu o lance impunătoare, pe
un cal alb, însoţit de un scutier.
- Unde este starostele acestui sat, se
adresă unui bărbat între două vârste?
Acesta își scoate căciula face o plecăciune, apoi întreabă:
- Să îmi ﬁe cu iertare, mărite oștean,
cine îl caută?
- Sunt cavalerul pe care l-aţi chemat să
răpună balaurul.
- Mărite oștean, eu sunt ﬁul său cel
mare, și vă voi conduce spre casa sa.
Condus la bătrânul care se apropia de
80 de ani, a fost primit în casa sa, ospătat
împreună cu scutierul său. Caii celor doi au
fost îngrijiţi de doi nepoţi ai starostelui.
După ce a discutat cu el seara au fost convocaţi toţi fruntașii obștii.
- Uite cum stau lucrurile, zise cavalerul,
am nevoie de vreo zece bărbaţi viteji pentru a omorî acel balaur.
Zis și făcut, împreună cu zece ţărani în
putere, au construit o capcana în care au
pus ţepușe înﬁpte în pământ și pe care au
acoperit-o cu o rogojină peste care au
presărat un strat de frunze. Împrejurul
acestei gropi erau niște pomi tăiaţi care se
prăbușeau la prima atingere.
- Acum ne trebuie o oaie care va ﬁ momeală. Întrucât deseară este lună plină, se
pare că jivina va ataca.

CONSTANTIN GEANTĂ
ANUL CARE
A TRECUT

Din amintiri
alte trăiri.
Suave-s linele iubiri…

Trei sute șaizeci și cinci de zile
și tot atâtea speranţe,
ucise și renăscute.
Și eu,
un saltimbanc
într-o piesă mediocră.
Anul care a trecut,
anul care va veni
și eu…

Retras
în ﬂori de mac,
eu tac.
Poate - ntro zi
Iar voi grăi,
În miez de noapte,
În miez de zi…

ULTIMA ORĂ
ÎN SCRIS
Adun cuvinte din abis
și în tăcere eu le-șir
pe-un ﬁr de vis.

Despicând jocul secundelor
Te-am regăsit.
Pe talgerul asﬁnţitului,
Sprijineai

Au adus o oaie care era legată pe rogojină de pomii care abia se mai ţineau în picioare.
Întradevăr în seara aceea a apărut dihania. Aceasta a căzut în capcană, iar
ţepușele i-au sfârtecat abdomenul, copacii
au căzut peste dihanie, iar gâtul i s-a prins
în laţ.
Gemea dihania de se auzea de la câteva
poște depărtare. Cavalerul i-a retezat capul
și astfel au scăpat acei oameni de belea.
III
Altă dată într-un alt sat prădau hoţii.
Fruntașii acelui sat au delegat un reprezentant care a ajuns la domeniul cavalerului.
După ce a fost înștiinţat, acesta apărut
în armură, călare pe un cal alb în spume, cu
lancea, paloșul și scutul . Era însoţit de doi
scutieri.
Împreună cu oamenii locului a pregătit
o capcană în care au fost prinși hoţii în
frunte cu căpetenia lor Miu.
Astfel acei oameni, sfătuiţi de cavaler,
au răspândit vestea că în noaptea de
Sânziene, pe la Puntea Dracului, va trece
prin sat o căruţă a unui negustor bogat,
care se aﬂă în drum spre graniţă.
Au pus mână de la mână li au strâns
bani și lucruri de preţ. Cavalerul i-a ajutat
și el cu mai multe pungi cu galbeni. La data
anunţată o trăsură trecea prin sat. Când
alfa la Puntea Dracului, hoţii în frunte cu
șeful lor Miu, au atacat trăsura, dar mare
le-a fost mirarea când au fost înconjuraţi de
vreo douăzeci de oameni în frunte cu Cavalerul Bunei Speranţe.
Au fost prinși, iar după judecata obști ,
au fost trimiși la judecata stăpânirii. Bătuţi
la tălpi cu nuielele și spânzuraţi cu capul în
jos deasupra unor focuri în care se aﬂa
ardei iute, tâlharii și-au mărturisit faptele.
Au fost trimiși la ocnă pentru mulţi ani . Lui
Miu, căpetenia lor, i s-a tăiat măna dreaptă
și a fost însemnat cu ﬁerul roșu pe frunte.
A fost eliberat lăsat în viaţă, pentru a ﬁ
pildă și pentru alţii. Dar nu peste mult timp
a fost găsit mort la o răscruce de drum.
IV
Altădată un sat era prădat de câţiva soldaţi rătăciţi în timpul retragerii unei armate
turcești.
Și acei locuitori au apelat la Cavalerul
Benei Speranţe. Acesta atrăgând în cursă
pe acei mercenari. Li s-a tăiat capul și au

Soarele la echinox.
De aş întoarce clepsidra,
Socrate
Ar ﬁ iar condamnat?
Nu pot crede
Că totul
Nu este
Decât iubire!

LA ORDINA ZILEI
Ieri,
A fost asasinat
Un gând.
Azi,
s-a înecat
un sentiment.
Mâine,
Oare

fost aruncaţi într-o prăpastie de pe un
munte. Atunci Cavalerul ar ﬁ rostit:
- Astfel vor păţi toţi prădătorii și hoţii!
Curând s-a dus vestea dispariţiei mai
multor soldaţi. Fiind învinși de oștile leșești
si urmăriţi de oamenii lui Vodă oștile
turcești se retrăgeau în debandadă peste
Dunăre.
Multă vreme a dăinuit amintirea Cavalerului Bunei Speranţe. Acesta era bun și
milostiv. Atunci când i-a scăpat de hoţii lui
Miu, oamenilor din acel sat le-a lăsat mai
multe pungi cu galbeni, la fel cum a lăsat și
oamenilor din satul prădat de oștenii turci.
Nu primea niciodată recompensă pentru
faptele sale. Dacă auzea de oameni aﬂaţi la
necaz le sărea imediat în ajutor. Așa s-a întâmplat cu oamenii dintr-un sat care a fost
inundat. La câteva zile de la dezastru, în
acel sat au sosit oameni din partea acelui
cavaler care au împărţit în numele lui mai
multe pungi cu galbeni.
Ajunsese un personaj care era iubit, respectat și chiar venerat de mulţi oameni. Se
spunea în popor că era drept evlavios și a
făcut mai multe biserici din care, în prezent,
se mai întâlnește o bisericuţă de lemn numită Biserica Bunei Speranţe.
V
Astăzi pe o stâncă semeaţă se zărește
un castel în ruine. Nimeni nu a putut să
ajungă la acel castel.
Mulţi au crezut că acolo se aﬂă comori
fabuloase și au încercat în zadar să escaladeze stâncă. Dintre cei care u încercat
aceasta mulţi au sfârșit în prăpastie, alţii au
fost sfâșiaţi de animalele sălbatice, alţii au
pierit de morţi misterioase. Urmașii tuturor
au avut de suferit.
În popor circula zicala ,,Cavalerul Bunei
Speranţe nu trebuie supărat niciodată!”.
Poporul l-a iubit și respectat, iar în amintirea lui au numit o poiană, unde se zice
că acesta poposea adesea ,,Poiana Bunei
Speranţe”.
- Aceasta este taică legenda.
- Bine bunicule, dar ce s-a întâmplat cu
acest Cavaler al Bunei Speranţe?
- Nepoate să nu ispitim cele sﬁnte! Totul
se înfăptuiește după voia Domnului, iar
acest cavaler a fost poate un Mesager
Ceresc. Să păstrăm cu pioșenie cele transmise din moși strămoși. O amintire curată
ne îndeamnă la lucruri bune.
Și nu uita: ,,Nu cerceta prea multe legi,
că ești nebun de le-nţelegi”.

Ce se va întâmpla
Cu amintirile?

JOCUL DE-A VIAŢA
De prin unghere
Speranţa ne-ndeamnă
„ Înainte!”
Ca-ntr-un şotron
Cad
Buchetele de cuvinte.
Norocul,
Sau, poate destinul
Ne-nvaţă jocul
De-a v-aţi ascunselea,
Iar noi,
Sărind în cerc
De mii de ori
Înconjurăm lumea.
Copii,
Desenând
Chipul Dragostei

Ne pierdem
În labirint.
Şi...uite aşa,
Trei sute şaizeci şi cinci
De zile
Se cufundă
În veşnicia clipei.

CÂTE O LEGENDĂ
Câte o legendă
Apunea
În catapeteasma amintirilor.
Paiaţa zâmbind
Alunga norii,
Pe când poetul
Renăştea
În Zodia Balanţei.
Sub soarele nostalgic,
Se curmă
Încă
Un vis....
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ELENA EŞANU
ŞERBĂNESCU
să respire parfum de toamnă,
tămâiosși cântă mai departe, singur,
pentru rodnicia de-a pururi.

DE TE CUNOŞTI
De te cunoşti
și vezi că nu te ştii
E ca şi cum n-ai fost,
E ca şi cum n-ai ﬁ!
Să te cunoşti
înseamnă-a cugeta,
că sunt ca tine sau ca ea
sau nici nu sunt așa,
c-altfel aş vrea să ﬁu!
să ﬁu aşa cum,
nici chiar eu nu ştiu!
E greu să ştiiE greu să ﬁi-

UN IMN PENTRU BACHUS
Bachus, mai mustos ca niciodată,
mai rumen în pocale ca nicicând,
psalmodiază singur dealurile
podgorite
și cântă singur dintr-o frunză.
și în răstimpuri se opreşte

ŞOSEAUA DRUMUL ŞI
POTECA
Peste un drum de ţară trecea
Poteca, în susul şoselei,
printre ierburi, se-ncurca.
-Stai! trigă şoseaua aruncată,
nu se ştie cum,
peste o potecă
și un drum.
-Stai! Vin la tine să te cochetez!
Vreau să te asfaltez!
De mult timp numai la asta visez!
-Nu ştiu ce să zic!
Vreau să mă mai gândesc un pic.
Eu sunt poteca spre izvor
Trec printr-un ponor
Spre muntele „Vârful cu Dor”.
Izvorul e limpezimea minţii mele
și niciodată n-a-ncercat să mă înşele;
stă acolo şi cântă o melodie,
toată noaptea şi-n chindie.
Poteca se gândea
că e mai bine aşa

OVIDIU CRISTIAN
DINICĂ
Tata
la mormântul tatei
răsare luna din dreptul crucii
peste liniştea nopţii
ca un paratrăsnet vechi
pe care mama îl curăţă sârguincioasă
cu tăcerea pliată pe marginea
cuvintelor

Poezia

ţi-am scris o poezie
m-a privit blând
aşa cum privea el răsăritul zilei
cuvintele îi întârziau pe buze
se năştea bucuria
în piept lacrima
poposea în inimă
din blândeţe s-a născut lumina
apoi ea a aprins zâmbetul
mă primea în pieptul său
bătătorit de griji şi timp
avea loc acolo tot universul
şi tot mai rămânea spaţiu
pentru îmbrăţişare

într-o zi i-am spus tatei

că nici n-are cine
s-o asfalteze bine;
aşa că-şi păstră haina ei veche,
fără pereche.
Se vede că o astfel de potecă
are o gândire intrinsecă.
-Dragă şosea, cred că nu e timpul acum,
Vezi-ţi înainte de drum!
-Cine să-şi vadă de drum !
Eu sunt drumul !
Te aştept să-mi dai şi mie
Haină ca a ta, cu pălărie ;
Nu mă vezi decât când ninge şi când
plouă.
Pe-aşa vreme cum să stea
asfaltul deasupra mea!
Lasă-mă în ploi,
să mai treacă pe-aici „Carul cu boi”,
să mai miroase a fân și-a veşnicie,
s-o mai duc
două milenii şi-o mie .
Șoseaua asfaltată
plecă la drum fără să ﬁe supărată,
că, dacă te gândeşti la toate,
ﬁecare
are-n felul lui
dreptate.

GREIERUL ŞI GREIERUŞA
Greierul şi greieruşa
Când la casă deschid ușa
Se produce un curent
de opinie
ardent.

tata nu a ştiut să râdă
micile grimase
făcute cu uşurinţă îi arcuiau
sprâncenele într-un zâmbet
întârziat
cuvintele îl locuiau cu răbdare
uitînd
de lacrimile ce-i colorau
ochii cu amurg
deseori întârzia să ridice
privirea spre cer
norii îi poposeau pe obraji
atrăgând obsesia timpului
în pauzele dintre tăceri
ridica mâinile către pădure
să-şi caute drumul în lumină
la capătul zilei ochii îi acopereau
faţa cu toamna îndelung aşteptată
cu buzunarele de la raniţa
de soldat al vieţii pline

Risipă de lumină-n amiază

cu gleznele subţiri cu luciu metalic.

Lasă cuvintele să-ţi şoptească
ascultă cum îţi mângâie sunetele, auzul
în cântecul inimii.

Rupe tăcerea,
înfăşoară-ţi tălpile în verdele crud
şi calcă apăsat prin ierburile ude.

Risipă de lumină-n amiază
în părul tău căzut şuvite pe umeri,
umbre se cern printre ramuri
cum prin oglindă imagini în fugă.

Orfană de singurătate,
vino în nopţile mele albastre şi dulci
cu mireasma de apă curgătoare de munte
pe care urcă lostriţe argintii.

Îmi pune-n emoţii culori fragede,
dă zilei o frumuseţe căzută pe margini,
coapsele tale se lasă privite de-aproape
de cei ce visează rotunjimi de carne-n palme.
Negri de furie plopii cu trunchiuri subţiri
se-nclină şi fac semne ciudate din frunze,
respiră răcoarea odată cu tine
sprintenă căprioară pe malul râului

Muşcă din mine ca dintr-un măr crocant
cum o face şi timpul.
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Prind timpul de frânghii
îl trag după mine,

(Cenaclul literar „Nicolae Velea ”
–Biblioteca Municipiului Curtea de
Argeș,judeţul Argeș )

Portret cu tata

Nicolae Vălăreanu Sârbu

La nesfârşit

Ușa,
zice greierușa,
ﬁind primul opinent,
se deschide foarte-atent !
O deschizi puţin spre dreapta
ca să nu se surpe de sus treapta,
înclinată cam spre stânga
-c-aşa e stânga, nătâgaAșa că, să ﬁi atent!
Se dărâmă eșafodul ,
acolo se aﬂă nodul.
Cam spre stânga o deschid ,
că nu-s de celuloid!
Spre stânga dacă deschizi bine ,
mulţi se vor uita spre tine
așteptând ca să le dai
și ce ai și ce nu ai.
Și cum tu mai ai destule ,
nu ca mine, sunt pe nule,
ﬁi spre stânga, nu e greu!
Greierul de sus, un leu,
Te-ar propune, cine știe,
să împarţi grăunţi, o mie,
și atunci mi-ai da si mie,
De-aia tare te-aș ruga,
deschide ușa spre stânga.
Eu vreau s-o deschid drept
că așa e înţelept.
Greierul și greieruşa,
n-au decis cum deschide ușa,
însă greierii cei mulţi
umblă iarnă tot desculţi!

Tablou cu tata
în partea de sus aşezăm inima
acoperită cu o umbră de tandreţe
sub ea ochii luminând în aerul respirat
apoi buclele care nu au fost niciodată
în dreptul gurii gura uşor crispată
într-un zâmbet ce alunecă în pieptul tare
călit de anotimpuri
culegem cuvintele ce au acoperit
îndoiala din vântul ce acoperea tot corpul
culorile le alegem bine
câte una pentru ﬁecare iubire
nemărturisită

nerecunoscător mă lasă în urmă,
să-mi pierd deﬁnitiv trupul
în pământ
dar nu-l slăbesc,
trimit suﬂetul în stele
unde are alt ritm de curgere
şi alunecăm în viitor împreună
la nesfârşit.

Se plimbă tăcerea prin gânduri
Umbre de fantome fâlfâie prin castel.
Trec dintr-o cameră într-alta cu volte
de aer în mişcare.
Uşile se deschid singure şi se aude
cum prind putere.
Pereţi par a ﬁ liniştiţi.
Simt cum noaptea se curbează, cum se stinge.
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Stelele îşi îngroapă-n bolta cerului colţurile
ﬁecare-şi ocupă locul în constelaţia veche.
Se plimbă tăcerea prin gânduri
luna le grăbeşte.
De lumina lor m-ar găsi împreună cu tine
ar ﬁ o minune.
Noaptea a junsă pe buza rece a izvoarelor
se crapă sub greutatea dimineţii,
soarele dă din vâsle să sosească
de dincolo de mări.

Zi de primăvară
Zău că nu mi-am urcat cuvintele pe scară
şi podul meu are sertarele goale,
din când în când mai urc ceva la fum
ﬁindcă îmi place mirosul de crâşmă.
Femeia-mi zice;
bărbate e primăvară şi miroase a crud,
nu mai sta-n pivniţă, ieşi în grădină,
să auzi cum creşte iarba şi înﬂoresc merii.
Îi spun;
o să crească şi înﬂorească şi fără mine,
eu vreau să nu-mi înﬂorească vinul
pe care vreau să-l beau limpede
ca pe sângele Domnului.
Vai de capul tău întomnat,
o să mori cu ceaţa-n priviri
şi capul prea plin de băutură
de n-o să am nici la pomană.

Tot mai înstrăinat
În spatele lui mulţi se întreabă şi caută
cum se poate pătrunde-n sâmbure,
sâmburele-l aşază-n pământul atins
cu palmele mângâietoare de povestitor.
Măsoară aşa ca pentru sine orizontul
şi gândeşte cum să dezmiede singurătatea
cu verdele crud care iese din lujeri.
Tot mai înstrăinat trupul de moarte cuprins

este în pielea sa înﬂorit de nuferi
şi frigul de teama ninsorii cu ﬂuturi
se lasă dus spre dealurile vălurite
de unde se surpă pe văi noaptea.
Dimineţile care se nasc fermecate
sunt oglinzi ale luminii din care curg
zilele cu arome de liliac mov.

Mama
Două silabe egale cu suﬂetul ei
într-n cuvânt care încape-n inima-i iubitoare
şi-o faţă luminoasă cu zâmbetu-i cald
ori o lacrimă ascunsă la ﬁecare întâlnire
au lăsat în mine o cascadă de frumuseţe,
o dulce dragoste ce nu se termină niciodată.
Detaliile dintre vorbele ei sunt necuvinte
spuse cu ochii,
grija nu se observă, e o fântână
din care beau copilăria ca pe o agheasmă
în faţa icoanei şi mama surâde.
Mă înseninez şi eu când mi-o amintesc,
îi simt mâinile ce-mi mângâie visul
şi el se înfăptuieşte.

Tăcerea plânge în oraşul
răvăşit de sărăcie
Aud cum ﬂuieră oasele vântului prin somnul copacilor,
fântânile singurătăţii ascultă sunetele cântecului.
Tăcerea plânge în oraşul răvăşit de sărăcie
cu pensionari blestemnând orânduiala nedreaptă
şi tinerii robiţi de bogăţie mor din imprudenţă.
Totul se rupe-n contraste nefericit de insolente,
iar orizontul se pierde în ceaţa lăptoasă, umedă,
oamenii în putere sunt păsări mute gata de plecare
într-un alt ţinut misterios, plin de teamă şi speranţă
cu gândurile umbrite de îndepărtarea de rădăcini.
În visurile lor înﬂoresc merii-n grădină, vin ﬂuturii
galbeni,
dimineţile-s clare, visătoare ca ﬂorile câmpului,
bucuria-i ascunsă, ruginesc în suﬂet sunetele viorii
într-o alcătuire în care faţa ponosită a libertăţii
alunecă-n tristeţea cu tălpile-n pământ străin.
Toate dorurile se lovesc, se sparg de oglinzile strâmbe,
cioburile lor sunt un scheunat de câine otrăvit,
o nelinişte ce se zbate-n trupul ameninţat,

Lungul drum al zilei...

Z

iua, ca o viaţă pusă-n poeme de Mircea Vasii, se
poate lăsa cuvântului-zbor. O conștinţă de sine,
atunci când se caută, se lasă povestită în prozodie clasică,
pledând în faţa veșniciei lumii, cauza persoanei. Ba chiar
persoanei - cu nume și prenume și supranume, să ilustreze
unicitatea și o anume ascundere dintre cele obișnuite - îi
va fi fost hărăzit să fie, dacă ascultăm spusa moroșenească
(se presupune că prin Maramureș ar fi fost obârșia neamului Vasâi!!) cu „va sii!” Ziua, cu semnul ei de lumină, ca
toate vieţile împlinite, își are cele trei vârste. În cazul celor
„povestite” de poetul nostru – cu multă argumentaţie, legitimată de cele trei școli înalte!- pleacă la drum din zorii
edenului. Să mă aplec – ușor – peste durere , cartea de
debut a lui Mircea Vasii, apărută în 2010, la Editura Ramuri,
deconspiră faptul de pe ilustaţia copertelor, realizată de
artistul plastic Cristian Sima. Părinţii noștri primordiali,
Adam și Eva, comit păcatul, plătit cu dobândirea libertăţii
și apetenţa pentru cunoaștere. Grea este clipa când trebuie
să-ţi porţi singur de grijă, apoi și mai grea când trebuie să
porţi de grija celor din Edenul grădinii personale. Se spune
că și proto-părinţii au părăsit Raiul, îngrijoraţi, aplecaţi de...
păcatul neascultării, să moștenească pământul, să-l
stăpânească, numind ceea ce le-a fost dat în ascultare. Primind și vremelnicia cu înserarea și odihna veșnică, odată
cu porunca să se înmulţească, ne-au lăsat râu de urmași,
și el curgător, într-un carusel al zilelor date de zestre, doar
atât cât să le umplem temeinic. În volumul acesta despre...
dimineaţa poetului constatasem, cu ocazia lansării de la
Societatea Culturală „Anton Pann”, în 2010, nevoia lui

Mircea Vasii de-a se mărturisii celor din preajmă despre iubirile de început, despre experienţele dobândite în jocul
dus către amiază cu perechea găsită, apoi despre loviturile
primite de prea curgere și prea tulbure Oltul. Primul volum
este chiar structurat în trei părţi. Voia să clarifice stări, să
le definească explicit, evident un efect al cunoașterii
raţionale, urmare a trei rânduri de studii academice, chiar
dacă între ele și cele teologice mai deschise către iraţionalul revelat. După trei ani, și multe alte poeme adăugate,
apare dilema : Nes(p)aţiu, al doilea volum ditr-o pseudotrilogie (tematica fiind o constantă, doar prilejul cu scânteia
lui și locul, fiind altele, clar marcate pe răbojul volumelor!),
dacă adăugăm și volumul Arpegii.
Să ne imaginăm că se lăsase seara și călătorul voia să
înnopteze. O putea face fără mărturia finală, ca o revedere

fără nicio ieşire la limanul pretins ori visat
în nopţile cu stele foşnitoare purtate pe umeri.
Doamne deschide-mi fereastra de suﬂet a ţării,
de unde am ascultat greierii cerului înstelat
şi harfele lunii îi acompaniau cu dragoste parfumată
aidoma celei din inimile învăluite de mărturisiri
pe silabele cărora nu se desluşeşte niciun cuvânt.

În umbra ei a crescut iarba
În umbra ei a crescut iarba
şi niciodată răcoarea n-a alungat dragostea
iubirile-i sunt simbioze de dulce şi amar
dar nimeni nu le desluşeşte plăcerea.
Voi n-aţi văzut privirea albastră de frică
din care se naşte intimitatea
şi totul se răscoleşte.
Nu mă mai îndoiesc de întâmplare,
ea poate ﬁ o singurătate ucisă de verdele crud,
de mîinile care privesc uimite,
în căuş fac mirabile cuiburi păsările
în care clocesc ouăle universului
şi voi nu vedeţi.

Nimic nu întrece voinţa
Caligraﬁa scribilor
ridica arta scrisului de pe vechile papirusuri,
o scoate la suprafaţă odată cu conţinutul legii
care-i mai presus decât pieirea omului
şi nu putrezeşte sub cenuşa şi nisipul timpului.
Scoate la lumină faptele regilor
şi bunăvoinţa ori înverşunarea zeilor
din deşertul extins.
Nimic nu întrece voinţa
de a şti de unde venim şi ce drum alegem,
să îngropăm veac după veac în trecut
pentru ca-n viitor alţii să repete,
să dezgroape cuvântul şi obiectele
lăsate-n ascunsă moştenire.
Eu sunt cel care vă las patima
de a muri într-o lume
care lasă urme
ce trebuie cândva găsite şi descifrate.

al celor trei pași ai zilei? Ne dovedește această intenţie,
creștinul profund, prin poemele finale ale antologiei numite: Spovedanie și Nerostitul (încă!). În înserarea venită
după cei 60 de ani tereștrii (ca secundele unui minut, ori
minutele unei ore!) poetul, într-un fel cronicar, s-a apropiat
de sine, ceva mai mult, și atunci actualizarea spovedaniei
se va fi impus în antologia sugestivă prin nume : Mai
aproape de mine, editura BETTA, 2017. Recapitulând
povestea zilei, cu 7 ani de cultivare a ogorului literelor
(după spusa regretatului Costea Marinoiu și el încă prezent
atunci în casa lui Anton Pann!), observăm , cum altfel?, tot
în fotografia (realizată de Gheorghe Dican!) copertei antologiei, ce va să spună selecţia din cele trei volume. Finis
coronat opus! Autorul se mărturisește: cercul trebuie să se
închidă tot în grădina părăsită după zbenguiala în libertate,
preţ de-o zi cât o viaţă. Parola la porţile raiului trebuie să
fie perfectă. Te poţi întoarce doar dacă ai găsit în tine însuţi
cuvintele potrivite să poţi fi recunoscut: fiu ascultător. Am
greșit Tată, că doar Tu poţi fi fără de păcat! Dar mă căiesc
și uite dovada: poemele mele capătă limpezime de albastru. Pe unele dintre ele le-am numit chiar rugăciuni – veziLe numerotarea! Îţi mărturisesc scriptura dată unor aleși
ai Tăi să o dea oamenilor, vezi-O și pe ea în zorul zborurilor
lor, din Imnurile mele! Contemplaţia mea exclude verbul
acţiunii nesăbuite, dar trage de frânghile unui clopot cu
sonoritate de gerunziu. Vreau să dau vorbelor mele zborul
și atunci mă arăt adunării cu oameni, ca întru biserici fără
pereţi. Sunt mai aproape Doamne, dar încă mai am mult
până să te găsesc întreg în min(T)e. Mă mai iau gândurile
lumii mele cât planeta și mai poposesc prin cântul meu și
cuvinte cu altă vibraţie. Iartă-mă Doamne și dă-mi o mai
bună apropiere de duhul celor crescute
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Felicităm Primăria
Ocnele Mari pentru
montarea mini-reﬂectoarelor în faţa şi
înspatele! lucrării din
bronz

născut pe malul Oltului, mai sus de Cozia,
azi cetăţean al orașului, prin Jiblea Nouă
(cea veche apărând și ea în amintitul hrisov
din 1388), tot pe malul Oltului mai în aval
– înconjurat de oastea pedestrașilor școlii,
dar și de mulţi cavaleri în zale, își prezenta
propriul omagiu: antologia de poezie Mai
aproape de mine. Sigur, trimiterea titlului,
ca un raport peste timp la Socrate, voia să
ne sugereze propria căutare de sine, urmând Calea de apropiere către... Tatăl nostru care ești în cer. Poetul nostru, pe care îl
vrem prin mai marea apropiere de Cuvânt
(Domnul cel întrupat, plecat apoi la ceruri,
pe care îl mărturisim, din ce în ce mai de
aproape!), mai cunoscut de mulţi alţi fraţi
întru Domnul!, adusese mai demult un
omagiul... Domnului Mircea, când își luase
pseudonimul Mircescu, fără să trădeze
ceea ce primise prin botez, ori de zestre :
Vasi(i)-an. Evenimentul organizat își dorea
tocmai o bună comunicare despre autor și
cei ce l-au ajutat, să-l cunoască pe el și
locul, iar comunitatea să-l cuminece. Argumentele trebuiau să releve adevărul și să
ţină trează adunarea, cu, și mai puţini iniţiaţi, într-ale culturii și ale istoriei locului. Credem, că atât cât societatea de azi mai
permite, scopul a fost atins.
Pentru încadrarea poetului în demersul
publicistic al vremii, Editura BETTA,
reprezentată de N. Roșu, a făcut posibilă
printr-o prezentare intersantă cunoașterea
multor apariţii editoriale recente, între care
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și antologia amintită. Cu această ocazie a
fost prezentat și nr.5 al revistei Arena Literară, care are pe copertă , între cele șaisprezece apariţii ale Editurii BETA și coperta
anlologiei lui Vasian Mircescu. Onorând
evenimentul editorul Simion Petre Cichirdan a distribuit nr. curent al revistei
Povestea Vorbii 21 în care poemul C`est la
vie (de pe coperta antologiei!) este în
paginile revistei.
Între cavalerii în zale, adică demult cu
aura strălucirii sriitoricești, prezenţi la
eveniment amintim : George Achim, Nelu
Barbu, Nicolae Nistor, Felix Sima care au și
prestat acolo : au dat sfaturi, au ţinut lecţia
(în sală fiind elevii!), au prezentat poetul
lansat. În prezidiul reuniunii, cu numele ei
afirmat solid în cultura română, Eliza Roha
a strălucit prin elocinţă și știinţa captării
atenţiei, mulţi dintre participanţi rupânduși hipnotica legătură virtuală a tabletelor.
Mai mare peste toţi, deși scund la statură,
a fost cel mai olimpic dintre toţi, care a împărţit diplome și medalii, s-a zbătut cu
două ore înainte să umple sala cu
pedestași, a adus televiziunea una, adică
Vâlcea UNU, a înfinţat un nou club –evident
olimpic, cu soclu pentru statuia „marelui
actor de pe scenă și din filme Florin Zamfirescu”, a aruncat fugere în pedestrimea
gălăgioasă, ameninţând-o cu electrocutarea, adică evacuarea din sală. Inconfundabilul, omniprezentul, super organizatorul, publicistul polivalent Nicolae Di-

MONUMENTUL AFDPR - VÂLCEA, MONTAT LA OCNIŢA,
“MALTRATAT” A DOUA OARĂ DE “SPECIALIŞTI” DE LA
COTIDIANUL “VIAŢA VÂLCII”. SPECIALIŞTI CARE
TREBUIE CHEMAŢI LA... PROCURATURĂ!

din aceste pământuri, numita Grădină a
Maicii Tale. Iartă-Mă și tu Maică a mea
Alexandrina, fică din ficele născute pe Cale
de Maica Mare, dacă m-am depărtat cumva
de vocea sânului tău cu mierea graiului! Păsuiește-Mă încă, Doamne! și du înserarea
mea adânc în noaptea cu lună plină spre
deplina mea împlinire. Dă-mi lumina
stelelor și visele cu mai multă metaforă,
decât sentinţele unor judecăţi să nu Îţi vin
înainte cu propria judecată, că încă sunt departe de Tine, de Adevărul spre care tind.
Ajută-Mă să zbor, prin Cuvântul Tău, gătit
mie, Cuvânt potrivit!
Consemnăm posibila rugă a poetului în
faptul unei înserări cu înseninare înţeleaptă!
*
În faptul zilei de 11 mai 2017– chiar în
amiaza mare!- în sala mare a Liceului
Tehnologic pentru Turism din Călimănești,
plină ochi, preţ de-o oră a suportabilităţii
exersată zilnic, și mult mai mult pentru invitaţii speciali, am fost martorii unui eveniment cultural, dedicat cărţilor și celor ce le
fac posibile, ca o reușită uvertură a evenimentelor ce vor urma întru cinstirea aniversară a orașului Călimănești.
În orașul atestat la 20 mai, într-un hrisov
al lui Mircea cel Mare (cel Bătrân), 13581418 din care domn al întregii Ţării
Românești între 1486- 1418, în liceul cu un
impresionant portret al Voievodului
Mircea, imediat la intrare, un Mircea - poet
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nescu, precum Zeus olimianul a fost sufletul și solistul manifestării, adică dirijorul și
mode(r)(l)atorul evenimentului. Dacă nu ar
fi fost Mircea în sală, cu toate ipostasurile
sale, doamna Eliza Roha, Petre Cichirdan
(care a filmat și pozat, că și el este membru
de drept al UZPR-ului), Georgeta Tănăsoaica, director al biblioteci „A.E. Baconschi” a orașului, profesorul Mihai Sandu și
câte alte nume prestigioase l-aș fi declarat,
de drept, pe Domn Nae, prim solist.
După ce timpul drasticului Cronos a
umput ora elevilor și a unor profesori
chemaţi în altă parte, s-au auzit cuvintele
despre alte cărţi, le-am văzut și pipăit copertele, am luat cunoștiinţă de agenda
evenimentelor următoare și am primit
mulţumirile fericite ale celui lansat – asta
mai târziu pe când eram la agapa de la
Happy, dedaţi la ambrozie și nectar, într-un
colţ din universul Călimăneștilor, aflat în
febra lui mare pentru cele de peste câteva
zile. Azi a fost ziua lui Vasian Mircea
Mircescu, anunţând ziua zilelor lui Mircea
cel Mare, iar vreo câţiva dintre noi informând despre: înfiinţarea cenaclului Poemele Oltului, altceva decât un club
olimpic. Să ne, și să vă fie toate, găzduite
de ceasul cel bun!
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