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	Mihai	SPORIȘ

Se zvârcoleşte, încercând să-şi lepede pielea 
cea veche, balaurul imperial răsăritean, 

eclozat în stepele fără sfârşit pe vremea lui Ivan 
cel Groaznic. Imperialismul „democratic” îşi 
lustruieşte solzii, amintindu-şi de  sămânţa etnică 
însămânţată în ogor străin, precum Crimeea, 
multă vreme tătărească; în estul Ucrainei, stat cu 
identitate recunoscută internaţional în drum spre 
democraţia adevărată, după cum este percepută 
Uniunea Europeană. Scenariul, cu provocări 

de două parale, fusese exersat mai demult prin Caucaz, dar şi în 
Transnistria, acum douăzeci şi doi de ani (1990-1992). Imperiul Rus 
se zvârcoleşte din nou. Scoate flăcări pe nări. Doboară avioane civile. 
Învrăjbeşte prin intoxicare mediatică, instrumentează ura, punând 
de încăierare interetnică, chiar fratricidă, între nişte oameni care îşi 
vedeau paşnic de viaţa lor. El, balaurul imperial se jură că nu o face, 
însă este văzut limpede, de cei ce ştiu să vadă şi cele ascunse. 

În perioada când se „cocea” conflictul din Crimeea, se termina 
de scris o carte-document, privind modul de acţiune al Federaţiei 
Ruse: „Eroii de la Nistru”, scrisă cu autoritatea celui implicat în 
evenimente, colonelul Anatol Munteanu. Între momentul editării la 
Editura Favorit, Bucureşti, 2014 şi acela al citirii, 
Crimeea fusese deja înghiţită, iar în estul Ucrainei 
tragi-comedia - cu „separatiştii” de capul lor, 
înarmaţi până-n dinţi şi „specialişti” civili… în arta 
războiului, actori de serviciu! - se juca cu multă 
vărsare de sânge, şi din nou, Rusia nu-şi recunoştea 
iniţiativa, în „dragostea” ei pentru „fraţii”din alte 
state independente.

Momentul ales pentru scânteia ca un gong, 
anunţând o piesă clasică, a fost ca şi în cazul 
primirii Moldovei în ONU (Martie 1992!) ori 
alegerea aderării la  NATO a Georgiei, opţiunea 
Ucrainei pentru aderarea la Uniunea Europeană. 
Cartea lui Anatol Munteanu apare într-un moment 
când poate fi mai uşor înţeleasă în adevărurile 
ei cutremurătoare. Pentru a ajunge la cât mai 
mulţi, la cât mai multe neamuri, adevărul ei, 
având putere de generalizare şi de devoalare 
a minciunilor imperiale, indiferent de culoarea 
imorală  a oricărui imperiu în timp şi spaţiu, trebuie 
dusă la toţi românii, pe ei privindu-i în mod direct, şi prin traduceri 
în multe limbi străine, în lumea largă, departe. Adevărul dus departe 
poate paraliza balaurul, foarte puternic informaţional, lipsindu-l de 
intoxicarea mediatică şi manipularea oamenilor de bună credinţă. 

Iată-ne consonanţi, unui adevăr ce trebuie strigat cu toată puterea, 
de cât mai mulţi şi cât mai departe, aşa cum a izvorât el din trăirea 
şi reflecţia românească a lui Anatol Munteanu. Mesajul autorului 
exprimă o voinţă personală într-un limbaj necenzurat de vreo regulă 
diplomatică, ori vreo uzanţă consacrată a oficialului îngrădit de 
vreun domino… inevitabil. El respiră autonom, nonguvernamental, 
emoţional (ca orice trăire la tensiunile remanente, toată viaţa!), 
evident subiectiv, dar cu asumarea responsabilă şi probatorie a celor 
relatate; iraţional, în sensul credinţei în Dumnezeu şi al iubirii sale 
pătimaşe pentru „poporul istoric” al românilor, cu rădăcini adânci 
în substraturi cu geto-daci nemuritori. Cum pământul acesta, mamă 
a neamului de oameni statornici, strigă prin tribunii săi povestea 
adevărată a unor fii aleşi, iată-ne vestitori cu aceeaşi simţire a înnoirii 
calendarului cu noi sfinţi români: „Eroii de la Nistru”.  Cartea dăruită 
se arată, din această perspectivă, un pomelnic pentru neuitare, iar 
noi ne asumăm misiunea să-i lărgim aria de strigare a numelor, ca un 
apel de onoare, în „România- Grădină a Maicii Domnului”  cum se 
numeşte cercul nostru informal, ivit la Râmnicu Vâlcea chiar cu scopul 
de-a vorbi frumos despre români şi faptele lor, despre suferinţele şi 
bucuria trăirii ţării celei mari a „neamului istoric”. Vrem să depunem 
mărturie istoriei cu scadenţe, luând în ajutor adevărurile venite spre 
noi, despre pătimiri şi frumuseţea sacrificiului, aducând mulţumiri lui 

27 Martie 1918 - în anul Centenarului

ÎN	SLUJBA	„POPORULUI	ISTORIC”,		
PRINOSUL	TUTUROR	SFINȚILOR	ROMÂNI

Dumnezeu, singura instanţă atotvăzătoare şi absolută a legii morale, 
garant al demnităţii unui neam, pentru permanenţa noastră în istorie 
şi izvorul nesecat de eroi, să o ţină vie. Să relevăm aici că din nevoia 
unei dezbateri civice, necenzurate, în Râmnicu Vâlcea a apărut prin 
2001 un Forum Cultural care îşi asumă cercetarea istorică (are revista 
„Studii Vâlcene”) şi luptă pentru scoaterea din uitare a unor pagini 
de istorie, încă cenzurate de potrivnici, pentru scoaterea din conul de 
umbră a unor personalităţi semnificative, deliberat ascunse, ori şterse 
din memorie prin condamnabila lipsă de pomenire. Lupta noastră 
se duce şi pentru canonizarea unor drepţi, dintre marile perso- 
nalităţi istorice aflate în panteonul neamului istoric. Acolo îşi vor fi 
adăugat numele şi eroii de la Nistru şi vor fi legitimaţi de povestea 
lor, ca un laudatio, scrisă cu iubirea autorului, dar mai ales cu sângele 
vărsat, şi revărsarea de iubire pentru pământul sfinţit şi el. 

Cartea pe care o recomandăm, după citire, recitire, şi din nou 
lăcrimare, este un elogiu al eroismului, unul incandescent, arzând 
dintr-un izvor cu sânge tânăr, uneori nenuntit, alteori scurs înainte 
de-a fi văzut ramurile tinere tocmai sădite, ieşind la lumină. Este 
un elogiu adus supravieţuitorilor, uitaţi nemeritat în suferinţa lor 
dobândită din dragoste, dar demni în înţelegerea lor pentru vremea 
şi păstorii ocazionali (poate legaţi de mâini şi de picioare, poate 
năimiţi cu arginţii trădării, poate doar nepricepuţi…            

Dedicaţia autorului ne pare limitativă –doar pentru eroii în 
discuţie!- cartea sa, chiar dacă şi cu atributul 
acatistului pentru sacrificiul care sfinţeşte, este 
destinată neamului românesc cu toate ramurile 
sale, inclusiv moldovene, în matca vieţuirii lui, 
statornice şi milenare. Cartea-document trebuie 
să ajungă şi acolo unde, frunze-n vânt, au ajuns 
românii în zborul lor planetar să experimenteze 
mondializarea, dar în spiritul globalist şi el al 
societăţii cunoaşterii în care izvorăşti de undeva 
şi începi să te dumireşti cu … sinele. Adăugată 
la celelalte cărţi dedicate aceluiaşi eveniment: 
Războiul de la Nistru, cartea trebuie citită, 
cunoscută şi înţeleasă. Ea ne mărturiseşte, ca o 
spovedanie, demnitatea românească a patriei 
profunde niciodată confundabilă cu nevolnicia 
politică, ori cu slăbiciunea conjuncturală a unui 
stat din angrenajul statelor lumii în care „hora” 
tuturor este mişcată de mai marii…

Descifrarea mesajului, consideraţiile privind 
structura lucrării, stilul autorului, evaluarea 

calitativă a informaţiilor (cartea fiind un document preţios!) sunt 
pertinent şi cu autoritate evidenţiate de Ion Hadârcă şi el un erou 
al cotidianului pe frontul luptei pentru adevăr, ca autorul, militând 
pentru cauza care ne este datorie cotidiană şi îşi are deschis 
permanent câmpul de luptă: propăşirea neamului. Eseul „Elegiile 
de plumb, de sânge şi de foc ale colonelului dr. Anatol Munteanu” 
lămureşte şi provoacă lectura ca un necesar şi bine-scris… cuvânt 
înainte.

Prima parte a cărţii, purtând titlul „Despre Moldova dintre 
cele două poduri” este un amplu interviu structurat din mai multe 
mărturisiri publice, provocate de mai mulţi ziarişti, bine informaţi 
şi cu aplicare asupra unui anume tip de evenimente: Dan Gîju, Jipa 
Rotaru, Benone Neagoe, Ion Petrescu, Gheorghe Budeanu. Formula 
adoptată permite, prin grila întrebărilor,  clarificarea unor probleme 
complicate cu răspunsuri pe înţelesul cititorilor. Răspunsurile celui 
implicat direct, martor şi actor în multe situaţii, au argumentele 
vii, conexiunile credibile, concluziile aşteptate, acuzaţiile făţişe, 
uneori adevărate sentinţe. Date, evenimente, fapte structurate, 
aduse în prim plan prin formula interogaţiei, clarifică fenomenul, 
ilustrează procesualitatea, lămuresc cauzele şi dau dimensiunea 
consecinţelor. Detaşate de partizanatul firesc, de supărările legitime, 
concluziile parţiale, susţinute şi de mărturisirile adunate de la eroii 
supravieţuitori (acele „volute” ca nişte recurenţe, remarcate de Ion 
Hadârcă!) lansează strigătele personale ale eroilor, cu aparenţa lipsei 
ecoului, trăind pe cont propriu Golgota individuală, din marele şuvoi. 

(Continuare în pag. 7)            
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La cumpăna veacurilor XIX-XX, viaţa spirituală a comunei 
Costeşti era incontestabil dominată de personalitatea 

preotului Ion Mihăilescu, supranumit şi „patriarhul” din Bistriţa-
Costeşti. Biografia sa este pe cât de amplă, pe atât de interesantă.  
Cel mai longeviv preot costeştean s-a născut la data de 20 
ianuarie 1859 în comuna Mihăieşti-Vâlcea, fiind fiul preotului 
local Toma Mihăilescu şi al soţiei acestuia, Stanca. A urmat cele 4 
clase inferioare în localitatea sa natală după care a urmat şi 
absolvit seminarul de gradul I (cu 4 clase) Sf. Nicolae din Râmnicu-
Vâlcea, obţinând atestatul nr. 124 din 2 iulie 1879. Conform 
propriilor sale date biografice ce le înainta periodic către 
episcopia Râmnicului, tânărul Ion Mihăilescu s-a căsătorit la data 
de 4 octombrie 1879 şi, împreună cu soţia sa Maria, au avut 4 
copii: un băiat şi trei fete. A fost hirotonit ca diacon la Episcopia 
Râmnicului la data de 14 decembrie din acelaşi an, fiind apoi 
repartizat să oficieze pe acest post la Mănăstirea Bistriţa până în 
luna iulie 1881. Ca preot este menţionat prima dată în pomelnicul 
mănăstirii la data de 20 iulie 1881 când, la aceiaşi mănăstire, era 
hirotonit ca preot  de către episcopul Iosif Bobulescu, pentru cele 
două biserici din satul Pietreni. Iată consemnarea făcută în 
pomelnic, cu acest prilej: „La 20 curent, eminenţa sa a oficiat 
santa Liturghie cu care ocasiune a hirotonisit pe diaconul Ion 
Mihăilescu, servitor la biserica sf. monastiri, pe seama bisericilor 
cu patronul Sf. Nicolae din mahalaua Pietrenii şi Naşterea Maicei 
Domnului din mahalaua Ciorobeşti, pendinte de comuna 
Costeşti, plaiul Coziei”. A fost  preotul celor două biserici sus-
numite până în anul 1891, când a fost transferat pentru doi ani la 
parohia satului Govora. Urmare a noii legi a clerului, promulgată 
în anul 1893, a fost titularizat, prin decretul nr. 1654 din 4 mai 
1894, ca preot paroh al noi înfiinţatei parohii Pietreni, pe care a 
păstorit-o ca titular (cu două scurte intermitenţe) până la 
pensionarea sa din anul 1930. Şi după pensionare a continuat să 
oficieze ca preot ajutător, până în anul 1943. Parohia Pietreni era 
una din cele mai mari şi grele parohii din judeţ, cuprinzând şase 
biserici (din care cinci declarate monumente istorice) situate în 
tot atâtea cătune răspândite la poalele munţilor Arnota şi Buila: 
biserica parohială din Pietreni şi bisericile filiale din cătunele 
Grămeşti, Ciorobeşti, Țigănia-Peri şi ulterior, schitul Păpuşa şi 
biserica Secături.  Biografia preotului este strâns legată şi de 
Mănăstirea Bistriţa. Stabilindu-se cu locuinţa chiar lângă poarta 
mănăstirii (unde îşi începuse cariera eclesiastică ca diacon), este 
numit începând cu anul 1983 şi ca preot al Mănăstirii Bistriţa. 
Date fiind problemele cauzate de îmbolnăvirea sau decesul 
unora dintre superiorii acestei mănăstiri, preotul Ion Mihăilescu 
a îndeplinit în repetate rânduri şi funcţia de locţiitor de superior 
(stareţ) al acesteia în anii 1889 -1890, 1907, 1916 şi 1918 - 1919. 
Pentru o scurtă perioadă de timp (31 martie 1916-29 septembrie 
1916) a fost numit în onoranta funcţie de superior al mănăstirii. 
Aceste scurte perioade cât s-a aflat la conducerea Mănăstirii 
Bistriţa s-au suprapus peste un interval de instabilitate 
instituţională pe teritotiul acesteia, deoarece în clădirile 
mănăstirii au funcţionat nu mai puţin de patru importante 
instituţii de învăţământ. Această situaţie, pe care nu a putut-o 
singur gestiona, vis-a-vis de aceste puternice instituţii patronate 
de ministerul de Război, Ministerul Cultelor sau Ministerul 
Învăţământului, i-a adus ca prejudicii personale două detaşări 
disciplinare temporare, la alte parohii: între 1891-1893 ca preot 
la parohia Govora şi preot al Mănăstirii Govora, iar între anii 
1924-1925 a fost detaşat la parohia Margheni din judeţul 
Romanaţi. De fiecare dată i s-a făcut, ulterior, dreptate, revenind 
cu fruntea sus în parohia sa. Deosebit de capabil, preotul Ion 
Mihăilescu a obţinut toate gradele bisericeşti existente la acea 
vreme: pracstos (1883), ieromnimcon (1884), duhovnic (1899), 
sachelar (1909) şi iconom (1912). Pe linie administrativă a ocupat, 
începând cu anul 1900, onoranta funcţie de exarh al 
circumscripţiei parohiale Costeşti, ce cuprindea parohiile 

„CARTEA	DE	LA	MIHĂEŞTI-DOCUMENTE	ŞI	MĂRTURII”
Am publicat, de curând, „Cartea de la Mihăeşti - 

documente şi mărturii” - în care am preluat un text 
bogat al domnului inginer Dumitru BONDOC - despre preotul 
Ion Mihăilescu născut la Mihăeşti, satul Măgura, jud. Vâlcea. 

Bunica mea, Ioana MIHĂILESCU, era 
nepoata acestui preot. Era mică pe atunci. 
Se născuse în anul 1899. Ne povestea 
despre „unchiul popa de la Bistriţa” care 
venea cu docarul la Măgura, la părinţi 
şi la fraţi, la surori şi nepoţi, în vizită. 
Căsătorindu-se una dintre fetele preotului 

Pietreni, Costeşti, Tomşani, Foleştii de Sus şi Foleştii de Jos. Îl 
înlocuia, ca exarh, pe un alt mare preot costeştean, la acea dată 
bătrân şi bolnav: Matei Grigorescu-Bălintescu. Cunoscător de 
slavonă veche şi chirilică, popa Ion (cum i se zicea în popor) a 
înaintat către protoieria Episcopiei Râmnicului un valoros istoric 
al bisericii Sf. Nicolae şi al celorlalte biserici din parohie, 
descifrând vechile inscripţii privind ctitorirea acestora. Era prima 
lucrare cu conţinut istoric de acest fel cunoscută până la acea 
vreme, întocmită de un localnic din Costeşti. Şi, nu în ultimul 
rând, trebuie amintit faptul că popa Ion a fost socrul altui mare 
om de cultură stabilit în Costeştii Vâlcii: artistul, scenaristul şi 
profesorul Costantin C. Popian!   Frumoasa casă oltenească cu 
cerdac ridicată de către preotul Mihăilescu în anul 1908, în satul 
Bistriţa, pe locul unei străvechi cârciumi de pe vremea haiducului 
Iancu Jianu, a fost moştenită, ulterior, de ginerele său, profesorul 
Constantin Popian şi, în zilele noastre, de către nepotul acestuia, 
preotul Cătălin-Dragu Popian. Casa Popian este declarată clădire 
de patrimoniu, integrată zonei istorice a satului Bistriţa. Pe lângă 
ocuparea onorantei funcţii de exarh al circumscripţiei parohiale 
Costeşti, timp de 12 ani, preotul Ion Mihăilescu a ocupat şi 
funcţia de preşedinte al Băncii Populare Arnota-Costeşti. Pentru 
meritele sale, de-a lungul unei îndelungate şi prolifice cariere, a 
fost decorat cu medalia Răsplata Muncii, prin decretul nr. 1865 
din 10 martie 1925. După pensionarea sa în anul 1930, preotul a 
rămas ca preot ajutător al parohiei Pietreni şi apoi al parohiei 
Pietreni II, ultima dată fiind atestat documentar în acestă funcţie 
la data de 14 aprilie 1943, când a oficiat slujbele de 
sfintele Paşti la biserica parohială Sf. Nicolae din 
Pietreni, în lipsa unui preot titular.   Preotul Ion 
Mihăilescu a decedat la data de 1 decembrie 1953, 
la vârsta de 94 de ani, după o suferinţă de circa doi 
ani cauzată de semipareza ce a urmat unei căderi de 
pe o stâncă din defileul Bistriţei. Conform mărturiei 
maestrului Constantin Popian, chiar având 
semipareză, nonagenarul preot continua să-şi sape 
răsadurile din grădina proprie!  Oficiind 52 de ani la 
sfântul altar şi, după pensionare, 13 ani ca preot 
ajutător, preotul Ion Mihăilescu a fost, pe bună 
dreptate, cel mai longeviv preot din istoria localităţii 
Costeşti. Preotul Ion Mihăilescu s-a afirmat şi ca un adevărat om 
de cultură local al epocii sale, trei fiind meritele sale în acest 
sens. A procedat, între anii 1894-1903, la descifrarea vechilor 
pisanii şi inscripţii ale bisericilor-monumente istorice ce le 
gestiona: bisericile cu hramurile Sf. Nicolae din Pietreni, Naşterea 
Maicii Domnului din Ciorobeşti, Intrarea în biserică din Țigănia-
Peri şi Sf. Grigore Decapolitul de la Păpuşa-Bistriţa. Comunicările 
sale, făcute către Protoierie şi către Episcopia Râmnicului, au stat 
la baza documentaţiei ce se regăseşte în monumentalul Istoric al 
Eparhiei Râmnicului – Noul Severin ce-l avea ca autor pe 
episcopul Athanasie Mironescu (ieşit de sub tipar în anul 1906), 
dar şi în documentata Monografie Eclesiastică a Judeţului Vâlcea, 
ce-l avea ca autor pe protopopul vâlcean Meletie Răuţu, în anul 
1908! Doar istoricul Alexandru Odobescu  mai descifrase, în anul 
1861, aceste pisanii înaintea sa, dar nu fuseseră încă date 
publicităţii. În al doilea rând, preotul a inventariat, în anul 1898 
(gestionându-le atent şi făcându-le cunoscute Episcopiei 
Râmnicului), toate cele 40 vechi tipărituri laice sau de cult, cu 
valoare de patrimoniu, din parohia sa. În plus, Ion Mihăilescu 
avea şi o bibliotecă proprie, formată din 253 volume de 
manuscrise şi tipărituri, înclusiv un Molitfelnic slavon tipărit la 
Buzău în anul 1701, ceea ce dovedea că slavona veche nu era un 
secret pentru eruditul preot costeştean. Şi să nu uităm că a scris 
în anul 1910, aşa cum arătam, primul istoric al bisericilor din 
parohie, lucrare autentică şi de mare valoare pentru cercetătorii 
istoriei locale. Acest omniprezent preot paroh a contribuit decisiv 
şi la ridicarea nivelului cultural şi moral al enoriaşilor din izolatul 

sat Pietreni, dar şi din satul vecin Bistriţa. În acest sens, a înfiinţat 
în anul 1897 o bibliotecă parohială (printre primele din judeţ) ce 
cuprindea, pentru început, 75 de titluri de cărţi şi reviste primite 
din donaţii şi tipărite între anii 1834-1885,  ajungându-se în anul 
1900 la un număr de 229 de volume şi reviste.  În anul 1912, 
biblioteca cuprindea nu mai puţin de 23 volume legate, 415 
volume nelegate şi 907 fascicole. Un fapt remarcabil: preotul era, 
în acelaşi timp şi bibliotecar. Mergând tot pe această cale, Ion 
Mihăilescu a contribuit decisiv la înfiinţarea, în parohia sa, în 
anul 1925 a Căminului cultural denumit sugestiv „Matei Basarab” 
şi al cărui  vicepreşedinte era. Concomitent cu activitatea sa pe 
tărâm cultural, preotul milita activ şi pentru însănătoşirea vieţii 
morale a enoriaşilor săi. Este notoriu faptul că, la acea vreme, 
concubinajul, vehement criticat de către autorităţile bisericeşti, 
atinsese cote alarmante printre enoriaşii de origine romă din 
cătunul (mahalaua) Țigănia din Bistriţa (din şase cazuri semnalate 
în parohie, cinci erau de aici).  Preotul a trebuit să ducă o luptă 
tenace pentru înlăturarea fenomenului, inclusiv prin obţinerea 
de dispense pentru a putea oficia căsătoriile între persoane 
înrudite. Mai mult, când propriul său ţârcovnic Constantin I. 
Puică a căzut în acelaşi păcat, nu a ezitat să ceară îndepărtarea 
lui dintre slujitorii bisericilor Ciorobeşti şi Pietreni, spre a da un 
exemplu în acest sens. În al cincilea rând, prin preluarea funcţiei 
de exarh, de la bătrânul preot costeştean Matei Grigorescu, între 
anii 1900-1912, preotul Ion Mihăilescu a condus, cu competenţă, 
Circumscripţia parohială Costeşti (ce avea în jurdistricţie parohiile 

Costeşti, Pietreni, Tomşani, Foleştii de Sus şi Foleştii 
de Jos). Şi aici şi-a dovedit calităţile de-acum bine 
cunoscute, colaborând cu primarii şi preoţii 
localităţilor respective în rezolvarea problemelor 
curente privind întreţinerea bisericilor şi cimitirelor, 
dar mai ales în cercetarea şi aplanarea unor conflicte 
în parohiile respective. Dăm ca exemlu, în acest sens 
rezolvarea reclamaţiei enoriaşilor din cătunul 
Secăturile-Costeşti referitoare la bătrânul preot 
suplinitor Nicolae Lăzărescu ce, în anii 1907-1908, 
părăsise serviciul divin şi apucase darul băuturii, 
provocând scandal la cârciuma lui Procopie 
Cosmescu! La fel de celebru, în acea vreme, a fost şi 

cazul în care preotul parohiei Costeşti, Nicolae Sacerdoţeanu, l-a 
ameninţat cu securea pe cumnatul său, învăţătorul Gheorghe 
Pretorian, caz de asemenea dat spre rezolvare şi finalizat de către 
Ion Mihăilescu, în anul 1907. Dată fiind solida sa experienţă în 
domeniu, deseori era trimis în exarhiatele vecine să rezolve astfel 
de probleme în  parohiile din Romani sau Bărbăteşti. Dar, 
îndeosebi, s-a remarcat în ţinerea unei corespondenţe 
ireproşabile, în evidenţele şi documentele cancelariei 
circumscripţiei, ceea ce ne-a permis aprofundarea şi întocmirea 
prezentei scrieri. În încheiere, considerăn că succintele date ce 
am reuşit să le prezentăm cititorului despre preotul Ion 
Mihăilescu au reuşit să pună în lumină rolul complex ce acesta l-a 
avut în viaţa spirituală, socială şi culturală a comunităţii 
costeştene, pe o perioadă de peste 65 de ani. Prin întreaga sa 
activitate şi prin influenţa pozitivă avută în desfăşurarea 
evenimentelor locale şi nu numai, îl putem deci încadra, fără a 
greşi, în galeria marilor personalităţi şi a marilor preoţi costeşteni 
consemnaţi dea lungul istoriei localităţii. Misiunea sa civilizatoare 
a continuat-o cu succes şi a fost ridicată pe o treaptă supeioară 
de către ginerele său, marele om de cultură vâlcean care a fost 
profesorul şi artistul Constantin Popian. În acest an, când s-au 
împlinit 40 de ani de la trecerea acestuia din urmă în nefiinţă, ne 
facem o datorie de onoare din a aduce în prim-plan şi pe 
marcantul său înaintaş şi socru ce şi-a pus, atât de pregnant, 
poate mai mult decât orice alt costeştean la acea vreme, 
amprenta asupra  localtăţii Costeşti.

                                                       Ing.	Dumitru	BONDOC

Ion MIHĂILESCU cu învăţătorul C. POPIAN care fusese re-
partizat la Școala de la Mânăstirea Bistriţa, eu am devenit, 
prin alianţă, stră-stră-strănepot al ilustrului învăţător, actor 
şi maestru dramaturg şi verişor de al treilea sau al patrulea  

rang cu preotul Cătălin Dragu POPIAN de 
la Roma creştină, căruia îi trimitem dragi 
salutări respectuoase din aceste pagini 
de revistă unde publicăm cronici   despre 
ai noştri - mărturii din vechime.                                     

                                                                                  						
Felix	SIMA

PREOTUL	ION	MIHĂILESCU
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MARIUS	CĂRBUNESCU:	„CASA	PRESEI”
Petre	CICHIRDAN

O carte apărută în 2018 la Editura Antim 
Ivireanul Râmnicu Vâlcea semnată de 

Marius Cărbunescu, roman, având o prefaţă scrisă 
de Ion Andreiţă; credem, editura condusă de Ioan 
Barbu reuşeşte o lovitură de imagine cu această 
carte, aducând în spaţiul literar românesc un tânăr 
scriitor, matur, preocupat de prezentul acestei ţări 
şi care are o experienţă, în ciuda vârstei, tocmai 
bună de a surprinde curajos, cu armele artistice ale 
romanului, surprinzătoarea realitate românească 

(despre care în mod sincer, desigur fără a neglija finanţatorul, doar 
postul de radio Europa Liberă a mai făcut-o înainte de 1990)...Felicităm, 
la acest punct din prezentare, relizatoarea celor două coperţi acoperite 
integral şi inteligent de pictura foarte reuşită a Iasminei Cărbunescu, care 
a surprins sufletul cărţii!...Casa Presei albă şi bine definită ca un luceafăr 
în noapte, pădurea verde, crudă, înconjurând-o! şi papagalul tăcut şi 
supărat parcă, undeva, într-o parte. ...Compus, romanul, din două părţi, 
prima, închinată echilibristicii jurnalistice cotidiene româneşti din care 
nu ascunde ascendenţa dezinformării manipulate contra cost şi care se 
soldează cu o tragedie-sinuciderea dublului actor, ziarist şi şofer de taxi-
ăsta da capitalism şi economie de piaţă! şi, a doua parte în care romanul 
devine o adevărată carte de acţiune şi care are în umbra personajelor, 
ofiţerul de informaţii!... SRI-ul. Ultimul aspect ni se 
pare şi cel mai interesant, în concordanţă cu realitatea, 
serviciile secrete şi poliţia din România, dovedindu-
se singurele, de la Revoluţia din Decembrie 89 şi până 
astăzi, sincere şi rapid democratizate... 

Cartea surprinde prin simplitatea limbajului, 
îmbogăţit doar cu câteva locuţiuni specifice limbii lumii 
din care provin, dar nu prea multe: taxi driver,  briefing, 
free lancer..., păstrând limba literară în anturajul ei; deşi 
plin de idei, surprinde prin actualitate şi elementele de 
critică virulentă a societăţii româneşti contemporane, 
postrevoluţionară, înclinată-mărturisire dezarmantă-
spre liberalism cu vocea şi spre socialism cu fapta. Noi 
ne amintim chiar de personaje ultracultivate (după cum 
se comportă şi arată dânsele) din forumul cultural al 
Râmnicului care declarau nonşalant prin anul 2007 că sunt 
cu liberali în cultură şi cu social democraţi în ecomomie-
protecţie socială!-da, chiar aşa, toate împreună!...de aia 
a produs forumul atâtea reviste şi cărţi bune!... Procent 
social democrat năucitor la încercarea nereuşită de 
debarcare a preşedintelui Băsescu: 70-80 la sută!...votul 
a 13-14 milioane! de români s-ar spune, dacă nu am fi şi 
noi cât de cât cu bun simţ să nu recunoaştem că acest 
vot a reprezentat aproximativ trei milioane de români! 
Aceeaşi înclinaţie pentru această aşa zisă stângă a mai 
existat imediat după Revoluţia din 1989, când, românii, 
în întregime foşti comunişti sau simpatizanţi, au votat 
cu Vladimir Ilici Lenin (numele străzii principale vâlcene 
poţi să-l ştergi, dar conştiinţa, ba!). Cartea surprinde 
prin curajul de a prezenta realitatea postdecembristă, 
fără tuşe de culoare subiectivă, cu accente pe perioada 
postaderare la Uniunea Europeană, cât mai ales pe 
perioada post Băsescu, preşedinte! Perioade, mai ales 
ultima, care au făcut de râs poporul român în lume! 
fiindcă toată lumea s-a întrebat: bine, bine, dar de ce durează atât de 
mult? chiar nu vede nimeni ce se întâmplă? ori toţi s-au prostit şi se 
prostesc în continuare şi nu recurg decât la denunţuri, ca să-şi salveze 
propria piele...Aceasta este esenţa cărţii lui Marius Cărbunescu, o carte 
excepţională, în care deznodământul nu poate fi decât de două feluri: 
sinuciderea, crima, criminalii deghizaţi în patrioţi; sau, cum se sugerează 
în partea a doua a cărţii şi cum spunea o frumoasă şi deşteaptă fată 
poetă de la Liceul din Horezu: „şansa României suntem noi” (Iuliana 
Buruiană)! Desigur scriu aceste lucruri cu o veritabilă strângere de inimă, 
căci generaţia mea şi cea a celor cu douăzeci şi cinci, treizeci de ani mai 
mult decât vârsta autorului, nu au făcut nimic, nici măcar nu a încercat, 
pentru această ţară, după 2012... O carte scrisă de un ziarist, un roman 
conceput de un profesionist, care pentru noi, cei de la Cultura vâlceană 
reprezintă un vârf în scrierea publicistică, beletristică, şi ne mândrim, căci 
numai cu un an în urmă autorul a publicat o parte din aceste idei în ziarul 
de cultură vâlcean....Ne referim la scenele cu halucinaţii din capitolul VI 
al romanului de faţă...

Să prezentăm câteva citate şi notaţii de pe marginile paginilor recent 
citite, şi care justifică afirmaţiile de până acum... „Iar după câte vreun 
tun desconspirat, autorii, în loc să ne intenteze acţiuni în instanţă, 
pentru calomnie sau denaturarea adevărului, ne invitau la diverse 

sindrofii” (pag.12, rând. 4)...Dezgustător, nu? „...când suntem cu toţii 
nevoiaşi, lucrurile sunt ceva mai simple. Împărţim nimicul. Avem griji 
benigne, cum ar fi să nu ne gheorăie stomacul când ne aflăm în public. 
(...) Adevăratele probleme se ivesc odată ce pretenţiile cresc, când dăm 
de gustul vacanţelor, restaorantelor, mallurilor.” Iată!...sărăcia în masă 
naşte fericire, când nu ai ce împărţi, faţă de cazul invers, când ai de toate 
şi împărţeala naşte ceartă. ... „Cine şi-ar fi putut închipui că după o viaţă 
petrecută prin birourile insalubre şi coridoarele kilometrice ale redacţiei 
de la Casa Presei,...” După Revoluţia din decembrie orice lucru care s-a 
dorit, a devenit o paragină, fiindcă într-un stat în care hoţia este parcă 
legiferată, pământul este mai de valoare decât arta, arhitectura, cultura. 
Rădăcinile sunt vechi, de prin 1980, când în România nimic nu se mai 
repara, întreţine, şi calitatea era înlocuită de cantitate!...şi care stare a 
rămas o meteahnă:  ruinarea! cu hoţii la pândă, după 1990. Zilele trecute, 
poate un an sau doi, auzeam voci care spuneau că trebuie demolată Casa 
Scânteii...Câtă prostie mi-am zis în capul acestor traco geţi fără Deceneu 
şi fără conştiinţa preotului de la Ocnele Mari, fără conştiinţa Columnei lui 
Traian şi...Buridava. Nenorociţii se gândeaiu că această Casă a Presei este 
chiar statuia lui V. I. Lenin pe care au înlocuit-o cu cele două fragmente 
din Morile de vânt ale lui Don Quijote. Un popor care nu îngrijeşte, nu 
dezvoltă, se plictiseşte şi face mereu altceva. Am mai notat, fără legătură 
cu cartea:  ... Şoferii de taxi sau ziariştii, totuna! în amândouă cazurile 
aşteaptă clientela care să contribuie la prosperitatea personală cu o 
muncă la care nu-ţi prea trebuia pregătire, ci, doar, voinţă (aşa erau 

tinerii mei colegi, fără nici o experienţă, de la cotidianele 
locale-vâlcene-anii de început ai secolului XXI). Altfel nu 
ar fi fost cea mai prolifică îndeletnicire după 1990, locul 
doi după bişniţa din Turcia şi Iugoslavia, cu benzină. 
Există şi o diferenţă: decât să-şi piardă semnătura, 
aşa zisul ziarist, mai bine face foamea!...faţă de şofer, 
care, dacă nu are clientelă joacă cărţi aşteptând să-i 
pice unchiul Sam...Altă similitudine: pentru amândoi 
banii nu au miros, şi a treia: bacşijul şi sadwichul!...  
Reluăm citatele: „Nu-i vorbă, şi banii pe colaborări îmi 
veneau cu întârziere, uneori şi de peste trei luni. Dar 
cam aşa era toată presa. De la titlurile emblematice 
de-o şchioapă, acum şchiopăta din ce în ce mai rău. Mai 
multe ziare fuseseră închise, ca şi echipe de fotbal, de 
altfel. (...) Patroni dubioşi, cu afaceri la fel de dubioase, 
le cumpăraseră pentru a-ş satisface orgoliul personal. 
(...) Eu dau banul, eu decid! Încet, încet, banul s-a făcut 
scrum, iar pe siglă a apărut lacătul.”. (pag.17, alin.1, 
rând. 11) Mai tragem o concluzie amară: în comunism 
ziaristul a rezistat o viaţă, minţind foarte puţin fiindcă 
ştirile îi veneau, deci, altul era mincinosul, Statistica de 
cele mai multe ori! Ştirile i  se prezentau. În aşa zisa 
ecoomie de piaţă-fals numită capitalistă-de la noi, după 
1990 (poate economia de afaceri personale sub umbrelă 
politică), ziariştii pe un loc de muncă rezistă foarte puţin, 
aproape de loc; mai mult, se trezesc la bătrâneţe că nu 
o să prea aibă, pensie! Când citim capitolul III,  despre 
tragedia de la „Colectiv”, la care caz, credem, că statul 
este vinovat şi poporul român, nu explicăm acum de 
ce, trebuie să ne amintim şi de dărâmarea tribunei dela 
Ploieşti din timpul cenaclului Flacăra! amândouă cazurile 
s-au datorat inconşienţei consumatorilor şi urletelor 
animalice produse de boxe. ...„În Statele Unite s-a ajuns 
la credite pe o sută de ani. Îţi dai seama? Iar populaţia 

este stimulată să consume în continuare pentru a nu se răci motoarele 
economiei. Se vorbeşte că în comunism se lucrează pe stocuri. Nimic mai 
fals! De fapt, economia occidentală funcţionează pe bază de stocuri şi 
cu o populaţie îndatorată pe trei generaţii...” (pag.46, alin. 3, rând. 5) 
Credem că acest fragment despre economie, pe care nu cred că cineva 
a învăţat-o  la şcoală, orice rang de şcoală, spune mult despre conţinutul 
romanului, care are atingere cu romanul lui Arthur Halley, „Roţile”. În 
1975, noi viitorii ingineri, la Politehnica bucureşteană, am dat examen 
la Organizarea Conducerii Industriale (O.C.I) cu subiecte din cartea lui 
Halley.

O carte, „Casa Presei”, scrisă în stil direct, curat la propriu şi la figurat; 
simplu, fără acolade şi explicaţii (piatra de încercare a romanului-
explicaţia, justificarea, scrierea cu frică); ritm alert, jurnalistic, feed back-
ul nu există, fără înflorituri şi trimiteri cum se exagerează astăzi...toţi 
doctori cu licenţă în materie!

O carte care se citeşte în câteva ore datorită interesului constant 
care-l trezeşte în cititor. O carte în care adevărul desprea această 
realitate românească este sursă sigură de succes, acest fel de litera- 
tură, de multă vreme, fiind aşteptat! şi, mai presus de orice alt fel 
de literatură; publicistica bate casa de creaţie a scriitorului aşa zis, 
profesionist!

Traian
Năzdrăvan
Prin vânturi
Avânturi
Viu
Vuia!

MIHAI	SPORIŞ
I.	Poeme	inspirate	din	poeți	

autentici
După  Nichifor Crainic, comprimăm câteva 

catrene

Elegia împlinirii ... devine:

Struguri anii îi aduni la soroc 
În coşuri, zdrobiţi, lacrimi sub teasc
În potire  împărtăşanii se-ntorc
Prin poloboace de crame renasc...

Hohot de lumină... devine

S-a vărsat o ciutură
Soare raze scutură
Le culeg staminele
Harnice albinele

Mai sus... devine

Lumea să o văd mică, strâmt ocean
Veghez în vis precum visez în veghe.
Zbor! Cutez a spune, haosului suveran
Din cer: pe pământ, înțeles să se lege!

Șoim	peste	Prăpastie... devine

Iar şoimul din slavă, umbrindu-se-n unde
Prăpăstii negre cu nesfârşiri afunde
Văzu, şi în groaz-adâncă pe însuşi Lucifer,
Că din umbrirea deasă se săgetă în cer.

II.	Poeme...

În	vizită...	muza		(li se întâmplă poeţilor 
cu... probleme de vecinătate!)	

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

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

În păduri de sicomori
Iuda caută comori
La preţ vechi are tocmiţi
Copac nou: treizeci de- arginţi

Negustori? Frunză şi iarbă!
Vor pădurea să ne-o piardă!

Roată-s  spiţele-n obadă,
 la vreme chioară şi neroadă,
 Iude! Acum popoare
Cu drujbe şi cu topoare.

Averea de la moşi, părinţi
Da-vor pe câţiva arginţi!
O duc ei la tocător... 
Blestemaţi de neamul lor!
(Se potriveşte şi administratorilor, pe furiş, 

ai Obştii Moşnenilor din Robeşti, care nu dau 
socoteală, pe faţă, ci doar într-o clică restrânsă 
şi nelegitimă!)
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	Ligia	ZAPRAȚAN	NICOLESCU

Despre piesa de teatru „Prenumele”, 
mi-a vorbit directorul Casei de cultu 

ră când am observat pe biroul său anunţul.                                                                                                         
- N-are un afiş? zic.
- Ba da, este aşezat în faţă la Centrul de 

informaţii.
- Da eu nu l-am văzut.
Nu-l văzusem şi pace, şi m-am mai dus o 

dată acolo special ca să-l văd. Poate că n-a 
fost să fie, să-l sesizez, aşezat fiind probabil 

prea jos. Văzând însă distribuţia, subiectul şi autorul i-am propus 
directorului să încerc o „campanie” în liceu, mai întâi în grupul de 
la „cenaclu”. Mi-a dat câteva pliante pe care le-am dus la şcoală. 
S-au bucurat dar la început, apoi au renunţat. Din păcate preţul 
era prohibitiv pentru ei. Cu asta s-a sfârşit prima parte a relaţiei 
mele cu piesa aceea.

A doua parte s-a consumat în ziua spectacolului. Trecuseră 
deja două săptămâni. Căutam nişte acte pentru care a trebuit 
să mă duc iar la director. Dau, în curtea primăriei, nas în nas cu 
un găligan şi două fete care se chinuiau să care afişul piesei cu 
pricina, mare, înrămat. Făcuseră deja un tur de oraş, fără succes 
la vânzarea biletelor pentru spectacolul din seara aceea. Înţeleg 
din discuţia cu directorul că au intrat în multe magazine.

- Comedie, domnilor, se căzneau să lămurească lumea, 
comedie! Cu actorii din „Las fierbinţi”!

Lumea se uita curioasă la ei şi după un „hmm” îi lăsau în plata 
Domnului.

- Nişte sălbateci, domnule, mormăie zâmbind în el găliganul, 
nici la râs nu vin! Se lasă greu şi la râs!

- Hai, totuşi la liceu, zic eu. Încercăm. Oricum e singurul ”focar 
de cultură” din oraş.

Plecăm. Pe drum aflu că directorul liceului, nădejdea şi 
sprijinul meu în toate iniţiativele culturale, este bolnav şi lipseşte.

- Nu-i nimic, ne-o scoate Dumnezeu pe altcineva în drum să 
ne ajute.

Mare e Dumnezeu!  În faţa liceului îl zăresc chiar pe domnul 
Vladu. Alb la faţă, febril şi între accese de tuse, domnul director 
află motivul prezenţei noastre acolo, ne promite ajutor, dar, zice, 
totuşi preţul biletelor e prea mare pentru ei. Îmi sare în cap o 
idee:

- Dar dacă pentru elevi, încercăm formula „doi în unu”-doi 
elevi pe un bilet?

- Încercăm, zice şi găliganul. Ni se alătură o domnişoară de 
la Centrul de informare care avea biletele. Toţi patru îl urmează 
pe domnul Vladu şi dispar în clădire. Eu mă 
întorc la ale mele după ce, ca să mai reduc 
din stresul lor: (-Nici măcar patruzeci de 
bilete din douăsute şi ceva...)  îmi asigur un 
bilet contra frumuşelei sume de juma-de-
milion.

După amiază ies din vizuina mea cu 
ziare şi cărţi şi mă duc afară. O după amia-
ză perfectă! Aerul are culoarea mierii, frun- 
zele castanului arămite de toamnă stau ne- 
mişcate atârnate în incertitudine: să cadă, 
să nu cadă...Încă nu, hotărăsc ele, e prea fru- 
mos acolo şi apoi cine ştie cât va mai fi...

Apare pe alee Claudiu Bleonţ. Îl vezi, 
se vede pe el că e fericit. Se bălăceşte în 
lumina aurie cu un iaurt într-o mână şi 
o chiflă în cealaltă. Iată un om înţelept! 
Culege meticulos fiecare firimitură de 
fericire omenească. Adevărata fericire nu-i 
complicată şi nu poate dura mult. Știe bine 
asta aşa că  şi-a făurit un talent din a culege 
aceste firmituri. E mult mai câştigat decât 
cei care stau la coadă aşteptând fericirea 
„ad integrum”. Îmi place cum se mişcă în decor, cu nonşalanţă, 
aproape natural, ca şi cum s-ar fi mişcat în propria lui piele. Apoi, 
îmi aduc aminte de ideea lui explozivă, creaţă şi spontană, de a-şi 
arăta într-o seară la TV (nu mai ţin bine minte nici când nici unde, 
la un interviu sau într-o piesă, cred) deci, de a-şi arăta pielicica 
domniei sale  goală de la brâu în jos. Cam mică, pielicica, pentru 
un actor atât de mare ! (gândesc). 

Uitându-mă la omul cu chifla şi iaurtul, zâmbesc cu 
condescendenţă. Ce ştim noi provincialii despre toate ascunsele 
secrete ale artei? Până la urmă, un actor atât de mare într-un 
trupşor atât de mic, a simţit nevoia să şocheze, şi noi care ne-
am îngrozit! Ooo! Ooo! Suntem nişte sălbatici! Probabil nu 

am înţeles noi momentul...noi cei care am avut norocul (sau 
ghinionul! Vai!...) să-l vedem...Cu o urmă de culpabilitate în 
suflet pun această lipsă de „filing” faţă de o formă  superioară 
de artă pe seama provincialismului meu şi îl întâmpin zâmbind 
din capul scărilor dându-i bineţe. Răspunde amabil şi intre noi se 
ţese ceva ca o simpatie. Jos, Mihai Călin caută maşina lor ca să se 
culce. E tare obosit.

Blonda şi bruneta se agită cărând costume. Namila (în compa-
raţie cu firavele copile cu care colindase oraşul) căra recuzita.

Chemată de un telefon, intru iar în vizuina mea 
şi uit de lumea de afară, până-n seară, când mă duc 
la intrare. Cele două dive dimpreună cu duduia cu 
biletele se foiau fericite. Venise lume!!! Veniseră 
mulţi de la liceu, dar şi din oraş. Sala era aproape 
trei sferturi plină.  

Deschid puţin uşa. Începută de puţină vreme, 
piesa se desfăşura în ritm alert. Intru, mă aşez pe 
un scaun undeva în spatele sălii şi mă focusez pe 
piesă. Nu am pretenţia că aş putea emite judecăţi 
de valoare despre piesă şi prestaţia actorilor, dar ca 
un profan, ca unul dintre „sălbatecii” care aproape 
umpluseră sala, mă bucur de jocul impecabil al 
actorilor în aceeaşi măsură de fineţea, eleganţa şi 
rafinamentul textului.

Câteva scene cu un comic de situaţie mai sub- 
ţirel, cam tras de păr, pot terce neobservate; din 
plin însă, piesa abundă de jocuri de cuvinte extrem 
de amuzante care fac sala să se cutremure de râs.

Dialogurile Bleonţ-Călin sunt extraordinare, 
replicile vin cu viteza gloanţelor de mitralieră, cu 
naturaleţea unui discurs scenic pe care numai un 
actor consacrat scenei îl poate oferi. Rămân mută de admiraţie 
urmărind o tiradă a lui Mihai Călin, în care pentru câteva clipe îl 
văd literalmente pe Toma Caragiu în neasemuitul monolog din 
celebrul film „Actorul şi sălbatecii”: călcâiele pocnite, pieptul 
scos, capul aruncat pe spate urmărind fascinat traiectoria mâinii 
drepte ridicată ţeapănă în odiosul salut: Heil Hitler!! Sieg heil!!

Mihai Călin, în piesă tatăl, justificând mai în joacă, mai în 
serios un nume pe care pretinde că l-a ales pentru pruncul său 
ce urmează să se nască, anunţă ca acesta se va numi „Adolf”. 
Anunţul acesta dă peste cap o familie întreagă. Se conturează 
spontan două tabere: tatăl ( Mihai Călin) şi restul  lumii.

Iată lumea împărţită în două de un accent, nu de nume!! 
Adolf, cu accent pe „o” este un nume franţuzesc, un nume 
nevinovat zice tatăl. Adolf cu accent pe „a” zic ceilalţi, poate 
deveni... ferească Dumnezeu...şi-atunci ce te faci???        

Spontan, acţiunea, substratul piesei, 
alunecă vertiginos, dureros de lucid 
către disperările născute din răbufnirea 
declarării unor secrete de familie ascunse 
ani de zile de fiecare despre fiecare, 
urmând iertări, acceptări probabile  sau 
măcar posibile. Toate acestea îmbrăcate 
în spumoasele jocuri de cuvinte care au 
secondat piesa de la prima replică, şi care 
zguduie sala de râs.

În hohotele de râs ale sălii se strecoară 
de-odată un scâncet de copil mic. Întorc 
capul şi o văd pe Mihaela, vânzătoarea de 
la aprozar, cu fetiţa ei în braţe, încercând 
să-i domolească plânsul legănând-o în 
timp ce cu ochii devora scena. O urmăresc 
curioasă. Se plimbă cu copilul în braţe, 
legănându-l mereu în timp ce trecea pe 
culuarul dintre laterale scaunelor şi în 
spatele lor. Se plimbă necontenit, mecanic 
dar neprezentă acolo. Ochii ei urmăresc 
fascinaţi doar scena. Nu se deslipesc de 
pe actori. Leagănă la piept copila de un an 

şi ceva, din gura ei se scurg în şoaptă doar trei cuvinte: taci cu 
mama! Alunecă prin spaţiul dintre pereţi şi scaune ca o umbră, 
cu prunca strânsă la piept, şoptind ca o incantaţie „taci cu mama, 
taci!”, în timp ce ochii ei nu se deslipesc de pe scenă.

Cred că dintre toţi spectatorii, ea a fost singura persoană care 
n-a ratat nici o vorbă, nici un detaliu. A doua zi m-am dus la ea 
la aprozar. Ea însăşi o copilă, până-n 30 de ani, frumoasă, extrem 
de harnică şi de bine crescută, plină de bunăvoinţă, de bun simţ 
dar şi de timiditate.

- Ce făceai acolo, Mihaela? O întreb zâmbind.
- O, doamna ingineră, ieri a fost una din cele mai fericite zile 

ale mele!

- Păi?
- Dimineaţa au intrat actorii aceia la mine în magazin. Veniseră 

să cumpere castane. Atunci am recunoscut-o pe doamna care 
joacă în „Las fierbinţi”. Nu-mi venea a crede. Amuţisem cu ochii 
la ei, amuţisem şi de mirare şi de admiraţie. Să-i văd eu, în carne 
şi oase, la mine în magazin...Nu-mi venea a crede. După ce m-am 
dezmeticit şi le-am dat castanele, m-au întrebat dacă aş vrea să 
vin la spectacol, seara.

- Sigur că da! Am răspuns pe loc şi am cumpărat un bilet de 
la ei. Dar vedeţi, fetiţa mea nu vrea să  stea decât 
cu mine, plânge cu altcineva. Am încercat s-o las 
cu socrul meu insă aţi văzut ce-a ieşit, aşa că mi-
au adus-o, am luat-o cu mine, ce să fac altceva? 
Habar n-aveţi ce fericită sunt! N-am fost nici o dată 
la un teatru adevărat. De când mă ştiu mi-am dorit 
asta, de ce, nu ştiu, dar asta mi-am dorit mereu. 
Cu timpul m-am împăcat cu gândul că n-am să 
merg. Unde să mă duc la teatru? La Bogdăneşti? 
Dar acum am văzut o piesă de teatru adevărată, 
cu actori adevăraţi. Cred că nu mă voi mai duce 
niciodată la alt spectacol de teatru, că n-am timp, 
n-am unde...dar se cheamă că am fost la teatru cu 
actori adevăraţi şi sunt tare fericită...

- Hmm, gândesc şi aproape exclam. Hmm, 
actorii aceştia şi sălbaticii noştri !    

După piesă m-am dus iar în vizuina mea. Înainte 
să plec, la toaletă, le-am văzut pe cele două dive 
spălând vasele din recuzită (în piesă se servise o 
masă) şi chinuindu-se cu apă rece. Boilerul, defect, 
ca să nu mai piardă apă fusese scos din priză de 
administraţia clădirii.

Claudiu Bleonţ caută la chiuvetele din toalete, peste tot, 
săpun. Vrea să se spele pe mâini şi la apa rece ar dori măcar 
săpun. În virtutea simpatiei ce-o simţisem după masă pentru el 
îi strig din uşă că pot să-i dau eu. Intră şi el în cameră şi până 
scotocesc după săpun se uită împrejur, mirânduse de numărul 
mare de cărţi şi ziare. Îi arăt ziarul nostru de cultură vâlceană 
unde tronau fetele de la cenaclul literar. Se miră admirativ.

- Vrei unul? Îl întreb.
- Da, zice, da după ce vin de la WC fiindcă am  de făcut o 

treabă...mare...
Pun botul şi chiar aştept câteva minute, apoi, râzând copios 

de naivitatea mea îmi amintesc că el e actorul (şi încă unul foarte 
bun) iar eu sălbaticul naiv. Și râd . Îi aud pe-afară la maşina lor 
vocea inconfundabilă. Și râd iar. Tot de mine.

Afară se făceau câteva poze cu elevi şi cu actorii din Las 
Fierbinţi. De altfel era târziu, aproape ora zece noaptea. O zăresc 
pe Andrada care-şi aşteaptă părinţii să ajungă la Costeşti. Are 
noroc, ai ei au maşină. Puţini copii din sate au norocul ăsta. Din 
start nu pot beneficia de nici un eveniment ce s-ar petrece după 
amiază fără ajutor. Care ar fi soluţia? 

Începe să burniţeze uşor. Actorii se strâng la maşina lor, un 
microbuz în care se înghesuie şi ei şi recuzita. Mai iese o actriţă 
şi e rugată de un elev pentru o poză. Se oferă cu bucurie şi mă 
roagă să-i ţin puţin costumul, lucru pe care îl fac cu plăcere. La 
plecare îi spun:

- Ai jucat rolul impecabil. Monologul ultim era un rechizitoriu 
adresat vieţii, un amar strigăt al unei femei ce a văzut şi ştia toate 
secretele care erau dosite de ceilalţi şi tăcea pentru o presupusă 
linişte în familie. Iar piesa nu e deloc o comedie decât la suprafaţă, 
dacă te uiţi bine, râsul era amar. Mie una, monologul tău mi-a 
amintit de toate frustrările născute din congruenţa drumurilor 
vieţii mele: femeie inginer, femeie şef peste mulţi bărbaţi într-o 
muncă dură de şantier, femeie mamă,  femeie gospodină acasă, 
femeie care cândva scria poezii, femeie...femeie?...Mi-ai adus 
aminte de piesa Ecaterinei Oproiu „Nu sunt turnul Eiffel !”. Se 
bucură, se urcă în microbuz după clasicul schimb de asigurări: voi 
mai veni sigur...Te vom aştepta sigur... etc, etc...emise obligatoriu 
la fel ca inutilul dar omniprezentul „Ce mai  faci?”

Vin şi pleacă părinţii Andradei. După maşina lor se înscrie 
în curbă dispărând în noaptea umedă maşina directorului 
Casei de cultură, după ea microbuzul actorilor. Câteva clipe 
traiectoria trecerii actorilor prin urbea noastră rămâne marcată 
de pătrăţelul uscat de pe asfalt unde stătuse maşina lor. În câteva 
minute burniţa câstigă, locul se umezeşte şi nu mai rămâne nimic. 
Rămân singură pe treptele clădirii simţind un dureros sentiment 
de frustrare, rememorez, ceva lipseşte...Mă lovesc de o senzaţie 
de lucru neterminat. Ce n-a fost bine? Ce n-a fost de-ajuns? Ce-a 
lipsit? Au fost flori?? Nu cred. Dac-ar fi fost ţineam minte. Pluteşte 
încă o stranie senzaţie de vinovăţie, de parcă am fi participat toţi 
la un eveniment interzis iar acum fugim toţi care-ncotro să ne 

MIHAELA,	ACTORII	ȘI	SĂLBATECII	sau...	MAMA	EI	DE	VIATA!
		 		 	 	 	 	 Motto:     - Mihaela, îmi dai voie să scriu despre tine?
                                       - Da, doamnă.    
                                                               Cu toata dragostea, Mihaelei de la aprozar
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ascundem. De ce fugim de noi? Doar n-am făcut nimica rău, am 
consumat împreună, (actori şi spectatori) Teatru, Cultură. Sau 
ce-am făcut? A ajuns deja Cultura un act de vinovăţie?  Cândva 
după un spectacol lumea se bucura: spectatorii, pentru că li s-a 
transmis o stare deosebită, sentimente minunate pe care ei le 
aveau înăuntrul lor şi pe care doar arta actorilor le-au scos la 
lumină, actorii, pentru că realizează minunea pe care o pot face, 
pe care au făcut-o arătându-le oamenilor că pot fi, că sunt de 
fapt buni, miloşi, frumoşi, oameni...Cândva după un spectacol 
amândouă părţile, actori şi spectatori plecau împreună să 
închine Thaliei o cupă...Acum, nici o masă, nici o atenţie, o cafea, 
o măslină...Chiar am ajuns sălbatici? Când şi cât ne-a sălbăticit 
această viaţă? Mama ei de viaţă!! Apare în gândurile mele un 
cuvânt: bucurie. Cuvântul cu cea mai mare frecvenţă în Biblie. Ar 
fi trebuit să aibă şi cea mai mare frecvenţă în viaţă. Ar trebui să 
ne bucurăm de fiecare secundă trăită, asta ne oferă în esenţa ei 
Cultura, ne învaţă să trăim frumos, ne învaţă să trăim... Se spune 
că în principal Cultura se percepe ca noţiune în şcoală. Făceam 
cu Cristi Iovan, directorul Casei de cultură, o sumă a celor care 
şcoliţi fiind, ar putea ocupa cele două sute de locuri ale sălii 
de spectacole: cam 50 de doctori şi tot atâtea asistente plus 
farmaciile ar face împreună cam 100 de persoane; funcţionari-
lucrători publici-vreo 60; lucrători în domeniul bancar cam 20 ; 
cadre didactice-vreo 120 ; Poliţie, jandarmerie (azi toţi au măcar 
liceul) cam 30; oameni de afaceri (patroni, administratori), 20-
30 ; total:  cam 350 de persoane iar sala are 226 de locuri.

Nu ne mai gândim că cel puţin jumătate sunt căsătoriţi, 
adică încă aproximativ jumătate, 150; că au cel puţin un copil, 
s-ar mai adăuga 150. Ar rezulta o ofertă de ocupare a locurilor 
de aproximativ 650! De comparăm 650 ofertanţi cu 226 locuri 
şi cu un grad de ocupare de trei sferturi de sală azi, chiar că 
suntem sălbatici! Avea dreptate namila, suntem! Ce mai tura-
vura, oamenii au experienţă! Cred că au absolvit, tot umblând 
de colo-colo cu căsuţa lor pe roţi, scoala vieţii, mama ei de viaţă ! 
Ne-au citit dintr-o privire. Mă întreb instantaneu cu tristeţe câte 
săli aproape goale au înfruntat ca să capete un asemenea fler. 
Cu biletul în mână, mă uit la bilet: se recomandă singur: Theatrix 
George Ciulei ! Comparabil cu alte oraşe cu săli de teatru, pentru 
actori de talia celor care au jucat, 50 de lei nu este mult. Pentru 
oraşe civilizate nu pentru sălbăticia noastră. Și lândindu-mă la 
ei, eu care rămăsesem singura pe treptele casei de cultură, simt 
nevoia să rememorez piesa, acţiunea, să-i mai văd pe ei, pe actori, 
pe spectatori, să mă ciupesc intrebându-mă: dacă au fost cu 
adevărat, de ce am fugit noi atât de grăbiţi către mizeria cotidiană 
în care ne bălăcim, de ce au fugit ei către o altă mizerie de viaţă 
care-i impinsese în micuţul lor microbuz unde se inghesuiseră 
peste recuzita necesară şi peste animatoarele necesare, furând o 
oră-două de somn în hurducăiala minunatelor noastre drumuri. 
Deveniseră şi ei, ca şi noi, nişte sălbatici?  Oameni nevoiţi să-
şi poarte de ici colo talentul (incontestabil) pentru a-şi acoperi 
nevoi cotidiene, nu exagerate ci, mai degrabă modeste? De ce 
n-am mai prelungit nici unii nici alţii momentul de glorie, de 
fericire, când, vorba lui Sorescu, ‘’ era să fim frumoşi, era să fim 
geniali’’, era cât pe ce să Trăim nu doar să Existăm? Către ce 
alergăm? Ce ne va rezerva viitorul fără Cultură, atunci când nu 
vom mai avea nici măcar nevoia citirii unei cărţi, a unui ziar, a 
unui spectacol de teatru şi ( sau) atunci când probabil obosiţi sau 
epuizaţi sau scârbiţi de absurd  nu vor mai veni la noi nici scriitori, 
nici pictori, nici actori, nici cântăreţi?

Cum ar fi dacă peste o vreme, căutând pe Google sau pe 
alt motor de căutare :’’haştag’’ Cultura, am primi răspunsul că 
noţiunea respectivă nu mai exista în nici o memorie activă ???

Am coborat încet treptele îdreptându-mi tâşâiţi paşii către 
casă. Întotdeauna după ce găsesc şi analizez cu toate simţurile 
un subiect de viaţă care-mi trezeşte emoţia, după ce-l clasez 
exclamând înţelept-universalul „aha”, reluând în memorie 
cazul, încep să simt ceva ca atunci când într-o sala de spectacole 
luminile se sting pe rând, pe rând până la ultima . Acum  am 
pregnant senzaţia că pe scenă au mai rămas câteva fracţiuni de 
secundă sufletele actorilor apleacându-se în salutul final către 
sufletele spectatorilor care, şi ele, au mai rămas , un sclipet de 
timp în sală.

Revăd în luminile proaspetelor amintiri care se sting şi ele 
rând pe rând, din nou, actorii jucându-si admirabil amarele roluri, 
am impresia că aud în  curte sala zguduindu-se de râs, râsul sălii, 
râsul actorilor, râsul paiaţei...lumea vrea ca să râdă... şi peste 
toate, ridicându-se ca un înger imens,  cel mai mare omagiu 
care putea fi adus unei trupe de teatru, vânzătoarea de aprozar 
Mihaela cu fetiţa  ei  ca Maria cu pruncul, alergând cu copilul 
în braţe printre scaune pentru a putea vedea prima şi singura 
piesa de teatru din toată  trecuta şi viitoarea sa viaţă, mama ei de 
viaţă! Inconştientă de unicitatea evenimentului pe care-l trăia, 
Mihaela deja făcea parte din piesă, sacrificiul ei fiind suprema 
forma de ofrandă dăruită de intelectualitatea (!!!) cetăţenilor 
urbei noastre pe care scontasem, actorilor care într-o zi oarecare 
de octombrie au trecut prin viaţa noastră determinându-ne pe 
unii (sic) să ne gândim la ea, sa reflectăm câteva minute la ea, la 
viaţa noastră, mama ei de viaţa !

 Horezu, 0ctombrie, 2017

Mihai	SPORIȘ
    

Rare sunt cazurile în care o personalitate se lasă povestită într-o  carte, ca o 
dare de seamă asupra vieţii sale. Cum să renunţi la intimitatea ta, şi să-ţi 

pui  adevărul vieţii personale în palma cititorului? Când mărturisirea vine dinspre 
un om cu multe responsabilizări publice gestul este rarisim pentru că este dificil 
să-l asumi, din teama de-a nu fi înţeles, alteori din jena misiunilor neîndeplinite, 
poate chiar dorinţei de a te ascunde. În cartea pe care o semnalăm ca apariţie 
editorială la Editura Bibliostar, Rm. Vâlcea, 2017, primim un raport despre viaţa unui 
om, cuprinsă în şuvoiul timpului trăit de-a împreună cu cei din preajmă. Autorul, 

Gheorghe Stancu, stă de vorbă cu eroul principal, Iulian 
Comănescu şi realizează o mărturie specială –numita 
carte albă!- cu un titlu sugestiv : „Iulian Comănescu – un 
senior al timpurilor noastre cu viaţa în oglinda faptelor 
sale (Aşa cum a fost)”.

Peste vreme, aceste rânduri vor adeveri că în perioada 
dificilă a tranziţiei societăţii româneşti, când istoria şi-a 
schimbat abrupt macazul, cu atâtea dureri şi căutări, vor 
fi fost oameni, dintr-o viţă neaoş românească, roditoare 
de caractere puternice, care au făptuit durabil, ştiind să 
îndrume echipe de oameni, energii, resurse. Conducător 
de instituţii, omul Iulian Comănescu, nu a uitat niciodată 
că a slujit oamenilor şi că aceştia au dreptul să ştie cum 
a făcut-o. Iubind oamenii, eroul acestei cărţi îşi pune 
viaţa în oglinda judecăţii oamenilor, asumându-şi cu 
demnitate povestea, una pilduitoare.

O	carte	albă... Paște
E Joia Mare, şi iar o să se-audă
Tocmeala-n cugetul de Iudă.
Apoi, în noaptea din Ghesimani,
Somn greu de ucenici şi potop de duşmani
Te împresoară-n beznă cu-n sărut...
Calvarul, cu judecată strâmbă, a-nceput!

Veni-va, la ... apoi şi pe Golgota:
Sfârşirea! Să îşi ieie dota.
„Finis coronat opus!”
Firii de sus, s-a-ncoronat Iisus!
Crezul plăpând cu şovăiala,
Dihonia şi îndoiala
Nu îşi află lesne leacul,
Mult prea puţin ne pare veacul, 
Atunci, Tatăl, cuvânt s-a pus şi-n carte:
Că toţi şi toate, prin	mântuire	suntem	fără	
moarte,
Totală absolvire avem şi de păcate.
Ne-a spus apoi că viața	nu-i	ce	piere,
Ci	Duhul	alb,	din	ziua	de-nviere!

Să aveți cu toții lumina nouă 
a învierii firii, 

spre înnoirea-vă personală!

Fam. Mihai și Maria (Mirela) Sporiș

Gheorghe	Puiu	RĂDUCAN
 

Dacă tot ai coborât azi noapte-n 
dudul copilărie mele din Țepeştiul 

fragil, de ce nu m-ai strigat şi pe mine?
Timpul mult m-a făcut un val-vârtej 

procopsit şi nu te-am auzit. Ce mai face 
dudul meu, Doamne?

Iartă-mi neputinţa şi timpul făcut 
cocoloş în jurul lui! De Înviere am fost doar 
sub borul pălăriei tale. 

Am fost singur, Doamne! Mă rugam  la dudul crescut în 
mejdina cu nea Dumitru Iepure şi  am simţit că ai coborât în el. 

De-aia mi-am lipit tâmpla de umăru-ȚI drept şi mă ştergeam 
la ochi şi pe frunte cu mâneca hainei tale veche, zdrenţuită. Mă 
priveai speriat, Doamne, cu ochii Tăi mari şi albaştrii. Și de mine 
îţi era frică, Doamne?  

Ai urcat apoi în Sudos la Salcâmul aplecat. Era în floare. 

Înlănțuiri	
Fiece zi -  
despicată  
în ore, minute şi secunde, 
toate culese şi aşezate,  
cu grijă, rând pe rând, 
în imensul coş 
ce trebuie umplut  
până la ultima ta răsuflare, 
până ce vei simţi că nu mai e loc, 
până când va fi pregătit  
să primească preţul pe care 
poate nu l-ai socotit niciodată, 
pe care nu ţi l-ai imaginat nicicând atât de precis, 
acum, în ultima clipă,   
uşor difuz doar din pricina 
lacrimilor ce se scurg pe obraji. 

Doamne!
Părea un moş cu căciulă 
albă ce dormea cu capul în 
braţele Dumitale.

Era acolo un fel de tem-
plu în zumzetul pădurii. Se 
auzeau heruvimii trans-
formaţi în păsări albe care-şi 
luau zborul spre înalt, dar şi 
câinele copilăriei, Ursei, era 
acolo….

Degetele Tale de aer cu- 
rat îmi umblau prin  păr, 
prin vise… Sufletul mi s-a 
făcut o torţă uriaşă pentru 
gândurile lumilor de-acum, aproape păgâne. 

Încerc să-ţi scriu, Doamne, cu mâna stângă, pentru 
că cea dreaptă mi-a rămas pe inima TA...

Hristos a Înviat din Morţi cu moartea pe moarte călcând!...

Cu cinism se răspunde –  
„Nu te amăgi, trezeşte-te”, 
în timp ce rezistenţa acerbă  
doar ascute lama cuţitului; 
clepsidrele îşi văd de treabă, 
cuvintele n-au ce mai cuprinde,  
e doar lama care  
întreabă calm – „Nu-ţi ajunge? 
Cei mulţi au mereu dreptate. 
Don Quijote nici măcar nu are voie 
să-nfrunte morile de vânt, nu vezi?  
Crezi că are cine să-ţi mulţumească  

Stai,	Timp
Stai, Timp, şezi aici  
şi lasă lumea mai tânără o clipă-n 
plus; 
ia loc pe-un colţ de stâncă 
să-mi povesteşti  
cum e să fii bătrân şi rece  
printre atâtea blesteme, regrete  
şi mulţumiri. 

(Vârful „Turnul lui Teofil”, Masivul 
Cozia, februarie 2017)

Reînceperi
Am obosit sub cerul închis  
cu lacăte de ger şi gheaţă,  
iar soarele va trebui să aibă răbdare, 
încercând să ne recucerească, 
să topească zăpezile din noi, viscolite luni în şir; 
şi pare că trebuie să o luăm de la capăt,  
printre dorinţe, deznădejdi şi apostazii  
ce vor străluci în lumina sfioasă de martie,  
dar noi, ca nişte vechi ocnaşi,  
am prefera să rămânem în temniţă până la sfârşitul zilelor, 
deşi ne-am ispăşit pedepsele,  
pentru că am obosit să regăsim aceleaşi primăveri,  
am obosit şi am vrea să dormim,  
am obosit şi am vrea să nu mai primim nicio şansă,  
am obosit sub cerul închis  
cu lacăte de ger şi gheaţă. 

MIHAIL	
ROGOJINARU

 

POEZII

pentru zidurile pe care le înalţi,  
cu privirea semeaţă,  
crezându-te mai bun ca ceilalţi?”; 
şi clepsidrele îşi văd de treabă, 
explicaţiile se lovesc de zâmbetul 
trufaş 
şi totodată trist al aproapelui,  
care-ţi face semn să taci – 
„Ssshh, uşor, fără gălăgie, deranjăm  
oamenii ce vor să trăiască”, 
iar lama cuţitului pătrunde  
şi mai adânc în tot ce ar trebui să fie.

Exterminarea	lui	Don	Quijote
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Constantin	ZĂRNESCU

Se mai petrecuse un 
lucru, la Roma; un 

fenomen al celor mai rele 
ignorări, pe care senatorii 
păreau să-l fi dosit, câtă 
vreme lipsise Hadrian, cu-
noscându-şi Imperiul. Nu 
mai fuseseră rânduite şi 
date văduvelor veteranilor 
de război şi familiilor săr- 
mane, ajutoarele alimen-

tare şi raţiile, pentru întreţinerea şi creşterea po- 
runcilor!... Frumentarii, agenţii, au reclamat Se-
natul, la Împărat, abia acum!... „Sunt nouă ani, 
Majestate, de când nu s-au mai făcut calcule, 
pentru ajutorarea săracilor şi văduvelor, cu fami- 
lii numeroase!... Cine şi-a însuşit proviziile şi ba-
nii, pentru acele raţii, legiuite chiar de Traian?...”

I s-au prezentat şi lungi liste, cu situaţiile 
familiilor, despre care se vorbea că le muriseră 
pruncii, de inaniţie.

„– Copiii rămân pepiniera Legiunilor Militare 
ale Imperiului!... a strigat Hadrian. De ce nu mi 
s-a spus până astăzi?... Pe cine să pedepsesc?...” 
A privit, apoi peste mulţimi; şi şi-a amintit că 
trebuie să afle ştiri, la zi, despre ce cred cetăţe-
nii, despre eforturile lui, şi reformele lui. Fusese 
mai atent cu împroprietărirea soldaţilor, ajunşi 
la 45 de ani, care au rămas în Dacia; iar când n-a 
mai fost destul pământ, le-a parcelat, în Tracia şi 
în Moesia, astfel încât apăruseră, ca din pământ, 
noi aşezări şi oraşe; şi o nouă economie!

Dar Roma?... Umblau veşti fioroase, mai ales 
dimineaţa, când romanii se întâlneau, la piaţa 
de carne şi fructe, se duceau să se îmbăieze, sau 
se distrau, în Circus Maximus. Iată: În Câmpul 
lui Marte, văzuseră gol înaltul soclu al lui 
Hercule! Unde plecase eroul semizeu?... Mantia 
sa atârna, într-o parte, răvăşită. Cu cine se 
luptase?... Putea, oare, să mai producă revolte, 
precum odinioară, Spartacus?...

La intrarea în Capitoliu, sus, pe scări, Castor 
şi Polux îşi struneau amăsarii, însă aveau priviri şi 
feţe obosite, încercănate şi erau plini de sudoa- 
re!... Unde fuseseră?... Caii se coborau şi 
fornăiau!... Hadrian a avut o pornire violentă şi 
rapidă!... Aceea de a curma din rădăcină răul, 
ameliorând şi nefericirea copiilor fără tată!... Îşi 
amintise şi chiar au fost găsite, pe pergament, 
scrise de el, mai târziu, nişte anecdote. Era în 
discuţie sfârşitul unei ceremonii după aşezarea 
celor două urne de aur, în Columnă!...

Hadrian a zărit un om vârstnic, lat în umeri, 
vânjos şi scund, cu doi adolescenţi alături de el. 
L-a recunoscut, în mod absolut uimitor, căci îl 
văzuse din spate. Și a strigat:

„– Hei, Marcus!...” Omul vârstnic s-a întors, 
milităreşte. Îi strigase numele generalul său, 
din Legiunea Întâia „Minervia”, din urmă cu 
aproape 20 de ani!... I-a recunoscut vocea!... 
Părea uluit, copleşit.

„– Majestate!... Vă mai amintiţi de mine?” 
şi a început să tremure de emoţie, aplecându-
se, cu acei doi chipeşi adolescenţi, lângă el, în 
faţa Lui. „– Nu erai, Tu, Marcus, soldatul care 
smulgea pomii din ţărână, când înaintam, în 
construirea podurilor şi drumurilor, la Severin? 
Singur scoteai arbuştii, Marcus, fără ajutorul 
nimănui!... Rădeam de caznele tale, însă, în fapt 
noi te lăudam!...” (...) „– Ce faci, la Roma?”

„– Mi-aţi poruncit, Majestate, în Sarmi-
zegetusa, după război, că-mi daţi pământ şi 
pădure, dacă-mi găsesc o femeie!... Să am copii 
şi nişte turme, ale mele!... Și să-mi aduc fiii, 
după ce vor creşte sănătoşi, la şcolile militare, 
din Ostia!... I-am adus!... Iată-i!”

*
Chiar în noaptea de dinaintea zilei sale de 

naştere, când se gândea să meargă, în faţa 
Poporului Roman, la Coloseum, unde dispusese 
să fie cumpărate 200 de lei africani, şi alte 
200 de leoaice, de la negustorii numizi; iar în 
faţa tribunelor, unde priveau spre gladiatori 

ÎMPĂRATUL-POET	HADRIAN,	LA	DUNĂRE
şi animale, prietenele Sabinei, să fie aruncate 
„ploi de miresme”; esenţe de şofran, de lavandă 
şi rozmarin!... Chiar spre zori, Hadrian l-a visat, 
noaptea, pe divinul Traianus, privindu-l sever, 
în picioare, însă mut, ţinând Lupa Capitolina, 
în braţele sale; dar fără pui!... Fără copiii sacri, 
alăptaţi de ea: Romulus şi Remus. Nu era, cumva, 
acesta un clar semn de... rău augur?... Nu s-a 
mai dus la Coloseum, ci a privit, absent parcă, 
spectacolele crude, din înălţimea Balconului 
său Palatin. A dat, apoi dispoziţiuni, aspre, să se 
mărească, deîndată, salariile legionarilor de pe 
întreg cuprinsul Imperiului. Să li se dea ce nu li 
s-a dat, din urmă cu nouă ani – familiilor sărace, 
văduvelor de război, invalizilor şi infirmilor. 
„O, zei!... Cum putem să avem cetăţeni săraci, 
fameni, când, în Roma, intră mari mărfuri, din 
toate provinciile, din Britania şi până în Orient: 
aur, postav, lână, grâu, din Dacia; argint, din 
Dalmaţia; purpură, in şi orz, marmură din Egipt; 
vinuri din Galia; peşte sărat, pastrame, piei de 
încălţăminte şi uleiuri – din uitata, fabuloasă 
împărăţie învinsă a Cartaginei!...”

Se mai întreba, destul de des, fără să-şi dea 
un răspuns: ce credeau romanii despre el?... 
Pe o corabie, auzise pe un bătrân: „Împăratul a 
rămas tot... GRECUȘOR!...” Nu a intervenit! Nu 
s-a supărat! Și nu a spus nimic. 

În alte rânduri, pe alte corăbii, pe Mare Nos-
trum, auzise, şoptit, pe nişte oameni de afaceri: 
„poet şi geograf, astrolog, călător! Dar Împăratul 
nostru şi-a petrecut mai mult de jumătate din 
zilele sale – înafara Romei şi a Italiei!...”

Era acesta un elogiu, oare, „adus filosofului-
demnitar?” Era un reproş? Ori un lucru rău?... 
Iată, nu îşi putea da, singur, un răspuns. 
Printre peregrinări, e drept: avusese şi lecturi 
„amestecate”, dând la copiat, în scriptorium-uri, 
după cum îi cădeau în mână, diverse volumen-
uri. Pe unele, precum Ovidiu, Virgilius, Marţial, 
le învăţase pe de rost. Dându-le la copiat, exersa 
o idee de „părinte al ediţiilor”; intervenea, le 
corecta!... Astfel, ştia, à memoria, fragmente 
întregi din Platon, Epictet, Epicur!... Și Euclid!... 
Recunoştea, precum a strecurat, în Memorii, că: 
„Eu sunt şi iubitor şi potrivnic, vesel şi întunecat, 
rău şi bun, îngăduitor şi fericit, amabil şi grav, 
deschis, însă şi tăinuitor, sălbatic şi blând; 
iertător şi pedepsitor, generos şi înţelept; dar 
şi aventuros!...” „În aceeaşi vreme: epicureic şi 
orfic!” „Eleat, eliseean şi eleusin!”

„Cel mai adânc din toate, m-au înrâurit, precum 
unduirea firelor nisipului, la marginea Mării, 
«elementele», geometrice, poetice şi simbolice, 
ale lui Euclid. Mişcarea, neîncetată, a astrelor şi 
«timpurilor», «anotimpurilor»; eterna revenire şi 
reîntoarcere a tuturor lucrurilor. Nu are umanitatea 
şi istoria ei, până azi, nici un sens?... Îi vom crea Noi 
şi Mama Roma UNUL!... Vultur şi lebădă, războinic 
şi fecioară, ciută şi taur, corn şi falus, cal şi cavaler, 
fruct şi creier, Proteus şi Jupiter!...”

*
Din bărbat al faptelor militare, politice, Hadrian 

îşi dorise, încă din studenţia sa, să devină un cavaler 
al poeziei. „– Oh, zei, striga, strălucirea miraculoasă, 
de metal, a lui Horaţiu; moliciunea şi unduirea 
trupului, în dragoste, la Ovidiu!... Graţie lor, întâile 
mele Patrii au rămas cărţile!... Azi nu mai sunt deloc 
sigur, dacă iubirea trupească şi sufletească este 
mai dulce decât poezia!... Ea, poezia, m-a iniţiat 
în tainele curajului, dar şi în aceea a morţii. Alături 
de ea, m-am înrobit artei sunetelor şi miresmelor 
trupului vegetal al rozelor, zambilei, dobriţei, florii 
de mastic şi moscului, crinului şi amarului pelin!...

Graţie Părintelui Nostru adoptiv Traian, găsim 
scris în Memorii, îmi amintesc eu, Hadrian, că nu 
am rămas încantonat şi înregimentat pe malurile 
de mijloc germane, sarmate, ale Dunării, ci m-am 
îndrăgostit de fluxul larg al Sfârşitului ei, de braţele, 
gurile, insulele, micile lacuri, şi câmpiile ei, cu grâu 
şi viţe, până la Pontus Euxin. Graţie amintirii eroice 
a lui Traian simt că devin epopeic, asemeni fluviului, 
alteori panegiric, grav-elegiac. A sosit, iată, peste 
mine, senectutea!..., mai adauga el. Până şi oamenii 
cei mai onorabili, mai ales când sunt îndrăgostiţi, 

compun poeme, stihuri, ode, epigrame; şi, apoi, le 
păstrează, în toată viaţa lor, într-un scrin, ca şi când 
le-ar socoti ca o «amplă scriere», ca pe o adevărată 
«operă». Aceste poeme ne vor supravieţui!... 
Dacă-mi vor rămâne, nepieritoare, doar câteva 
versuri, socot că va fi mult!... Însemnări şi meditaţii, 
confesiuni, ironice sau grave, senine, ori serioase – 
tot felul!... Trebuie să gândesc şi să adun, repede, 
toate scrierile mele! O operă diversă şi ambiţioasă!”.

*
La inaugurarea Templului tuturor Zeilor, 

Hadrianus i-a chemat, din vreme, pe toţi prietenii 
săi, din tinereţe, de la războaiele dacice şi partice, la 
ceremonia religioasă, în care el a fost Mare Pontif; şi 
i-a onorat, apoi, invitându-i la un măreţ Banchet, cu 
bucate gătite chiar de împărat, dar şi licori bahice şi 
concepţii platonice. Acolo s-a auzit, şoptit că omul 
din stânga sa, mereu în stânga sa, ajutând, era cel 
ce va fi propus de însuşi Hadrian, ca viitor împărat: 
senatorul Arius Antoninus, supranumit, în imediatul 
viitor, Pius. Hadrian a conceput o friptură, la foc în 
spuză, care va ajunge nepieritoare. A tăiat, mărunt, 
cu mâna sa: uger de scroafă şi piept de curcan, 
muşchi de viţel şi carne de mistreţ; apoi de fazan. 
Le-a tăiat şi amestecat, în sânge, punând peste ele, 
ca un norişor, praf de făină de in şi de grâu; apoi 
ulei de măslini, din Mauritania. A numit-o, pe loc: 
Pentafarmacon!... „– Acest dar, pentru voi, Senatori, 
îl închin simbolic şi Divinului Nostru Traianus!...” 
(Acea friptură rafinată, în Antichitate, a devenit, azi, 
strămoşul celei mai democratice  mâncări, turistice 
şi grabnice, în Roma – şi Universală, rotundă şi 
colorată ca un mozaic: Pizza!

Vizitând Campania, Hadrian a făcut daruri 
ţăranilor săraci şi pietrarilor, care despicau din 
munţi bucăţi mari de marmură, pentru construcţii, 
grădini, palate şi opere de sculptură. Ca vremurile 
să nu i-o ia înainte, şi-a adunat, seara, versurile, 
însemnările, fragmentele de „memorii”; şi a 
comandat copii, după portretele preferate: 
Augustus, Traian, Plotina, el însuşi, Antinous. Din 
pricină că, indiferent de climă şi provincii, mersese 
toată viaţa cu capul gol, în vânt, a observat că 
începuse să surzească; şi se îmbolnăvea, tot mai 
deseori, de o insidioasă şi insistentă „căldură 
malefică” – „Îmi fierb creierii”, îi spunea, când îl 
vizita, lui Antoninus-Pius. „Îmi cheltuiesc sufletul, 
între împliniri şi zădărnicii, îndoieli şi risipe.” 

Printre ideile surprinzătoare a fost şi aceea 
să-l cheme la el pe bătrânul general-guvernator 
Fidus Aquila, care venise la ceremonia religioasă 
a Pantheonului; colegul său războinic, cel mai 
vechi, alături de Lucius Quietus şi Marcius Turbo. 
Acesta se întorsese din Alexandria, unde pusese 
pe picioare administraţia noului oraş: ANTINOUS. 
Hadrian l-a înnobilat cu însemne de aur şi fireturi 
împărăteşti, mantie şi togă de Sidon, făcându-l, de 
faţă cu senatorii, „Prefect de Egipt”, spre a-i mări 
prestigiul de militar şi de bărbat politic. „– Să se 
vadă, prin Fidus Aquila, onoarea şi acţiunile sale 
că doresc o disciplină augustă: militară, însă la 
egalitate cu aceea civilă!”

Și l-a trimis, deîndată, Guvernator al Ulpiei 
Traiana Sarmisegetusa Regia. „Să-mi scrii cum 
s-au refăcut Daciile; şi cum prosperă ele! Și Noua 
Capitală, înfiinţată de Traian!”

*
În grădinile şi lângă fântânile de la Tibur-Tivoli 

îşi aduna, grabnic, tot ceea ce scrisese; comandase 
copii, după Afrodita-Venus, Niobe, Centauri; şi după 
Traian şi Antinous. Unele în iasp şi porfir, altele în 
obsidian, onix şi bazalt.

Adunându-şi scrierile, în genuri mult diverse, 

găsim şi aceste meditaţii grozave, împotriva menta-
lităţilor conservatoare ale vieţii şi ale falnicelor falsi- 
tăţi politice! Sunt şi unele metafore, aproape inter- 
pretabile: „câte glorii, tot atâtea fumuri şi înfumu-
rări! Câte faime, tot atâta pulbere!... Și tot atâta 
cenuşă!...” Scria amestecat, amintindu-şi că, în 
copilărie, fusese învăţat, de nişte lucrători-pietrari, 
să picteze, cu bucăţele de mozaic şi de ceramică, arse 
în foc, delfini, peşti, centauri, cvadrige, pe suprafaţa, 
din apă, a unor viitoare băi publice, în Roma. Stilul, 
derivat de aici, va fi revendicat din epoca Traian şi 
Hadrian şi se va numi, mai târziu: Cosmatesco; iar 
instituţia universală a băilor publice romane, se 
va chema în sec. XX: SPA („SalutePerAqua!”). Iată 
cum poezia înrâureşte spiritul – a notat el în Însem-
nări, adăugând, fulguitor, mozaicat, repetând necon-
tenit: „viaţa mi-am trăit-o în greceşte! Legiunile mi- 
litare, administraţia şi viaţa civilă, însă, – le-am ordo- 
nat şi fixat în latină!... Iar vasta istorie a Romei, gran-
doarea ei, eu am făcut tot ceea ce a fost posibil să con- 
tinue spiritul Athenei!... Educaţia şi artele de azi să 
fie nu doar o urmare, ci chiar o asimilare a celor gre- 
ceşti!... Și a civilizaţiei lăsate de Alexandru cel Mare”.

Și iată şi această poemă, pe care el, Hadrian, 
trebuie să o fi recitat şi incantat, ca pe o rugă, la 
sfârşitul acelei monumentale ceremonii, a religiei im- 
periale, romane, în faţa urnelor de aur – a lui Traian 
şi a Plotinei, unde slujise ca Mare Preot – Suveran 
Pontif; ele, versurile, apar, brusc, printre paginile 
Memoriilor, asemănându-se unei fântâni azurii, în 
cascade, de la Tibur (Tivoli), aproape de moarte:

„Spiritul Împăratului Nostru Traianus
Se înalţă, acum, urcă, înspre Ceruri, 
Purtat de spirala cea energică,
Avântată şi grandioasă
A Columnei Eterne!...
Pentru că El s-a transformat într-un Zeu!
Acolo, SUS,
Trianus şi-a găsit locul
În şiragul strălucitor al încoronărilor războinice,
Aparţinând Nemuritorului Marte!...
O încununare-încoronare –
Proteguitoare şi aurică!...
Ce se naşte şi creşte, din veac în veac,
Luminând şi înnoind – LUMEA!”...
O epigramă-cantica, desăvârşită este rătăcită 

printre manuscrisele ultimelor zile de viaţă ale 
Împăratului Hadrian, fără nici un fel de dubii, 
închinată lui însuşi; şi ea a fost scrisă în latină, de 
data aceasta, însă, simţind, pe aproape: „Moartea-n 
vizită”; „răcorile Styxului”:

„Animula, vagula, blandula,
Hospes comesques corporis,
Quae nunc abibis, in loca
Palidula, rigida, nudula!...
Nec, ut soles, dabis iocos!...”
.................................................
„Spirit blând, azi aproape vag,
Amic al corpului meu!...
Vei porni, în curând, spre alte locuri
Palide, uscate, pustii!...
Nemaiputând să faci glume
Pe care tu le lăudai, cândva!...”
[Trad. Vasile Sav, 2003]
.................................................
„Mic suflet blând, nestatornic,
Oaspete al trupului meu!
Vei descinde, de-acum, spre alte lumi!
Palide, goale şi reci!...
Și unde nu vei mai putea face jocuri,
Pe care tu le-adorai, altădată!...”
[Trad. Anita Zărnescu-Leguay, 2013]

[Fragmente din Roma sorgintei noastre]
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THEODORA	
NICOLESCU

u n.03 febr. 1984, Horezu, Vâlcea u Absolventă a Grupului 
Şcolar „Constantin Brâncoveanu” Horezu, Vâlcea u Premiul II 
la Concursul Naţional pentru Tineret UNESCO, Bucureşti, 2001 
u Premiul special al juriului pentru poezie, „Vâlcea artistică”, 
ed. a VI-a, Râmnicu Vâlcea, 2002

Cimitirul	
de	gânduri

Cineva a împlântat
În trupul meu o idee,
Pe care n-a vrut
S-o mai gândească
Ea a-ncolţit
Şi-n mine a crescut
Un cimitir de gânduri.

Gânduri

Cântecul vântului
Şi închisoarea minţii
O pasăre şi-a pierdut zborul
Cerul geme de sfinţenie
Prin vidul tău imposibil.

(Din volumul colectiv
„Dincolo de dor”)

RĂZVAN	
BĂRĂNGUȚĂ

Petala	de	trandafir

Dacă din cer îmi va pica 
Petală de trandafir, 
De ce să cred că ar strica 
S-o aştern în cimitir?

Când fără viaţă dăinuiesc 
Evadaţii din junglă, 
De ce să cred că eu greşesc 
De am s-o pun în rugă?

Căci cerul lor li s-a deschis 
Cu fulgere şi lacrimi, 
Am luat petala şi-am închis 
Un cimitir de patimi.

Și-aşternută pe covorul 
Presărat cu amintiri, 
Se ofileşte de dorul 
Unei eterne iubiri.

DENISA	
MARINESCU

Cine	sunt	eu?
Eu sunt om...
sunt floare în grădina vieţii
sunt nor pe cerul existenţei
sunt doar...un om

Nu ştiu cum sau când am apărut 
nu cunosc paradoxuri
nu am descoperit ceva măreţ, încă
dar m-am cunoscut pe mine...

M-am căutat printre mii de fiinţe
mi-am luat urma printre copacii vieţii
şi...m-am regăsit 
în sfârşit...

Ce am făcut eu?!
încă puţine
însă am apelat mereu la eventualitatea de a visa
am strigat către mine...

Lui	Hyperion

Minuni de geniu, un erou
Tăcuta carte povesteşte...
Se-aude tainicul ecou
Falnic, Luceafăr străluceşte.

E floare-albastră de pe lac...
E mitul din poveste...
E rugăciunea unui dac...
Ce-a fost, dar nu mai este!...

Fiind băiet păduri cutreierai...
Zâmbeau şi stelele de sus,
Sara pe deal când te aflai
Povestea teiului ai spus.

Floare de tei, de ce nu-mi vii?
Să ne inviţi la veşnicie 
Mai am un singur dor de vei şopti
Freamăt de codru viaţa să ne fie.

Îţi scriu aceste rânduri
Mă-nchin în faţa ta.
Transmit a’ mele gânduri
Tu, nu le cerceta!

Luceafăr blând 
Am doar un gând
De-ai mai avea putere?!
Trecut-au anii peste noi...
aştept o REVEDERE! Theodora Nicolescu, Liliacul-2000

(Urmare din pag. 1)
De aici vocile stinse, una câte una, par resemnate şi aşa 

răzbate senzaţia de inutilitate, de irosire fără rost … a vieţii. 
Cartea aceasta arată faptul că sacrificiul nu a rămas anonim şi 
că el, pus alături de celelalte, are ecoul cel mare şi răsplata unei 
nădejdi. Sunt remarcabile evenimentele unde tinerii au fost 
trimişi la sacrificiu „Irozilor” vremii, dar motivele şi vinovaţii au 
rămas tăinuite! Pe altarul de jertfă al Tighinei, ca şi mai înainte 
cu două decenii la Otopeni, teama de a nu „întina”vechea stare 
de lucruri ce trebuia răsturnată era exprimată, într-un partizanat 
evident, de viitorul vârf al puterii: sef sefilor unei anume salvari 
nationale, prin 1989, şi toţi moldo-ruşi profitori ai statutului de 
Stat independent al Moldovei , dar slujind, culmea!, tocmai pe 
cel din ghearele căruia au scăpat, numitul nostru balaur. Aici, 
pentru simetria mandatelor prezidenţiale să-l remarcăm  alaturi 
de Ion Iliescu pe Vladimir Voronin, deşi în susţinerea lor vor fi fost 
majorităţi electorale manipulate de servicii şi propagande bine 
plătite. Apoi în curentul global, Elţîn, Putin renunţaseră şi ei la 
fostul regim comunist, îl răsturnaseră şi alergau 
spre… democraţie şi pare ciudată susţinerea 
comuniştilor din Transnistria şi a celor din tânăra 
Moldova, dacă nu am şti că balaurul îşi leapădă 
pielea, dar nu năravul.

Momentul pierdut, în aceeaşi notă a 
alegoriei, a fost acela în care balaurul îşi dăduse 
pielea jos şi avea propriile slăbiciuni, iar partizanii 
fostului regim căutau să-şi salveze puterile, fără 
a avea instrumentul-stat la îndemână. Atunci 
valul schimbărilor pentru înnoire trebuia să 
facă până la capăt schimbarea la față. Concluzia 
cititorului după citirea cărţii, adăugată unei 
experienţe de viaţă personală, văzând cum 
se întâmplă lucrurile, trase la indigo prin 
Ucraina, este că Imperiile îşi au legea proprie 
de fiinţare şi că după slăbiciuni se salvează 
uşor prin puterea regenerativă remanentă şi 
profesionalismul exercitării puterilor din stat. 
Imperiile nu au culoare etnică mai ales în vârful 
puteri, dar se servesc de etnia majoritară din care se recrutează 
militanţii. Numărul etnicilor majoritari, în structura imperială, 
dă culoarea falselor democraţii, garantând lărgimea împărăţiei, 
prin colonizări şi strămutări populaţionale, cum poate atesta 
Siberia… fără de sfârşit. Starea de fapt a Moldovei şi României 
din perioada avută în discuţie era similară. Dependenţa de ruşi 
era evidentă. Conducătorii ne erau produse ale aceleaşi doctrine.           

În ciuda diferenţei de atitudine între ţara profundă şi sistemul 
ei de comandă instituţional (fără o separaţie a puterilor în stat, 

lucrativă şi corect  aşezată!), adică între emoţionalul năvalnic al 
trăirii autentice şi calculul rece, raţional, într-un câmp de forţe 
evaluat cantitativ, credem că poporul şi-a recâştigat, ca de fiecare 
dată demnitatea. Miza poporului istoric este mereu războiul 
nesfârşit al dăinuirii sale şi nu o bătălie trecătoare. Poporul iese 
întărit din dureri, suferinţe, sacrificii. El învaţă prin puterea lui 
de-a sublima tragediile, catastrofele, de-a cumineca cu smerenie 
victoriile, fără semeţie imperială, să-şi înnoiască liantul. Statul şi 
cei ce-l conduc, uneori în scopuri partizane, străine de menirea 
lui, se poate clătina la cea mai mică adiere a mulţimii pornită 
de simţul trădării şi al minciunii, adiere devenită furtună când 
trădarea de pe urmă se dă vederi, în toată grozăvia ei. S-a 
întâmplat şi lui Vladimir Voronin tocmai din partea celor ce nu 
vor mai fi fost atinşi de balele şi şi otrava balaurului şi îl va fi 
scos din palatul… puterii, dar  încă mulţi slujbaşi năimiţi şi atinşi 
de veninul intereselor şi ideilor revolute au mai rămas, pentru 
o vreme acolo. Credem că dacă ştim încotro vrem să mergem 
şi vom milita fără încetare multe vor reveni în făgaşul moral. 

Acest mesaj se desprinde şi din cartea lui Anatol 
Munteanu. 

Eroii de la Nistru şi cei ce le urmează pilda 
au ştiut, şi ştiu!, că o luptă nu se termină 
niciodată. Chiar oprirea, prin ordin a bătăliei şi 
îngheţarea acelui conflict nu poate lipsi poporul 
de onoarea şi demnitatea acţiunii sale legitime. 
Strigătul victoriei adver-sarului (nerecunoscut 
de ţările lumii!) şi pasarea vinovăţiei în spinarea 
păgubaşului sunt demonstrate ca minciuni 
de cartea pe care o recomandăm şi pentru 
înţelegere dreptei cauze căreia i s-a vărsat sânge 
şi i-au fost dăruite vieţi de românii adevăraţi. 
Temporizarea clarificărilor, cu efectele la vedere 
şi în alte locuri, adică încetinirea unor procese în 
continuă desfăşurare nu lucrează întotdeauna în 
favoarea celui care trage de timp! Cârtirea de azi 
la ceea ce n-a făcut un anume conducător cândva, 
schimbarea etichetei unui politician cu mare 
susţinere electorală în trădător, uneori criminal… 

,arată sensul procesului cu marca decantării, nu tocmai cum au 
crezut unii că se pot mântui prin uitare! Credem şi mărturisim 
că mântuirea adevărată, în spiritul credinţei noastre este doar 
spovedania, spunere adevărului, scoaterea lui din întuneric! 
Dar putem avea aşteptări din partea celor care se dau creştini, 
în ateismul lor remanent, adică pozând în campanie electorală, 
în faţa altarului, ca liberi cugetători? Acolo, la Nistru, luptăto-
rii pentru mama lor de pământ, sfinţită de mult, au înfruntat  
dacic moartea, nu ca pe o fatalitate, ci cu sentimentul înrădă-

cinat al nemuririi neamului care se nutreşte cu eroism şi jertfe 
curate.

Greu se separă neghina de grâul curat! Greu se separă 
apele şi infinit mai greu gândurile etnice şi confesionale. Ideea 
separării oamenilor, a învrăjbirii lor pentru moşia pe care trăiesc 
şi din care se hrănesc… este imperială şi are deviza  divide et 
impera! Ceea ce a luat balaurul nu este chip să poţi scoate înapoi 
cu rugăminţi! El funcţionează după altă lege morală! Nu a auzit 
porunca decalogului :să nu furi! Din ghearele lui trebuie să te 
smulgi cu puterea sângelui vărsat, cu ajutorul credinţei, o putere 
a puterilor, dată oamenilor iluminaţi şi treziţi în conştiinţa puterii 
lui Dumnezeu. Orice filă scrisă cu inima, probată cu sacrificii, 
ajunsă cunoaştere de sine la cei însetaţi de adevăr, este un pas 
adăugat, o sporire a puterii, o nădejde răbdătoare că smulgerea 
este posibilă şi că sorocul nu este departe. Picătură cu picătură 
se strânge puterea necesară şi ea va umple vasul tuturor 
plinirilor. Evenimente cu aparenţa neimportantului, gesturi 
mici fac din cotidianul nostru matca în care se adună şuvoiul. 
Relevăm în acest spirit un eveniment petrecut mai demult. Prin 
decembrie 1997, la Biblioteca Judeţeană Antim Ivireanul a Vâlcei 
se lansa carte „Amprente în marmura istoriei” (Ed. ALMAROM, 
1997, autor Mihai Sporiş). Pe coperta acesteia harta României 
Mari părea aşezată pe o tablă de şah. La lansarea aceea din 4 
Decembrie preotul, cercetător istoric, Dumitru Bălaşa ne va fi 
ţinut o adevărată lecţie de istorie. Ne va fi spus atunci lucruri cu 
aparenţa că nu sunt dorite după cum îl priveau… oficialii vremii din 
structurile puterii locale. Acolo unde se referea la lipsa de sprijin 
a României pentru Moldova, devenită independentă, la poziţia 
pro-rusească a unor politicieni care temporizau ideea de unire 
(I.Iliescu de exemplu!) . Opinia celor prezenţi era îngăduitoare 
şi chiar favorabilă politicii oficiale. În ceea ce privea situaţia 
grupului Ilaşcu, condamnat de …transnistreni, vezi Doamne!, 
nu de ruşi, părerile erau unanime şi se manifesta un sentiment 
de revoltă şi de simpatie. La finalul unei intervenţii de cca 40 de 
minute, adevărată lecţie de patriotism, care captase întreaga 
asistenţă, ne-a sculat în picioare să spunem cu toţii o rugăciune 
pentru Grupul Ilaşcu să-l izbăvească de greaua încercare şi noua 
să ne întăreasca speranţa în mântuirea neamului românesc. Apoi 
evenimentele următoare, anii următori, vor fi arătat o evidentă 
schimbare de atitudine, o înmulţire a organizaţilor civice 
militante… Picăturile deveniseră şiroaie, apoi râuşoare… Peste 
doi ani , în 1999, Societatea Culturală”Anton Pann” reapare cu 
obiectiv schimbat, nu doar literară, ci culturală, inclusiv pentru 
dezbateri istorice ; 2001, Forumul Cultural, Asociaţia Naţională 
Cultul Eroilor, cu o filială din ce în ce mai activă; Mişcarea Dacistă 
se revigorează, în jurul mentorului Dumitru Bălaşa; 2001 apare 
Cercul de la Râmnic: „România –Grădina Maicii Domnului” ş.a

ÎN	SLUJBA	„POPORULUI	ISTORIC”,		PRINOSUL	TUTUROR	SFINȚILOR	ROMÂNI

CENACLUL	LITERAR	ARTISTIC	AL	LICEULUI	„CONSTANTIN	BRÂNCOVEANU”-	HOREZU
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Realități	incerte
Nicolae	TOȘU

u Gândul că mai am timpul şi energia de 
a-ţi străbate nisipurile rămâne o provocare 
îndeajuns de nesăbuită, ca să nu trezesc 
zâmbetul subţire al Ironiei- O, Itaca!  

Ce destin fabulos! Să trăieşti din 
începuturi. Acesta este destinul păcătosului. 
E ca şi cum ai străbate veşnicia, de la capătul 
celălalt, spre anonimat. 

Pe extreme, dictează sângele. Ce 
spectacol! Pe centru, mintea. Şi ce plictis! 

 
Cea mai înaltă dimensiune umană – măsura. 

„Profesorul” este cel ce a înţeles ce a fost. Dar cel ce a înţeles 
ce n-a fost?

Încearcă numai o dată să ,,mori” pentru o idee şi o să constaţi 
cu uimire cât de puternic eşti! 

Labirintul – spaţiul în care filozofia îşi face toaleta.

Ignoranţa- lipsa de interes faţă de sine.

Superstiţia – instinctul de conservare exarcerbat.

Între două iluzii, omul este planeta în interiorul căreia visurile 
poartă război civil.

Bibliotecii tale virtuale, a cărei elevanţă insişti să o etalezi, îi 
lipseşte cartea din capul celui pe care cu deferenţă îl ignori. 

Neputinţa de a disloca produce mediocritate; 
transformată în neruşinări, aranjează pe mitocani.  

Cine se supără des, pricepe rar.

Cine citeşte pe litere, înţelege pe silabe. 
- Cum, Ion Ion, purtaţi ochelari?
- Da. Cred că am studiat cam mult…

Junior Goglează: Dacă vrei să faci ceva, poţi face ori-
când…

Goglează Senior: Simt, sunt sigur, că pot face lucruri 
perfecte. Abia aştept!

Nu are respect mai mare Divinitatea ca atunci când te-a 
făcut fericit hazardul.

Măine eşti mai bătrân cu o zi şi mai sărac cu ce n-ai vrut 
să afli astăzi.

Sufletul Poetului este o admirabilă junglă.

Raţiunea spune că există pericolul. Logica îşi pune 
întrebarea cum să îl eviţi.

Libertatea a fost sechestrată puţin câte puţin, odată cu 
botezul lucrurilor. 

Ca să nu ajungi niciodată să faci un lucru de luat în seamă 
e timp destul! 

În judecătorie, dracul îşi are casă şi Dumnezeu colivie.

Ce mai faci? Trag de-o mâţă s-o fac tigru.

Toşisme
…Flori cât vedeai cu ochii, curată poezie, iar în colţul grădinii,  

pe latura nord-vestică, nişte arbuşti încărcaţi cu un fel de bom-
boane…

- Ce sunt aceia, domnişoară ?       
- Coacăzi. Coacăzi, sădiţi de tata.
- Dar ce, pe aici bat vânturi aşa de grozave?
- Nu. Ba pot spune că dumnezeu este cu noi.         
- Atunci, de ce sunt aplecaţi de vârf aşa de rău, de parcă i-ar trage 

cineva de vârf…?
-Tata i-a sădit aşa. A crezut că coacăzul creşte ca mărul, înalt, şi 

dumnealui s-a gândit că dacă o muri şi ne-o putrezi scara, ori dacă 
ar fura-o careva, ne-ar fi fost greu să culegem coacăzele, aşa că, de 
teamă să nu alunecăm şi să ne sclintim vreun picior, i-a sădit într-o 
rână, sau oblic, că-i tot una, cum s-a exprimat cineva anul trecut. 

- Consider, domnişoară, că imaginaţia şi grija prea mare faţă de 
familie a tătuţului dumneavoastră a îmbogăţit lumea cu ceva, pentru 
că, într-adevăr, este o idee originală şi foarte practică. Estetica, 
domnişoară, şi rentabilitatea vor domina lumea viitoare; aceasta 
este condiţia ca o idee să îşi găsească aplicaţie. 
.......................................................................................................

Din câte grădini sunt pe faţa pământului, puţine s-or 
putea mândri că stăpânul lor le-a dăruit spre înfrumuseţare 
şi folos un coacăz. Acesta trebuie mai întâi procurat. Apoi, 
neîntârziat, să fie sădit – după metoda oblică MANGLEZU-
PALANGA, al cărei avantaj enorm este că, atunci când coacăzul  
va fi pe rod, poamele sale vor fi foarte uşor de cules, nemaifiind 
nevoie de scară…

PAVEL	
RĂTUNDEANU-FERGHETE

DULCE	DOINĂ	MINUNE

Motto:
„POETUL E CEL CARE DĂRUIEȘTE:

LUMINAT ȘI CURAT-AUR CENUȘIU STRECURAT,
DĂRUIEȘTE CULORI DE NELINIȘTE,

FĂRĂ SĂ AȘTEPTE 
SĂ FIE RECOMPESAT”.

Lucian Blaga are petec de cer în fântână,
Dar eu, mie mi suficient să am caracter,

Cristos-Patrie Limba Română cu îndemână
Și cu echilibru de templu eliberării sub cer,

În dorinţa-drept la iubire din înviere să nu pier,
Deşi multora, chiar aiasta li peste fire, peste mână,

Cu toate, că-i hai să dăm mână cu mână,
Că fraţii din mioriticii Carpaţi trăiesc fără asemănare,

Ca adevăraţi fraţi responsabilizaţi de dulce doină-lumină
Ce-nfloare roadă în grădină: pace şi pâine să lumine înmulţită-n har-

drept la veşnicie,
înmulţită cu har dar din dar de cugetare adâncă pe luncă şi-n hotar,
Doina-lumină minune Grigorescu s-o urce-n car, ca s-adune ce-i de 

semănat şi de secerat în Rai
Pe picior Dan căpitan de plai,

Pe la noi „pace şi război” netrăindu-se-n van
Întru răsărit de soare, iubire-binecuvântare candidând la fericire

(Scriu aiasta şi dobălesc, dau de ştire:
Scrisul mi preţul pentru a evada-n nemurire).

BINECUVÂNTARE	ROMÂNIA	MARE
Lui Dora Pascu

MOTTO:
„În ţara cuvintelor

Ai rostul lor:
Dragoste şi dor

La curţi de dragoste şi dor.”

Dacă te doare la cap, te legi,
De ce nu înţelegi, degeaba să nu alergi

Bătând câmpii pe câmpii cu floricele, miei zgâiţi-zglobii şi copiii-
Adevăr duh de Luceafăr şi văzduh de crud de iarbă şi foe verde de măr

Viaţă-conştiinţă şi ştiinţă de cale
Cu „De-ale carnavalului” -Caragiale

Și cai verzi spierieţi sărind pe pereţi, că bal mascat îţi trebuie ţie-
Patrie Limba română şi un doi la geografie?

De ce nu înţelegi ecuaţia să deslegi-busuiocul să-l dregi?
Dacă nu te doare capul, nu te complici, nu te legi,

Că printre legi şi „ne-legi” sunt băieţi deştepţi şi făr-de-legi, tocmeală
(Fuşăreala, lucru de mântuială, linguşala,
Nu te ridică în şcoala de dincolo de şcoală

De pe orizontală pe verticală cu colonă vertrebală),
Dar ce mai, că tu vii prin vii de unde vii pentru ce vii

Punând ceva la socoteală cu una la mână de ţinut minte, pâine 
fierbinte,

Să mă flatezi zi de zi, că doar tu te capacitezi să candidezi
Iubire la fericire, cu drept la înviere întru răsărit de soare: cu principii 

de Biblii,
Cu privelişti: cu floricele culese de pe câmpii de copiii,

Făcându-şi jucării, bucurii, ca meii zglobii pe şesuri cu râturi pe munţi, 
pe dealuri şi câmpii,

Eccetera, eccetera, că n-am la mine „Stradivarus”, cetera:
Sare şi piper de caracter sub cer vroind din ambiţie să mă faci „neve”, 

să pier,
Din reuşitul cenaclu poetic Schenk a lui maiestru Christian,

cenaclu al tuturor, al nostru ori e Dora al vostru,
Deşi maistru Christian W. Schenk,

Un eminiscian, care nu trăieşte în van,
Dându-mi şi mie avânt să-mi duc de pe pământ

Către cer, pe Golgota, cu răspundere crucea
Trecând binecuvântare prin România Mare

Întru răsărit de soare
Cu profunzimi iubiri la înălţimi,

România, ţara mea, rotunjindu-se întregită între propriile hotare.

CĂ	DULCE	DOINĂ	MINUNE
Lui Petre Prioteasa

La curţi de dragoste şi dor
Fără a-ţi fi uşor cool, carambol,

Dându-te în calitate de apostol, în spectacol
Responsabilizându-te personal: naţional raportat la universal cu 

propriu-ţi rol
Și potrocol de dragoste şi frumuseţe de poveste

Cum nu fu şi nici nu este,
Că scrii pur şi simplu demn exemplu cu tandreţe,

Scrii ca-nvăţător la curţi de dragoste şi dor,
Scrii în slujba aiestui popor, scrii cu dor, cu dulce doină-lumină,
Lumina să nască lumină din lumină pentru lumină să lumiine:

Liturghie-n spice, pace şi pâine
Sub acoperământul Românie de mâine.

~*~
NOTA	BENE

Nici tu nu l-ai cunoscut pe rege?
N-am avut cum să-l cunosc pe rege şi nu găsesc, c-ar fi făcut 

ce o făcut Ceauşescu pentru România.
 

Monumentul	
AFDPR	Vâlcea,	
Ocnele	Mari,	

bronz-marmură,	2009
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18

1918
Patria noastră este aici în perimetru european

la râmnicu vâlcea
la horezu

la craiova fabrica de avioane
oltcit, ford

universitate şi teatru
la cernăuţi

la hlina şi lipcani
la hotin şi cetatea albă
lozova şi castelul mimi

patria noastră este oriunde
şi în acelaşi timp

unde limba vorbită ne-a fost 
şi ne este împărăteasă

patria aceasta este cea mai frumoasă
şi este formată din oameni diferiţi

şi ei au origine comună
toţi din daci şi romani se trag

fiecare şi împreună
de la apus la răsărit fiind deopotrivă

fii sau înfiaţi de oi 
şi de lupoaice neveste de lupi;
formată ne este patria din ape

tisa, oltul
dunărea şi nistrul

şi munţi, câmpii şi mare
este născută între vechiul şi noul severin

jiul apă şi oltul năvalnic
ţară de unde răsare

 chipul magnific al lui constantin brâncuşi
coloana sa infinită

podul lui apollodor din damasc
şi prima minune a lumii rotundă

şi-naltă cu traian în catarg
şi mai apoi cu înaintaşul nostru comun 

şi creştin, apostolul petru
columna de la roma a dacilor

şi romanilor spre nemurire
împreună

răsuciţi ca firul de tors din aurul de la sarmizegetuza;
şi noi călări pe munţii carpaţi

dintotdeauna
cu ochi de acvilă aţintiţi în cele patru punte cardinale

şi inimile de-o parte şi alta
călări pe munţi şi navigatori pe ape:

pe dunăre, pe nistru şi pe toate celelalte
care se scurg până la marea cea mare şi neagră...

*
Vâlceni

vă implor
vă implorăm

împreună cu vâlcenii noştri din sibiu şi alba
cluj napoca, dej şi bistriţa năsăud

până la câmpu lung moldovenesc şi pojorâta
să ridicăm acum la o sută de ani

în două mii optisprezece
spre desăvârşirea unirii de la o mie nouă sute optisprezece

monumentul lupoaicei capitolina
aici la râmnicu vâlcea

pe calea îngustă dintre munte şi apă
şi pe unde toată transilvania se revarsă

spre dunărea albastră
pe calea îngustă dintre dealul înalt
al boului de piatră şi magnificul olt
oltul mare cu-al său tău şi oltul mic

care nu mai sunt pereche
şi insula care nu mai este

dar o ţinem bine minte, noi
şi o vom reface

împreună cu centrul nepereche al râmnicului vechic
şi care nu mai este, nici el, dar care

râmnicul
era mai frumos ca sinaia şi predealul regilor

şi pe care îl vom reface
când va veni şi vremea noastră

vremea rememorărilor timpurilor lui decebal şi burebista
vremurilor columnelor traiane

şi de vămeşie-mai apoi
între valahia mică şi valahia mare

dacă nu chiar râmnicul
primă capitală a marelui Basarab

şi capitală a fabricării hârtiei pentru carte
capitală a cărţii

chiar în o mie cincisute opt;
râmnicul capitală ivireană a tipografilor 

după pravila govoreană
şi, să nu uităm,

fără această primă valahie 
daco-elenă şi romană

ar mai fi putut exista şcoala ardeleană?
...şi aici în carpaţi

pictura neobizantină?
...Să ridicăm o lupoaică capitolină

pe calea lui traian în locul
unde calea cea mare se rupe

şi oscilează între cartierul „versailles”
şi drumul care duce spre dunăre

prin târgul vechi şi care, vai
nu mai este

ci sunt chioşcuri de lemn cu artificii
şi trepte din piatră

dulcegării şi papetării
după cum sunt anotimpurile...

*
Istoria

cum le-a aşezat şi organizat pe toate
şi cât de bine

încât nu ne vine
nu vrem drum înapoi

vrem să muncim
şi să ne unim oameni cu oameni indiferent de state

de ţările bogate şi ţările sărace
români valahi, români moldoveni

români bucovineni şi transilvăneni
sau ardeleni

români unguri şi români lipoveni
român turci şi români armeni

istrieni şi macedonieni
cum istoria le-a aşezat pe toate

şi organizat, numai că vai!...
în o mie nouă sute patruzeci şi patru

am dat basarabia pe transilvania toată şi ne-am ales 
cu asigurările tătucului iosif visarionovici stalin;

şi bucovina de nord am dat-o ucrainei
şi basarabia istorică, la fel!

...fără logică istorică şi fără război
în vremea când europei îi plăceau războaiele

aşa se primenea bătrânul continent;
le-am dat fără asfalt

cu noroi
şi iată astăzi

ele sunt la fel
istorie satrapă

încât până şi azi
nimeni nu mai poate să le despartă

fiindcă în toţi aceşti şaptezeci de ani înroşiţi
de comunism şi de socialism

de internaţionalism 
şi unanim

şi în toate direcţiile
dezvoltat pe orice meridian  longitudinal şi latidudinal

am învăţat
chiar

că
nimic nu se mai poate face şi desface!

...desigur
până la anul de graţie al românilor
o mie nouă sute optzeci şi nouă;

chiar brătianu prin vocea şi scrisul lui iuliu zanne
în o mie nouă sute

aoleu de când, văleu
trâmbiţa la paris numele românului basarabean

şi bucovinean, ungrovlahotransilvan
ungur chiar istrian şi macedonian!

...de aceea şi noi
cei din zărneşti şi „versailles”-ul râmnicean

îi trâmbiţăm acum pe ratco golesîn
pe dolfi valentin

pe constantin zărnescu şi dumitru covalciuc
pe leca morariu

pe traian cantemir
pe constantin lucaci

pe ucenicii lor
pe marii poeţi moldoveni şi olteni

de ieri şi de astăzi
nord bucovineni şi ucrainieni

şi moldoveni
şi bănăţeni din banatul românesc

şi banatul sârbesc...
le trâmbiţăm numele

pentru ca acum să fie la fel
ca în o mie nouă sute optisprezece!

*
...În marşuri funebre am trăit şase zile în decembrie

două mii şaptisprezece, comemorând
tragediile din o mie nouă sute patruzeci 

şi patruzeci şi patru
când sute de mii de soldaţi români au fost daţi pradă
duşmanilor prieteni satrapi ai armatei scorpiei roşii

când am predat fără lupte şi războaie
iarăşi

o parte din bucovina şi basarabia toată
celor care l-au omorât pe ţarul nicolae al doilea;

ce nu au putut face legionarii şi liberalii
au făcut social democraţii

şi comuniştii lui gheorghe gheorghiu dej
încă de când era pe drum de la tg jiu

la râmnicu vâlcea
ascuns în podul de la biserica sf. gheorghe

a preotului gheorghe marina
ajuns justinian marina patriarhul româniei!...

dej ascuns în podul lui marina
pentru ca să nu-l prindă serghie iandola

şi să-l predea siguranţei statului...sute de mii!
genocid făcut în o mie nouă sute patruzeci şi unu

în bucovina, şi, când
copii şi bătrâni au fost daţi hrană la porci

în taigaua siberiană 
şi extremul asiatic şi nevolnic

zeci de mii; 
şi în o mie nouă sute patruzeci şi nouă

în fosta Basarabie
când rămăşiţele româneşti ultime

au fost exterminate
fiindcă erau unite în cuget şi simţire

şi faptă
cu fraţii lor din teritoriul 

dintotdeauna regesc
chiar dacă s-a chemat românia
basarabia, bucovina şi ungaria

istria şi macedonia
în o mie nouă sute!...

 scorpia roşie duşmană şi avidă
care era noul ierusalim

noul mesia
noua politică neocreştină

fără dumnezeu!...netolstoiană şi negogoliană
şi nedostoievschiană
noua politică tirană

a unui popor părăsit de cel de sus
care a luat locul popoarelor româneşti

din basarabia toată şi bucovina de nord;
alexandru şi nicolae

familii de ţari
adevărate bocitoare

plâng şi astăzi
basarabia curată făcută de domniile lor

şi de românii dintre prut şi nistru
dintre hotin şi dunăre

basarabia frumoasă şi bucovina arătoasă
pe care o plâng deopotrivă

şi basarabenii
şi bucovinenii din noua noastră patrie

trei sferturi din ce a fost atunci
în o mie nouă sute optisprezece!

o plâng şi românii din noua republică moldovenească
şi românii bucovineni din ucraina de astăzi

căci văd peste prut şi munţi
unde sunt românii în al lor leagăn;

văd şi ruşii, văd şi ucrainienii, văd şi sârbii
dar lor nu le pare rău

văd şi ungurii
şi ei suferă mereu

şi-ncearcă cu limba lor sucită
să strice aerul şi armonia unei patrii

inclusiv cea de peste munţi şi de peste văi
grădină a maicii domnului curată

cum spunea frumos şi inspirat de mare lumină
papa ioan paul al doilea

grădină a icoanei
unde fugeau neplăcuţii imperiului

unguri, români, evrei!
...basarabie şi bucovină frumoasă

şi bogată, şi inteligentă
nemţească şi evreiască

sunteţi dragostea noastră
moaştele sfinte a unui trecut luminos

şi frumos, şi glorios
şi încă

de când corvinii stăpâneau lumea prin mateiaş
ştefan şi ţepeş

sau de când mircea cel mare şi sfânt
i-a rupt coloana vertebrală lui baiazid

trecut mare şi frumos, şi glorios
pe care doar unii au ştiut să-l măsoare:
haşdeu, iuliu zanne, eminescu, brătianu

creangă şi arghezii
macedonschi şi maiorescu...

*
„Au fost trei miide morţi”

a spus marele romanov nicolae
ca prin vis

„nu au fost trei sute
poate patru”

a spus dumitru covalciuc
despre românii omorâţi la fântâna albă;

„au fost trei sute de mii” a spus monahul Moise
„cei din o mie nouă sute patruzeci şi unu

şi cei din o mie nouă sute patruzeci şi nouă”
care s-au trezit rude şi neamuri cu cei plecaţi în fostul regat

şi care din vălul ne negură de-atunci până astăzi
ne-au strigat: „Să nu ne răzbunaţi”!

*
Românii care au morminte

plâng după pământul basarabiei şi bucovinei
iar cei de peste Prut şi de peste Siret

din Cernăuţi
plâng după oameni!

...umbra noastră comună ne-a părăsit şi ea!...
vai, doamne!

Csaky	E	POE
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NICOLAE	
VĂLĂREANU	

SÂRBU

Poeme	dedicate	sculptorului		
Constantin	Brâncuși		
(19	Februarie,	1876	–	
16	Martie,	1957)

		Sculptorul 

Brâncuşi îşi ciopleşte gândul 
peste inima pietrei 
în forme de sărut. 
 
Poarta se deschide, 
îndrăgostiţii trec 
sculptorul moare. 
 
Se aşază masa tăcerii, 
pe scaune doar doisprezece 
cei care l-au iubit, 
Jiul doar murmură. 
 
Spiritul său se înalţă 
prin coloana fără sfârşit, 
 
apoi familia împuţinată 
aşezată pe şase scaune 
la masa de parastas 
varsă lacrimi în tăcere. 

		Coloana	infinitului 

 Cine caută 
în sferele atinse de lumină 
găseşte prin ere, 
datina şi oasele strămoşilor 
la porţile de ceară dintre nopţi 
 
fulgeră inima în iernile lunii, 
se sting ochiuri de stele; 
nimicul îl şterge... 
 
Coloana infinitului 
virtute a liniei frânte 
împleteşte suflete. 
 
visează şi păsările 
înălţându-şi aripile 
prin siluete de metal, 
 
în zbor, 
cerul străpung. 

		Întruparea	

Nimeni nu mai stă la masa tăcerii, 
bunicii sunt plecaţi după piatră 
până în miezul munţilor înalţi 
unde vor să cioplească porţi 
prin care să treacă nepoţii viitorului. 
Până la sosirea lor la cină 
râul se pregăteşte de învierea 
sculptorului, 
din sub brazda numelui său 
ideile devin păsări în zbor 
deasupra de coloane nesfârşite. 
 
Ele luminează-n măduva cerului 
de unde duhul sfânt coboară 
se întrupează în suflete de piatră 
ce nu mai mor.

		Brâncuşiană

Bat clopotele-n dungă prin oraşe, 
Turnurile se-nclină spre apus, 
Sub salba rugăciunilor golaşe 
Sufletul rămâne-n piatră un’ l-ai pus. 
 
Masa plină de tăceri de-atunci 
Pe mal de apă a rămas stimgheră, 
Păsări măiastre o să vină-n lunci, 
Să le aşezi în ochi câte-o himeră. 
 
Cioplite fin să le dai zborul 
Și oul să rămână sus pe masă, 
De sete îţi va fi de infinit, izvorul 
Să vină şipotind pân’ lângă casă. 
 
Și pe alei cu scaune rânduite 
Să-şi treacă oamenii sărutul, 
Pe sub poartă, nimeni să nu uite 
Că nu împărăteşte el pământul.

	Oul 

Oul îmi absoarbe micul infinit, 
se divide întruna 
şi capătă forma perfectă. 
Păsările sunt ideea 
care ţâşneşte din inima lui 
cu lecţia de zbor în aripi. 
 
Tăcerea e doar un gest
de împărtăşanie a gândului; 
nu stă la masă - 
Aleargă pe alee să prindă scaunul timpului, 
memorează forma sărutului 
cu o bucurie născută din durere. 
Lasă rugăciunea - sufletul pietrei - 
în ochi, la cuminţenia pământului, 
înainte de a se ridica păsările la cer 
pe urmele recunoştiinţei. 
Dumnezeu şi-a cioplit cu dalta 
marmora cerului nepieritor, 
lacrima şi-o sloboade prin ploi, 
peste meseni, în curtea casei, 
unde i se păstrează în taină un loc.

		Rămâne	doar	zborul 
	
Noaptea-şi omoară întunericul 
cu o lamă de cuţit, 
pieptul pământului absoarbe 
rădăcini din anotimpuri. 
 
Inima închide nesomnul ceasului 
în aşternuturile pieptului. 
Călare pe caii vântului de nord 
ochii mei se sting de aşteptare 
şi îşi sapă lumina prin minereu.
Pietrele statui gânditoare 
deschid drumul eternităţii, 
lăcrimează în clipele de răgaz 
în piaţetele oraşelor 
durerea lui Brâncuşi. 
 
Se deschide cerul 
sub aripile păsărilor, 
ne mai rămâne doar zborul 
ori mutarea în noi înşine 
urcuş prin romburi la infinit. 

		Poarta	sărutului 
  
Abur la poarta unui sărut 
unde bat să deschidă, 
mirosul fierbinte al pâinii rupte 
ce urcă o rugă spre inimi, 
magica poartă 
în faţa luminii cosmice. 
Aştept cu palmele lipite 
dulcele ei surâs, 
tăcerea care o alungă 
cu ochii minţii. 
În piatră se coace infuzia 
pe care buzele mele o simt
dragoste devenind. 

			Zidind	în	piatră 

Încrezători 
dau drumul la semne, 
zidind în piatră porţi 
cu sărutul pe ambele feţe. 
 
Ascultă cântec din fluier 
la masa rotundă şi-n taină 
foamea a plecat să se culce, 
ochii în ochi se pătrund 
şi se satură. 
 
Brâncuşi are un mugure ascuns, 
izbeşte cu dalta în piatră, 
scrie sfârşind în cuvântul 
ce iese din fântâni spre cer. 
 
Atingând cu privirea un cuib 
rotitor ca un izvor în cremene, 
unde lumina gândeşte pe Unul 
şi ceilalţi se întrevăd în EL. 
 
Cu zâmbetul, în numele lui, 
fructul celest se naşte 
cu inima roşie ori verde, 
moştenire pământului să-i fie. 
	 

		Coloana	fără	sfârșit 

Oul e infinitul care se multiplică  
şi rămâne la forma perfectă,  
păsările sunt doar ideea  
care iese din inima lui vie,  
cu lecţia de zbor în aripi.  
 
Tăcerea rămâne un gest  
de împărtăşire a gândurilor,  
care nu stă la masă,  
aleargă să prindă un scaun de timp,  
să-şi mărturisească taina-n sărut, 
înflorind stâlpii porţii.  
O bucurie dăltuită-n durere  
şi apoi rugăciunea  
spusă de cuminţenia pământului,  
înainte de a se ridica la cer  
domnişoarei Pogany.  
 
Pe urmele recunoştiinţei,  
Dumnezeu înduioşat şi-a cioplit  
piatra cerului său  
în care urcă coloana fără sfârşit. 

		Brâncuși

E o masă a tăcerii la care stă 
Gânditorul de la Hamangia. 
Brâncuşi obosit după călătoria prin lume, 
se aşază şi el la masa rotundă din lemn 
şi gustă roadele pământului originar. 
Suferinţa din gând îşi vede simbolurile 
cum se nasc din lucruri simple. 
Ideile se cioplesc în masa tăcerii, 
pleacă fecund spre poarta sărutului şi coloana fără sfârşit  
după ce a iniţiat himere,vrăjitoare, domnişoare, prinţese...
şi zborul unor păsări văzute la Hobiţa 
chiar peşti ori ţestoase zburătoare. 
Urmaşii un timp n-au priceput nimic 
considerându-l un copil plecat! 
Sculptorul este prezent în piatra, metalul şi lemnul lumii 
mai mult decât în conştiinţa noastră 
de neînsemnaţi muritori.

GEORGE	ANCA

 „Clipa trăieşte veacurile mor”
cosită iarba verical mohor

„Pe veci pierduto, vecinic adorato”
iluzie dintâi şi singur iat-o

„Puternic iar de-o vrea – e pururi iambul”
decasilabul în sonet preambul

„Într-o grădină din Italia”
în India şi inter alia

„Zadarnic încercăm, nu-l vom ajunge”
ne-om gâtui-ntre noi cu mânuri ciunge

„Singură luna sfântă v-a văzut”
nostratic sufletul necunoscut

„şi flori şi ochi şi buze şi morminte”
ţi tragerea la sorţi cu gloanţe sfinte

„Vrăjmaşi ai celor care azi ni-s dragi”
amici defuncţilor antropofagi

„Te vom iubi. Te vom goni cu pietre”
se lepădase în cuvinte Petre

„Eu cred că sufeream de prea mult suflet”
întâiul e şi ultimul răsuflet

„ca Edgar Poe mă reîntorc spre casă”
pe Broadway cafeneaua cuirasă

„Dreptate! Ochii plânşi vor să te vadă”
la ochi legată plânsu-ne te pradă

„Se-ndoaie coapsa plopului pe culme”
îndrăgostirea vântului adulme

„Jur împrejur e gol e frig e groază”
pustiul ne încarcerează

„Dormea întors amorul meu de plumb”
ţipenia de bronz pe podium bumb

„Pierdut într-o provincie pustie”
pe cine paradisul să învie

„Îngerul meu îşi mai aduce-aminte”
de sine paznic cine nu ne minte

„E o tăcere de-nceput de leat”
niciun cuvânt nebinecuvântat

„Fă, Tinco, fă! papucii de mătase”
femeia de demult nu se dansase

„a tras cinci gloanţe cu pistolul brown”
un revolver urmuz în mâini de schiaun

„Pe vremea regelui Pepin cel Scurt”
am fost odată patriot mankurt

O cale de la Nil şi pân-la Gange
„Lalage sugrumat de mâna cange”

„Copiii celor morţi creşteau bărbaţi”
bărbaţii morţi copiilor lor fraţi

„Noian de suflete, ninsoarea cade”
ninge din suflet cu upanişade

„să emigrăm spre Noul Finister”
duşmanii fabrice din noi mister

„Mopete l-a citit pe Thomas Mann”
în rar decasilab silaboman

„De ce-ai plecat? De ce-ai mai fi rămas?”
Ducându-te ai mai făcut un pas
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Constantin	GEANTĂ

Adeseori mă gândesc la ceea ce 
spunea Thomas Mann undeva 

în romanul Iosif şi fraţii săi şi anume că: 
,,Adâncă este fântâna trecutului. N-ar 
trebui oare spus că nici nu i se poate da 
de fund?” Astfel, de multe ori îmi vorbea 
soţul meu despre comoara din Bulz. Acest 
Bulz se găseşte în muntele Cozia. Privind 
din Călimăneşti, localitate aflată în judeţul 
Vâlcea, de pe malul Oltului, Muntele Cozia 

pare ca un om dormind, iar Bulzul, sau Grădina Bulzului, se află 
undeva în partea dreaptă la ceea ce pare a fi, la un cap de om, 
nasul. 

  
Au trecut 25 de ani de când soţul meu m-a părăsit pierind 

într-o expediţie pe Muntele Cozia. A plecat cu doi prieteni şi dus 
a fost. Cei trei au dispărut fără urmă. Azi noapte am avut un vis în 
care mi s-a arătat soţul meu şi mi-a spus: 

- Marilena caută în mapa mea aflată în sertarul pe care te-am 
rugat să nu umbli decât atunci când îţi voi spune eu.  

- Constantine, cum se face că ai mai trecut pe la mine după 
atâta amar de vreme?! 

- Abia acum am avut si eu voie să plec din locul unde sunt. 
- Dar unde eşti dragul meu? 
- Te rog să nu mai pui întrebări.  
- Dar m-ai părăsit acum mulţi ani. 
- Nu te-am părăsit niciodată, deoarece în acest timp tu ai fost 

în inima mea. 
- Dar ...  
Mi-a pus mâna la gură. 
- Te rog să taci! Încă nu este momentul să afli mai multe. 
- Şi când va fi mă rog acest moment? 
- Ai puţină răbdare. 
- Cât timp să mai am răbdare? Am aşteptat 25 de ani! 
- Mult a fost puţin a rămas ...  
M-am trezit plină de sudoare şi cu inima bătând să-mi spargă 

pieptul. Era două noaptea şi nu am mai putut să adorm până la 
ziuă. 

Cum s-a luminat de ziuă am căutat cu înfrigurare şi am găsit 
aceste însemnări din jurnalul său: 

  
„20 septembrie anul ... 
  
Vremea ploioasă se prelungea de două săptămâni. Prin 

parbriz priveam liziera pădurii. Ceaţa fină, care se ridica în zare, 
îmi amintea despre zânele şi spiriduşii din basmele copilăriei. 
Priveam casele de la poala muntelui ce păreau a se afla acolo 
din timpuri imemoriale. Drumul pietruit era parţial funcţionabil, 
pe alocuri însă gropile îl făceau impracticabil. Atras de mirajul 
satului Sălătrucel doream să aflu cât mai multe informaţii în 
vederea scrierii unei cărţi despre oamenii şi locurile acelea. Prin 
natura profesiei întâlnisem în viaţa mea o mulţime de locuri, care 
mai de care mai pitoreşti. 

Satul Sălătrucel se afla nu departe de oraşul meu natal şi 
mă atrăsese încă din copilărie. De când aveam vreo zece ani am  
auzit de la străbunicul meu despre acest mirific sat şi despre 
Muntele Cozia cu legendele sale. Cel mai mult m-a obsedat 
povestea Lacului Gogir, din muntele Cozia. Aici în urmă cu mulţi 
ani ar fi ieşit un catarg. Se spune că acest lac ar fi fără fund şi ar 
comunica cu o mare sau un ocean. Mult mai târziu investigând 
cele spuse de străbunicul meu am aflat că totul nu este decât 
o poveste. În schimb am aflat despre legenda celor trei haiduci 
Anghel, Badea şi Ivan, care ar fi ascuns o comoară fabuloasă în 
munte.  

Întrebând pe unul şi pe altul despre cei trei haiduci am ajuns 
la Ion. Acesta m-a condus către casa tatălui său moş Mitu. Moş 
Mitu era cioban din tată în fiu. Ion, fiul său, era prietenul meu 
şi colegul meu de generală. Când ne-am revăzut după douăzeci 
de ani şi i-am vorbit despre preocupările mele, Ion mi-a spus că 
tatăl sau ştia despre legenda celor trei haiduci. Fiind bătrân şi 
bolnav, moş Mitu, locuia cu fiul nora şi nepoţii săi. Azi, vineri 20 
septembrie sunt aşteptat de către moş Mitu. Este ora trei după 
amiază. Ajuns la casa ce părea un exponat din Muzeul Satului, 
pe prispă mă întâmpină un om cu părul alb, cu o mustaţă tunsă 

COMOARA	DIN	BULZ
-	fragment	-

scurt care mă pofteşte înăuntru. Nu este prea înalt. În schimb are 
o privire ageră, iar ochii săi scânteiază aruncând luciri albăstrii. 
Cu o voce blândă şi un surâs enigmatic îmi zice:  

- Te-am aşteptat taică. 
- Am venit deoarece ...  
- Ştiu, mi-a spus Ion. Vrei să scrii o carte despre oamenii 

acestor locuri. Bine faci. Nu strică să rămână mărturii despre 
vremurile care au trecut. 

- Unchiule aş vrea să-mi vorbeşti despre haiducii Anghel 
Bocşa, Vasile Doncea zis Badea şi Ioan Ianoşi zis Ivan şi despre 
comoara ascunsă de ei în munte. 

  - Erau trei, taică, parcă îi văd: Anghel înalt şi voinic, Badea 
scund şi îndesat, Ivan de statură medie. Anghel purta o căciulă 
brumărie şi avea o mustaţa neagră precum pana corbului. Badea 
era un hâtru şi avea un fluier fermecat. De multe ori la hore cânta 
cu atâta foc încât părea că toată inima i se scurgea în cânt. Ivan 
era de statură medie şi avea un scurtuc, ţesut de nevasta lui. El 
era întotdeauna tăcu. După ce i-a fost ucisă familia, el a devenit 
tot mai însingurat. Ani de zile a umblat cu oile unui boier care îi 
era şi unchi. 

- Dar cum şi-a pierdut familia Ivan? 
- Apoi asta este o poveste mai îndelungată. 
- Ascult unchiule, iar între timp mai notez şi în caiet . 
- Bine faci nepoate. De multe ori nimeni nu se mai îngrijeşte 

de trecut şi atunci colbul se aşterne, iar odată cu praful uitării 
oamenii repetă greşelile din trecut.  

- Mulţi fac rău din plăcere. 
- Aşa este, de la Adam şi Eva, şarpele răutăţii înveninează pe 

semenii noştri. Dar sunt şi oameni, care nu se lasă păcăliţi de 
acest şarpe. Însă pentru a putea să evite răul, omul trebuie să-l 
cunoască. Astfel acest Ivan, a fost un căpitan vestit şi s-a remarcat 
în multe lupte. A ajuns un om respectat în satul nostru. După 
ce o rană i-a imobilizat o vreme umărul stâng, a rămas la vatră. 
A luptat în război, însă un glonţ l-a obligat să renunţe pentru 
totdeauna la cariera militară. S-a întors în sat, s-a căsătorit, şi-a 
făcut o gospodărie de invidiat. Mai târziu a intrat în conflict cu 
nişte vecini. Erau fraţii Cioacă, hrăpăreţi, iubitori de zavistie, care 
şi-ar fi vândut şi părinţii pentru blestemata de moşie. Erau doi 
fraţi Ion şi Vasile. Ivan ar fi dorit să le cumpere moşia, dar nu 
s-au înţeles la preţ. El le-a oferit o sumă bunicică, însă ei nu erau 
mulţumiţi şi creşteau preţul mereu. Într-o zi Ivan s-a supărat şi 
a vrut să cumpere altă moşie. Ei ştiind că are bani, nu vroiau să 
piardă o asemenea ocazie şi au început să-i pună beţe în roate. 
Văzând că el nu se teme de ei şi nu-i bagă în seamă au încercat să 
se răzbune pe el şi i-au pus foc la conac. Atunci au pierit nevasta 
Mariana şi băiatul Ionel. El a rătăcit mulţi ani prin păzind oile. 
Într-o zi au apărut doi oameni la stâna unde se afla. Unul era 
înalt, de parcă îi uitase Dumnezeu măsura, iar altul scund, atât de 
scund încât abia îi ajungea primului până umăr. Aceştia auziseră 
de Ivan, despre renumitul căpitan de oşti, care după necazul 
avut a devenit cioban. Anghel avusese de-a face cu fraţii Cioacă, 
deoarece aceştia au pus mâna prin înşelătorie pe moşia tatălui 
său Avram, lăsându-l pe drumuri. Atunci a jurat răzbunare şi a 
pornit în căutarea unui alt tovarăş de luptă. L-a găsit pe Badea. 
Acesta umblase prin lume, încercase multe meserii dar nu se 
putea aşeza nicăieri. Cânta din fluier iar cine îl auzea rămânea 
înmărmurit. Iubise şi el o fată, în tinereţe, dar aceasta s-a măritat 
cu altul, cât timp a fost Badea la oştire. Auzind că iubita sa Veta 
s-a măritat cu altul, atunci a plecat prin lume, lăsând pe ceilalţi 
cinci fraţi să-şi împartă moştenirea. Într-o zi Anghel şi Badea s-au 
întâlnit la un târg. De atunci au rămas nedespărţiţi. Dorind să-i 
pedepsească pe fraţii Cioacă, dar să le ia şi averea s-au interesat 
pe aici pe acolo şi au ajuns la Ivan. 

- Dar, bine unchiule, Ivan care a fost căpitan de ce nu a 
încercat să-i pedepsească pe fraţii Cioacă? 

- Nu ştiu nepoate. El a fost cioban mulţi ani împreună cu tatăl 
meu. Era însă un om închis. Rareori vorbea despre viaţa sa. Părea 
că ascunde ceva, dar nu ştiu ce. Într-o zi, după cum povestea tatăl 
meu, cei doi au venit la el şi după ce au discutat ceva vreme, 
au plecat împreună. Cu tata a rămas prieten. Îl vizita câteodată. 
După un timp am auzit că fraţii Cioacă Ion şi Vasile au fost găsiţi 
împuşcaţi într-o pădure. Însă modul în care au fost ucişi rămâne 
învăluit în ceaţă. Eu am aproape optzeci de ani, iar pe cei trei 
i-am cunoscut pe când aveam vreo douăzeci. Au venit şi la nunta 
mea cu Eufrosina. Ne-au ajutat să ne facem casă şi să cumpăram 
multe oi. Tata ne-a părăsit murind după câţiva ani. Eu am avut 

trei copii, dintre care azi doar unul mai este în viaţă. Nevasta mea 
a murit în timpul unei ploi. 

- Cum aşa? 
- Eram amândoi cu oile şi ne-am aciuiat sub un copac 

scorburos, însă un trăsnet a trimis-o pe lumea cealaltă. Băieţii au 
murit unul la 20 şi altul la 30 de ani răpuşi de o boală de plămâni, 
iar eu am rămas cu fiul meu Ion. 

- Nu te-i mai recăsătorit? 
- Nu, au iubit prea mult pe Eufrosina mea şi nu mi-a trebuit 

altă femeie. Mi-am petrecut viaţa păscând oile vara pe munte, 
unde mi-am făcut o stână renumită. Iarna am împletit coşuri, 
am cioplit fluiere şi linguri. Astfel toată viaţa mi-am petrecut-o 
îngrijind-mi gospodăria. Mergeam pe la târguri de sărbători, 
unde vindeam brânză, caş, oi, sau coşuri şi fluiere. Fiul meu a 
crescut pe lângă mie, însă iubind cartea a ajuns învăţător. Azi 
nepoţii sunt mari. Am doi nepoţi şi o nepoată, unul de 20 de ani 
altul de 18, iar fata de 16. 

- Bine, dar despre nora dumitale nu-mi spui nimic? 
- Ba da. Nora mea se ocupă de gospodărie şi are grijă şi de 

mine. Însă vreau să-ţi mai spun despre Anghel, Badea şi Ivan. 
- Te ascult taică. 
- Fiul meu Ion, mi-a vorbit mult despre dumneata. Mi-a spus 

că eraţi prieteni şi petreceaţi multe ore citind sau discutând 
despre vremurile de altădată. 

- Aşa este. 
- De aceea vreau să-ţi spun despre cei trei lotri. Ar fi păcat 

să fie uitaţi. Au făcut şi bune şi rele, iar eu înainte de a pleca la 
Dumnezeu, vreau că nepoţii mei şi copii lor să cunoască faptele 
din trecut, care fie rele, fie bune constituie pilde. 

- Te ascult şi notez. 
- Deci, cei trei s-au făcut lotri sau haiduci. Erau vestiţi în toată 

zona noastră. Jefuiau pe cei bogaţi şi nemiloşi, însă dăruiau celor 
ce trăiau în nevoi. Prea multe nu ştiu despre ei, însă mi-a rămas 
în minte o ispravă de-a lor. Au jefuit mai multe biserici şi conace. 
Imediat după nunta mea cu Eufrosina, Ivan şi Anghel au pierit într-
un mod misterios. Se pare că au alunecat în prăpastie într-o zi cu 
ceaţă. Badea spunea că nu găsit niciodată schelete de oameni sau 
de cai în prăpastie. Deşi a căutat multe zile după aceea împreună 
cu alţi oameni plătiţi de el. Badea le-a mai supravieţuit mulţi ani. 
Scund şi îndesat era verde ca bradul. Trecut de 70 de ani, părul 
şi barba îi albiseră. Era în schimb rumen. Într-o zi a venit la mine 
şi mi-a zis: „ Mitule, cred că mi se apropie sfârşitul. Am venit să-
ţi spun ceva înainte de a închide ochii pentru totdeauna.” L-am 
poftit în casă, l-am ospătat, apoi i-am zis: „ Te ascult unchiule 
Badea”. „ Tatăl tău ne-a fost amic. Noi ascundeam la el la stână 
prăzile. Mama ta a murit când tu aveai trei ani, dar tatăl tău nu 
s-a mai căsătorit niciodată. Era legat de noi cu un jurământ şi 
se temea să nu-l calce. Astfel a preferat să aibă câte o ibovnică, 
dar nu soţie.” Eu l-am întrebat: „Cum a murit tata?” „ A dispărut 
într-o zi pe când mergea cu mine prin pădure. Atunci am ajuns în 
locul unde Ivan şi Anghel căzuseră în prăpastie. A intrat în ceaţă 
şi dus a fost.” „ Ce s-a întâmplat cu el?” „Nimeni nu-ţi poate 
spune. Era un om bun ca tine. Toată viaţa l-am iubit.” „ Păcat, 
zic eu.” „Mare păcat, dar noi bieţii oameni suntem sub vremuri, 
nu cei care mână vremurile.” „ Da unchiule Badea, aşa este ... ” „ 
Deci, vreau să-ţi vorbesc despre comoara din Bulz”. „Te ascult ... 
” „ Prada se ridica la nouă poveri. Aceasta a fost dusă în munte, 
în locul numit Bulz. Am potcovit caii invers, am urcat pe nişte 
poteci ascunse, iar după aceea am aruncat caii în prăpastie. Am 
îngropat comoara într-un loc unde se află o potcoavă în stâncă. 
De acolo privind spre munte numeri zece paşi la dreapta şi sapi”. 
Aceste lucruri mi le-a povestit Badea. După aceea mi-a zis: „Eu 
Anghel şi Ivan am făcut un jurământ prin care ne legam ca nici 
unul dintre noi să nu o poată dezgropa comoara fără ceilalţi. Ei 
nu mai sunt printre noi, iar eu sunt bătrân. Ca atare îţi spun ţie 
fiul lui Dumitru marele secret al nostru”. A plecat şi nu l-am mai 
văzut niciodată. Am auzi că murit dincolo de munţi în zona Atrent 
unde îşi avea conacul.” 

Privind ceasul am zis: 
- Unchiule este târziu, curând se va însera iar eu trebuie să 

ajung acasă. 
- Dar de ce nu rămâi în seara acesta la mine? 
- Îmi pare rău nu pot nevasta şi copii mă aşteaptă. 
- Cum vrei, mi-a spus şi mi-a dat un burduf cu brânză. 
Mulţumindu-i am pornit spre maşină pe care o parcasem mai 

jos.
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Apărută în 1995 la Sfânta Mânăstire Bistriţa, Eparhia 
Râmnicului, cartea arhimandritului ni se prezintă astăzi, 

februarie 2018, surprinzător de interesantă, pe parcursul paginilor 
sale sfinţia sa descriind acest areal cultural cu totul deosebit, 
scriind atunci, parcă, în aşa fel ca să dea răspuns întrebărilor de 
acum. Cartea surprinde prin calitatea tipăriturii, care astăzi lasă 
de dorit, dar şi prin prospeţimea subiectului, după atâta amar de 
vreme, în cei douăzeci şi trei de ani, venind cu explicaţii logice 
care întăresc cercetări de acum...Cum ar fi bunăoară posibila 
localizare a luptelor de la Posada, aici (cum vehement şi cu 
argumente istorice şi de logică susţine arhimandritul în ultimul 
timp), sau cum ar fi apariţia primelor cărţi în limba română scrise 
aici de tipograful Macarie Românul, sau descifrarea picturilor 
şi întregii activităţi plastice desfăşurate la Mânăstirea Bistriţa, 
recente cărţi, care îl aşează pe Veniamin Micle în rândul celor 
mai de seamă şi severi istorici şi critici de artă plastică religioasă! 
Zeci de cărţi a scris Arhim. Veniamin Micle în acest interval de 
timp, recenzia despre cartea pe care o prezentăm noi astăzi, 
neavând decât rostul să întărească afirmaţia noastră referitoare 
la măestria sfinţiei sale de editor şi tipograf încă din acele 
vremuri care, pentru cei mai mulţi, nu erau bine conturate...
Cartea din 1995 conţine germenii multor cărţi scrise de Veniamin 
Micle în aceste decenii, încă de atunci, demonstrând că se afla în 
cuprinsul acestor date şi realităţi istorice care evidenţiază locul 
ca fiind unul din cele mai valoroase situri de istorie vie şi cultură, 
vâlcene...

*
Entusiasmat de lucrarea arhimandritului, citită astăzi, am 

făcut imediat următoarea notaţie pe pagina de titlu: „Este cea mai 
frumoasă şi deşteaptă carte de larg interes, beletristic şi ştiinţific, 
a Arhimandritului Veniamin Micle!”...Informaţia este ţinută 
aproape de cititor, referirile şi explicaţiile fiind făcute imediat în 
text şi necuprinzând simandicoasele trimiteri în subsolul paginilor, 
manieră a tinerilor doctoranzi, galopanţi pe treptele afirmării şi... 
infatuării; unii ajungând prin aceste trimiteri să se declare docţi! 
Citatele după inscripţiile din locaşurile cultice sunt date în litere 
italice şi fără ghilimele, mai nou, cum nu se obişnuieşte astăzi nici 
în scriierile academice! Un stil lapidar şi scris bine construit, pe 
înţeles, în câteva cuvinte autorul reuşind să dea informaţiile pe 
care, parcă, la fiecare pas, le-ar cere cineva! „În această casă (Casa 
Bolniței. În stânga bisericii Bolnița.. nota şi subl. noastră) a locuit 
şi mareşalul Ion Antonescu (1882-1946), exilat aici din ordinul 
regelui Carol al II-lea, în anul 1940.” Textul din cartea analizată 
este unul cu reale virtuţi artistice, demonstrând că cercetarea 
istorică are şanse mult mai mari de recepţie când apelează la 
scrierea artistică... „Împrejurimile Peşterii Sfântului Grigorie 
evocă istorie şi legende. La prima curbă, privirea descoperă 
întregul complex mânăstiresc al Bistriţei. Dincolo de ziduri, 
ochiul gândului întrezăreşte călugări care, secole de-a rândul, 
au întreţinut aprinsă făclia credinţei străbune şi au creat opere 
nemuritoare.”...Şi urmează o enumerare scurtă, dar înzestrată  
în sugestii calitative şi cantitative, care, altora le-ar fi luat pagini 
bune...Eftimie ieromonahul „autorul celui mai 
vechi Document mânăstiresc scris în limba 
română, la anul 1573;” ieromonahul Mihai 
Moxa, „redactorul primei Istorii Universale 
în limba noastră, la anul 1620;” egumenul 
Teofil ieromonahul şi „copistul” Ştefan, „viitori 
mitropoliţi ai Țării Româneşti, ... reuşind să 
introducă limba română definitiv în slujbele 
Bisericii strămoşeşti;” Dionisie Eclesiarhul, 
autorul „zecilor de volume care cuprind mii 
de hrisoave traduse din slavonă şi caligrafiate 
artistic în limba ţării;” fratele Gheorghe, 
„viitorul Gherontie monahul, remarcabilul 
zugrav bisericesc, depăşind în sensibilitate 
pe maestrul Gheorghe Tattarescu.” Şi cea mai 
importantă pentru noi, astăzi, când Veniamin 
Micle susţine teza „Luptelor de la Posada” 
în perimetrul Cheilor Bistriţei, ni se pare a fi 
afirmaţia „Luncile din faţa Mânăstirii amintesc 
de oştile voievodului Mihai Viteazul (1593-
1601), făuritorul Unirii de la 1600, refăcute aici 
cu sprijinul egumenului Teofan ieromonahul, 
înainte de a traversa ultima oară munţii spre Transilvania...” 
Odată, aici era posibil să se treacă cu trupe în Transilvania, şi, 
a doua oară remarcăm ideea monahilor care ajutau oastea 
ţării, cum bine amintea şi academicianul Răzvan Theodorescu, 

ARHIM.	VENIAMIN	MICLE:	

„PEŞTERA	SFÂNTULUI	GRIGORIE	DE	LA	BISTRIȚA”
recent, la Arhiepiscopia Râmnicului că monahii de la Sfânta 
Mânăstire Cozia erau şi vameşi! Lista se încheie cu „aga Matei din 
Brâncoveni, viitorul voievod Matei Basarab” ... care organizează 
aici „revolta îmotriva domnitorului filogrec, Leon Tomşa (1629-
1632).” 

Vorbind de Schitul Peri aflăm că aici egumenul Paisie 
arhimandritul, în 1689, a ctitorit schitul ca „loc de cult pentru 
sălaşul de ţigani, robi ai Mânăstirii”! Iată, robii ţigani mânăstireşti 
erau credincioşi, fapt care în perioada 
următoare le-a dat un ascendent moral 
ţiganilor nomazi, fiind uşor românizaţi...Schitul 
44 de Izvoare, a cărui pictură a fost „realizată 
în 1779 de Efrem zugravul” a fost vizitat de 
Carol I în anul 1867 iar regina Maria făcea „des 
escursii” aici atrasă de „frumuseţea peisajului 
şi a monumentului religios” (în treacăt fie 
spus, ne surprinde şi pe noi influenţa la 
acoperiş a bisericilor din Moldova...streaşina 
amplă-lată). Notăm şi noi pe marginea acestui 
text de mare valoare asupra informaţiilor 
primite, mai ales din domeniul criticii 
plastice, că pictorii vechi de biserici şi icoane 
ortodoxe, din ţara noastră, trebuie consideraţi 
maeştri ai timpului respectiv, secolul XVI 
şi până la jumătatea secolului XIX, clasici 
şi naivi, în aceeaşi categorie incluzându-i 
şi pe miniaturişti-adevărate sinteze în artă 
şi tehnologie: desen şi carte! Şi iată încă o 
informaţie extrem de plăcută nouă, partizanii 
ideilor arhimandritului, mai ales privind schitul 
Procopie construit după bătălia dintre Carol 
Robert de Anjou şi Basarab I: „De-a lungul 
râului, un drum forestier traversează Munţii 
Căpăţâneni, pătrunzând în Țara Lovilştei, la 
Mălaia prima localitate pe versantul opus 
al muntelui.” E posibil pe aici să fi trecut şi 
Eminescu, căci pe la Cozia, sigur, n-a făcut-o! 
Mai remarcăm citarea unui scriitor vâlcean 
dispărut recent dintre noi, dar cu reale şi 
timpurii veleităţi scriitoriceşti, după ce este 
amintit Alexandru Vlahuţă descriind Cheile 
Bistriţei... Autorul cărţii la care ne referim îl 
citează pe Costea Marinoiu într-un gest de 
camaraderie scriitoricească cum nu prea des 
am văzut pe meleagurile noastre: „scriitorul 
Costea Marinoiu, consideră că aceste Chei 
din apropierea Costeştilor, pe care  le-a 
dăltuit cu măestrie în stânca munților, sunt 
cele mai frumoase locuri vâlcene, dăruite cu 
generozitate de acest râu.” 

Interesant ni se pare şi dialogul de la pagina 45 dintre Paul 
de Alep, care-şi laudă castelele şi cetăţile din piatră, şi Preda 

Brâncoveanu, când călătorul arhidiacon vizita 
Bisericuţa Ovidenia...Preda Brâncoveanu i-a 
răspuns celebrului călător căruia îi datorăm 
mult datorită notelor sale de călătorie: 
„Mulţumim  lui Dumnezeu cel Atotputernic, 
că nu avem castele în ţara noastră. În loc de 
castele şi cetăţi, avem aceşti munţi şi păduri, 
împotriva cărora nici un duşman nu poate 
birui. Dacă ar fi altfel şi dacă am fi avut castele 
pe pământul nostru, turcii de mult ne-ar fi 
izgonit din ele.” Aflăm din pagina 46 că Barbu 
Craiovescu, în 1497, a cumpărat de la turci 
moaştele Sf Grigorie Decapolitul oferindu-le 
negustorilor greutatea în galbeni ale acestor 
moaşte! 

Şi iată că Veniamin Micle în 1995 fixează 
originea şcolii de pictură de la Bistriţa în primele 
decade ale secolului XVI, când la Bistriţa 
activau Dobromir cu ucenicii săi Dumitru şi 
Chirtop (care au pictat biserica de la Curtea de 
Argeş, ctitoria lui Neagoe Basarab... „De la ei, 
au învăţat arta picturii chiar unii dintre monahii 

bistriţeni, ajungând la înalte nivele de perfecţiune. E suficient 
a semnala existenţa celor două icoane împărăteşti, păstrate în 
pronaosul bisericii mari, realizate la începutul secolului al XVI-
lea opere remarcabile aparţinând unui maestru anonim” şi multe 

alte cărţi cu miniaturi...descoperite în fondul de carte veche al 
Mânăstirii Bistriţa;” ... „toate acestea dovedesc activitatea unor 
pictori (vedeţi, nu le zice zugravi n.n) , formaţi sub îndrumarea 
unui mare artist, stăpân pe arta desenului şi a culorii.” Observaţi 
limbajul de critic de artă, rasat, extrem de evoluat (pag. 57)!.. 
Deducem din scrierile Arhim. Veniamin Micle coroborat cu 
alte scrieri din arealul vâlcean, vechi, că filonul nostru artistic, 
bisericesc, recunoscut din timpul lui Filotei şi Dionisie Rusul 

(tot contribuţia arhimandritului bistriţean, 
de acum), de Dobromir şi ucenicii săi, de 
miniaturiştii moldoveni (Anastasie Crimca 
mitropolit al Moldovei, 1608-1629) şi cei 
bistriţeni, mitropoliţii Matei al Mirelor şi Luca 
din Cipru continuă mai apoi şi se salvează prin 
Mihail Moxa şi Dionisie Eclesiarhul; putem 
spune că vorbim de o perioadă de aur a 
culturii, între Basarab I-Întemeietorul-şi Matei 
Basarab cel care desăvârşeşte un mare şi 
teribil început, construind la Râmnicu Vâlcea 
o moară de hârtie...Aşa cum în Renaştere arta, 
cultura în general au fost legate de numele 
papilor sau seniorilor care le-au promovat, 
tot aşa în Țările Române ele au fost legate 
de numele domnitorilor şi al egumenilor...
Această perioadă de aur o mai putem defini 
ca întizându-se, după fapte, între construcţia 
Bisericii Domneşti de la Curtea de Argeş 
şi tipărirea Pravilei de la Govora! În 1640 
ieromonahul Teofil, egumen al Mânăstirii 
Bistriţa, ridicat de domnitorul ţării la rang de 
mitropolit, este trimis în solie la principele 
Transilvaniei, Gheorghe Rakoczy I, „ocazie  
folosită pentru o frăţească vizită la mitropolitul 
Ghenadie de la Alba Iulia (1627-1640), 
căruia îi donează şi o instalaţie tipografică.” 
Extraordinar, ce ţară şi ce timpuri!...

În capitolul „Călugări sihaştri peştereni” 
citim: „Potrivit tradiţiei ascetice, preocuparea 
lor principală era postul, privegherea şi 
rugăciunea, împletită de multe ori cu 
îndeletniciri cărturăreşti, mai ales, copiatul 
cărţilor şi pictura.” o definiţie a vieţii ascetice, 
dar şi o explicaţie asupra dezvoltării artelor 
şi scrisului în mânăstirile timpului...Într-un 
fel Arhim. Veniamin Micle credem, scrie cu 
ochii la dânsul, şi se explică! într-o concurenţă 
pozitivă cu cărturarii trecutului. Astăzi 
Veniamin Micle a creat peste o sută de cărţi! 
majoritatea scrise, tehnoredactate şi tipărite 
de domnia sa...Pe noi ne duce cu gândul la 

câteva elegante sintagme: pictura şi icoana, cartea şi miniatura 
înseamnă călugăria; pictor zugrav, desemnând acel pictor care 
practică şi zugrăveala; şi, fără nici o altă vorbă, nu există „zugravi 
de subţire şi zugravi de gros”, ci numai pictori de biserici şi 
de icoane, pictori! Şi ca să şi zâmbim puţin, acest capitol ne 
aminteşte de primarul Costeştiului, Toma Marius Peştereanu, 
pe care o să-l considerăm de acum în colo ca originar nu numai 
din Costeşti, ci şi din familia călugărilor ... peştereni! Mai ales, 
dacă ne gândim la simpatia sa pentru mânăstirea Bistriţa, pentru 
părintele Veniamin Micle! ...În sfârşit, V. Micle găseşte prilejul 
de a sublinia aşa cum trebuie şi este necesar influenţa pozitivă 
asupra ţării noastre pe care a avut-o ţarismul, în speţă, generalul 
Kiseleff, fost combatant în armata rusă împotriva lui Napoleon, 
apoi guvernator în Principatele Române ... apoi reprezentant la 
Paris 1856-1862 când a avut un cuvânt greu în realizarea Micii 
Uniri...Pavel Kiseleff a introdus între 1828 şi 1834 Regulamentul 
Organic în Moldova şi Valahia şi datorită acestuia, în Principatele 
Române, ca şi în Rusia, fiind stăvilite credinţele aflate în asalt din 
exterior, altele decât cele ortodoxe şi catolice; şi, în 1918, foarte 
devreme Basarabia, care din 1812 era în imperiu ţarist, a fost 
prima care a votat unirea cu Regatul României, această provincie 
în care manualele de şcoală erau bilingve, rumâno-ruse, dovedind 
o mai mare şi modernă conştiinţă politică şi democratică...Şi 
doamne, ce coperţi! pe coperta IV Dionisie Eclesiarhul a desenat 
biserica Mânăstirii Bistriţa, Bolniţa, şi, observaţi, scara care duce 
la Peşteră...Iată, acesta este desenul informaţie!

s-p	cickirdan
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MĂDĂLINA	
BĂRBULESCU

Poeme
	CONSORȚIU

Hrăneşte-mă cu mâna ta! 
Mâna ta să-mi fie sabia lui Saladin, 
să-mi fie consoarta anilor lumină 
şi până la pământ,  
să-mi fie plecată închinăciune, 
născută din vântul de sud. 
Să stăm în jurul mesei, 
de parcă am sta în jurul universului  
să ne ospătăm. 
 
Dar nu miel - n-am vrea 
să-L sacrificăm pe Dumnezeu...

 
 PE	UN	COLȚ	DOSIT	DE	MOSCHEE
 
Am înmuiat pensula în iubire 
şi ţi-am pictat sufletul 
pe un colţ dosit de moschee; 
Atunci am văzut că sufletul tău 
chiar are chipul tău. 
Însă, ochii tăi păreau mai degrabă 
două migdale sufite, 
iar gura ta părea  
că grăieşte doar în hadithuri; 
Oare, asta înseamnă  
că sunt edulcorată de iubire? 
Sau iubesc înţelepciunea  
la fel de mult ca pe sufletul tău? 
Am rămas acolo îngenuncheată 
şi ţi-am întrebat sufletul: 
Oare, Mahomed ar fi zidit-o pe Ayse, 
aşa cum Manole a zidit-o pe Ana? 
Iar tu,  
pictură murală pe un colţ dosit de moschee,  
ai tăcut şi te-ai adâncit, 
cu tot cu suflet,  
prin chipu-ţi, departe, 
până în ultimele cioburi de zid. 
Iar eu  
am înţeles că iubirea,  
ca şi creaţia, 
cere sacrificii...

			SEMN	LA	VERSETUL	JILȚULUI

Când lunile sfinte se vor fi terminat, 
pune-mi inima ca pe un semn 
la Versetul Jilţului 
şi vei afla că noi, 
două talere de chimval, 
de-o parte şi de alta a lumii, 
avem acelaşi Dumnezeu. 
Atunci, apleacă-ţi fruntea 
pe sufletul meu, 
ca pe un covor de rugăciune. 
 
Cu rugăciunea putem vâna şoimi...

	SERAIUL	FECIOARELOR	MUTE	
 
Tu, suflete, serai al fecioarelor mute, 
ţi-ai făcut prăsilă strigătura-ţi  
stinsă şi tocită; 
Cine să te audă? 
Pesemne,  
nu mai ai ce măsura cu vorbele... 
Graiul tău nu şi-a găsit locul  
fără de prihană, unde să-ţi lepezi  
cuvintele spre ibovnic; 
Doar te vânzoleşti într-o pâclă, 
şi aia betegită, 
şi îmi pui zăpor, deşi ţi-am trimis  
lotcă de catifea albă, 
să te duc să-ţi cunoşti trupul, 

că nu ţi-l mai ştiai;
Te uitai la ea, ca la un cosciug fără vâsle;
Mi-ai spus că tu eşti propriul tău felcer 
şi că atunci când suferi, 
în muţenia ta sunătoare, 
te urci pe coama cerului, 
întors pe de-a-ndoaselea, 
priveşti prin ocheanul rugii, 
îţi iei crivacul înţelepciunii 
şi-ţi scoţi virtuţile şi fericirile 
din pântecul coranic al dunelor; 
Ştii, suflete, eu m-am gândit, 
mai cu seamă, să-ţi fac 
nişte farmece cu dragoste de leac; 
Oi găsi o tindă în seraiul tău, 
unde să-ţi descânt: 
 
“Suflet cu porţi dărâmate, 
Cu iubiri în cer vărsate,  
Creşte doru-n cer şi-n stele, 
Creşte-n călcâiele mele! 
 
Că el îţi e vinovatul, 
Te-o cununat cu păcatul, 
Să-mi fie graiul cu leac, 
Să îngropi ce nu-ţi e drag! 
 
Să ai bob de umbră-n urme, 
Jelitura să îţi curme, 
S-o-mpletească-n nouă spice, 
Porţile să îţi ridice!” 
.................................................... 
Şi seraiul fecioarelor mute  
a devenit 
seraiul fecioarelor neruşinate.

  DRAGOSTEA	DIN	MINARET
 
Cum ne-ar fi dragostea,  
dacă timpul nu ar avea muguri? 
Și-ar fi născut sfârşitul  
în ale deşertului belşuguri? 
Sau ar fi fost asemeni unui armatan, 
ce-şi poartă-n piept nesomnul,  
fără de liman? 
Îmi rostuiesc neştirea cu-atâtea întrebări, 
de parcă n-aş vedea că dragostea 
ne este văduvă de moarte, 
de parcă n-aş vedea că-n ale ochilor prinsori, 
ne este o podoabă cu inimi nestemate... 
Al timpului caftan şi-a pus...  
de-a străbătut atâta amar 
de vieţi şi reîntoarceri; 
şi ne-am găsit, acum, părtaşii unui crug 
şi-al veşniciei toarceri; 
şi ne-am găsit, acum, devoţii ei utopici, 
preaflămânzi de focuri – rugi în zaiafet; 
iar ea, un muezin, ne cheamă la-nsorire 
din castu-i minaret.

	DELIR	SICOFANT
 
Mă iubeai ca un sufit, dezrobit fiind de căinţe,
şi-ai mei sori nesfârcuiţi se-nălţau ca nişte zmei; 
Printre ei călăuzeai, fără veghea unor zei,  
lumi zidite din osârdie - lumile ochilor tăi. 
Cu-o  pedanţă de calif, mă iubeai aprins şi straşnic, 
îmi puneai în piept iscoade şi zvâcnirile-i neroade 
revărsau norod de inimi ce se-mpresurau în pântec 
cu pudoare de infantă; soarta cu gust de curmale 
o-nfăşam, ca pe un prunc, cu tasmale din amurg; 
Eram noi iubiţii care făureau smintirii dogmă, 
fără teama că în evuri dragostea va fi cu normă. 
 
Mă iubeşti ca un ocnaş care îşi păzeşte vina 
cu-n cinism de cal troian, stors de sângele albastru; 
Eu te izbăvesc în suflet, aşa cum un caloian 
îşi cadoriseşte vipia şi credinţa cu salmastru; 
Și-n dezastrul convertirii la amorul cel ateu, 
cercetăm să soarbem timpul, scurs pe cupa lui Orfeu; 
Suntem noi iubiţii care, naufragiaţi pe rug, 
pervertim al rugii crug, când meschina îndurare, 
ascunsă după o dogmă, ne trădează 
iar delictul de a ne iubi cu normă. 
 
Și-n virtutea celor triste, neîntâmplate, constatăm 
că doar sânge mai separă întuneric de lumină, 
când destinul submină chiar a inimii bătaie 
pentr-o dragoste bălaie, solitară şi proscrisă  
unui soi de bun rămas, unui soi de amăgire, 
prinsă-n acele de ceas. 
Oare fi-va despărţirea, în deliruri sicofante, 
doar un gest de mare fante al destinului ingrat? 
Hai, iubite, să-l sortim, ca pe-un paşă emigrant, 
la dezmăţul diletant din sentinţele vacante. 
 
Ce Destin? Ce mare fante? 
Eu sunt Beatrice, tu, Dante! 
Tu, Tristan şi eu, Isolda!
.........................................................
Destinul şi-a luat iar solda...

Bogdan	Constantin,	Grafică,	2003

ION	MICUȚ

Eterna	răstignire

S-aduci pace şi dreptate,
Peste lumea cu păcate,
Revărsând a Ta iubire
Te-ai jertfit prin răstigire.

Țintuit pe lemnul greu
Că te-a plâns şi Dumnezeu,
Tu Iisus te-ai dus la moarte
Dar şi-acum de chin ai parte.

Că în lume-i strâmbătate
Și nu-i pace între state
Și-n al bombelor ecou
Mulţi Te răstignesc din nou.

Din averile furate
Să se spele de păcate,
Fac moschei şi catedrale,
Sinagogi monumentale,

ʹNalţă temple şi icoane
Cruci pe munţi, pe stadioane,
Și apoi vor îndurare
Și-n genunchi îţi cer iertare.

Dar o fac cu viclenie
Că n-au pic de omenie
Și pe cruce eşti urcat
De acei ce I-ai iertat.

Pe Hristos l-aş întreba:
Cum mai poate îndura?
Cât mai rabdă Dumnezeu?
Că Te răstignim mereu!
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Aureliu	GOCI

Doamna Liliana Ghiţă Boian a 
debutat încă din 2002, a parcurs 

un proces de acumulare lent, ca apoi să 
explodeze în ultimii ani cu o poezie de 
rezoluţie personalizată şi un rang înalt 
de specificitate. Totuşi această evoluţie 
rămâne unitară şi nuanţată într-un univers 
monotematic al poezei de dragoste, cu 
rare “evadări” spre incantaţia religioasă.

Chiar autoarea se declară o poetă 
a iubirii, cu tóate că poesía sa trece printr-o eflorescenţă 
tipologică normală, fiind performată de urmaşii lui Adam, 
cărora nimic din ce este omenesc nu le-a fost străin, ca să 
parafrazăm un celebru dicton;  iar titlul primului volum de 
debut „Sfâşiere de lumină”, rămâne definitoriu pentru întreaga 
creaţie poetică de până acum.

Primul volum, “Sfâşiere de lumină”, ed. Dosoftei-C.D.Radu, 
Slatina, Olt2002,  apare la mare distanţă în timp de următoarele: 
“Vitraliile iubirii”, “Culoarea femeii”,  “Metamorfoza iubirii”, 
pentru ca anul 2017 să fie anul exploziei şi al afirmării 
definitive prin: “Ciutura cu fluturi”, ed. Life-Art, Drăgăneşti-
Olt, “Rugăciune pentru tine”, ed. Life-Art, Drăgăneşti-Olt, 
“Rugăciuni despletite-n curcubeu”, ed. Life-Art, Drăgăneşti-Olt.

Erosul şi imaginarul poetic fac o casă bună de la începuturile 
lumii, şi se armonizează într-o creaţie 
unică, meditativă sau nostalgică, 
spiritual sau vizionară, ca reacţie social 
sau energie interioară. Generalizând, 
toate textele par să fie scrise la aceeaşi 
vârstă de creaţie, ignorând etapele 
ascensive ale existenţei, ceea ce, încă o 
dată, conferă structură şi semnificaţie 
unitară unei biografii poetice diferite 
de cronología existenţei.

   Este de remarcat ciclul sfâşierii 
din „Vitralii..”, sentiment revelat în 
douăsprezece poeme, toate cu 
titlul “Poem neterminat1”, “Poem 
neterminat 2”...etc., în care sfâşierea se 
referă la lumină (“lumină sfâşiată”), la 
gând, la suflet, la “capriciile autumnale” 
şi ele sfâşiate, la nervi, lacrimi, tăcere, 
“răni afective mai vechi sau mai noi/ se 
activează periodic sfâşiate-n nostalgii”, 
chiar şi “cotidianul frust” este sfâşiat, 

ÎNDRĂZNELILE	POEZIEI,	SAU	ADORAȚIE	
ŞI	INVOCAȚIE	

ÎN	RUGĂCIUNILE	EROTICE
Liliana	Ghiță	Boian:	„Vitraliile	iubirii”,	Ed.	Casa	Ciurea,	Slatina

lumina, întunericul, şi, apoteotic am spune, “strigă hematiile 
sfâşiate risipindu-şi culoarea”.

G. Călinescu, un critic întotdeauna atent la distribuţia 
cronologică şi specificul geografic ale poeziei erotice,denumea 
iubirea dintre oamenii maturi şi exprimarea ei liricădrept 
“petrarchistă” – o exprimare ceremonială, discretă, 
aristocratică, spre deosebire de iubirea turbulentă, în 
manifestare fizică, formlată ca “boccacescă”, din universul 
“Decameronului”. 

Evident, formula, expresia, stilul erotic evoluează şi în 
poesía d.nei Liliana GhiţăBoian, şi avem o etalare de ars 
amandi, de la modul ingenuu, adolescentin, până la dragostea 
cosmică: Spune-mi ceva nevinovat şi simplu/ ceva situat între 
sunet şi culoare/ doar azi îndrăgostit de tine/ să mă simt 
multiplicat cromatic/ în fluturi care pier în lanuri (“Spune-
mi...”)

Dacă prímele volumen conturează o filosofie de viaţă, cele 
mai noi sunt iluminate de fiorul creştrin al iubirii de Dumnezeu. 
Trebuie să spunem că sunt foarte rari Psalmii feminini, de 
regulă, credincioasele se roagă la Maica Domnului, exprimarea 
divină a tuturor ipostazelor feminităţii şi invocă demonstraţia 
supremă a rugăciunii prin versetul “precum în cer, aşa şi pe 
pământ”. 

Iată cum se roagă poeta: Doamne, miluieşte-mă/ azi 
şi pentru totdeauna pe mine/ femeia care un pot să fiu/ 
decât o veşnică uşă între zidul ignoranţei/ şi cartea deschisă 

a memoriei colective (...) oferă-
mi, Doamne, o sărbătoare a iubirii! 
(“Pictorial”).

Poezia d.nei Liliana Ghiţă Boian se 
conturează mai pregnant specifică şi 
nuanţată cu cât apare într-un context 
saturat de sexualitate, când doar 
arta adevărată sau bunul simţ mai 
pot constitui o cenzură, în rest, nimic 
numai este interzis.

Sistemul interdicţiilor intervine 
în creaţia autoarei, dar poesía şi le 
formulează singură, nuanţat şi discret, 
într-un discurs de tip renascentist 
care ar caracteriza poezia lui Petrarca 
sau sonetele lui Shakespeare.

Între toate creaţiile autoarei 
volumul „Vitraliile iubirii” rămâne 
reprezentativ şi definitoriu între  
toate celelalte cărţi publicate de 
autoare.

LILIANA	GHIȚĂ	BOIAN
Nume/ prenume/ extensie: Ghiţă/ Liliana /Boian
Profesie: economist, bibliotecar.
În perioada 2001- 2017 director la Biblioteca „Dumitru Popo-

vici” din Drăgăneşti-Olt.
Statutul profesional actual: Pensionară. 
Iniţiatorul fondatorul şi membră a Cenaclului de ziaristică şi 

creaţie literar-artistică ,,Dumitru Tinu” din Drăgăneşti-Olt.

Debut literar: revista ,,Ateneu”-1984
Aprecieri critice (scrise sau verbale): Dumitru Pricop, Ion Larian 

Postolache, Alexandru Mavrodoineanu, Florin Muscalu, Constan-
tin Crişan, Paul Aretzu, Dorin Teodorescu, Filoteia Popescu, Paul 
Matiu, Nicolae  Fulga, George Stanca, Gheorghe Grigurcu, Victo-
ria Milescu, Nicolae Dan Fruntelată, Ion Andreiţă, Ionel Bota, Ioan 
Vasiu, Eugen Evu, Ionuţ Bogdan Popescu, Dumitru Tâlvescu, Nicu 
Cizmaru, Puiu Răducan, Ioana Banner, Geo Călugăru, Ioan Raţiu, 
Odette Sofronescu, Dumitru Sârghie, Mihaela Rădulescu, Marian 
Bărăscu, Traian Chiricuţă, Aureliu Goci.

Apariții	în	volumele: 
Sfâşiere de lumină – poezie- 2002 
Capricii autumnale – poezie -2005 
Vitraliile iubirii – poezie - 2010 
Culoarea femeii – poezie 2014 
Dreptul la nefericire – eseu- 2015 
Metamorfoza iubirii – poezie – 2016
Rugăciune pentru tine – poezie – 2017
Rugăciuni despletite-n curcubeu – poezie - 2017
Ciutura cu fluturi – poezie – 2017

Apariții	în	antologii:
Vocile cetății - 6 volume, antologia Cenaclului Dumitru Popovici 

editate la diverse edituri în perioada 2002 – 2014, Itinerarii lirice 
–2013, Să nu uităm de eroii uitați –2013, Voci feminine, Lumina din 
noi, Călător prin anotimpuri, Inefabilul iubirii, Gânduri pentru mai 
târziu – 2015 –Editura Inspirescu, Aripi de zăpadă - Editura LifeArt 
– 2016, Prozatori în arena -  Editura Betta,2017.

Publicarea unor articole cu caracter informativ, social şi cultural 
în ziarele: Riposta, Oltpress, Gazeta Oltului, Linia întâi.

Alte apariţii: Broşurile Cenaclului Dumitru Tinu, Revista 
Internaţională de cultură Cervantes, Revista Câmpia Cuvintelor, 
Revista Cenaclul de la Păltiniş, Revista eCreator, Revista Rusidava 
culturală,  Revista Societăţii Culturale Anton Pann, Revista Appol-
lon, Creneluri sighișorene,Bogdania, Vatra veche, alte ziare şi rev-
iste tipărite sau on-line ( Revista Dor de dor).

Promovează şi susţine în cadrul cenaclului drăgăneştean ta-
lente literare şi artistice.

În anul 2012 înfiinţează ziarul local Curierul Drăgăneştiului 
– apariţie lunară şi revista culturală Câmpia Cuvintelor - apariţie 
sporadică.

În perioada 2013-2015 directorul Editurii Inspirescu, Satu Mare 
şi partener cultural al grupului Cervantes-Inspirescu.

Din septembrie 2016 întreprinzătorul şi  directorul Editurii Li-
feArt.

CLAUDIA	
VOICULESCU	                               

Era	țesută	
în	brocat...

Era ţesută în brocat
O punte peste-o apă clară...
Şi-un flutur ce era-nviat 
De-o boare caldă de afară 

 Se aşeză aşa mirat
 Pe-o floare ce părea de ceară...
 Era ţsută în brocat
 O punte peste-o apă clară...

 Dar zborul lui cel hazardat,
 Îngreunat ca de-o povară
 Plană în apă destrămat
 Purtat de unda cea fugară

 Era ţesută în brocat...

Chipul	nerămânerii

Vezi, iubite, cum astăzi mai suie
Ca pe-al Gólgotei drum
Amintirea bătută în cuie,
Pierdută era, pierdută în fum...

Vezi, iubite, rănile sub scuturi
– semne sunt de fluturi – 
Visele topite-n multe feluri
Astăzi mai pândesc printre creneluri...

Toamna asta lungă, dureroasă,
Pitită în copaci,
Mă pândeşte ca să ies din casă
Să te aştept în parc iar tu să taci...

Să-ţi citesc Valpurgiile-n palmă
Şi iubiri rămase
Să-mi rămână mie una calmă
Scrisă-n cartea cu coperte roase...

Vezi, iubite, timpul fuge iute
– goalele minute – 
Amintiri ne plângem fiecare
Le spălăm în lacrimile clare...

Trec cohorte-ntregi de siluete
– negrele egrete –
Numai noi întârziem în poartă
Şi e-nchisă de iubirea moartă...
                   

Nu	mai	ştim...

Dindărătul anotimpului de fum
Ne privim, strigoii de acum,
Pierduţi suntem parcă-ntr-o vale
Tot călcând pe brume în picioare goale…

Şi noi tot mergem, mergem, oare unde?
Zările se lasă peste noi mai scunde;
In apus ne-ncearcă vechile ispite,
Zace plumbul iernii-n suflete golite…

Nu mai sună cornul de aramă
Si ne pierdem şi ne este teamă,
Mai privim înceţoşaţi în sus :
Până şi cocorii s-au tot dus, s-au dus...

Şi intrăm de-odată-n labirint
Unde-oglinzile perfide mint
Vin spre noi doar harpii în convoi
Si nu mai ştim nici drumul înapoi.                        
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PE	URMELE	LUI	BRÂNCUȘI	LA	HOBIȚA
Constantin	MĂNESCU	-	HUREZI
 

Fiecare popor are, pentru diverse 
domenii ale creaţiei materiale şi 

spirituale, câte un exponent şi purtător 
al darurilor şi al harurilor cu care a fost 
înzestrat acel popor. Aceşti oameni geniali, 
dar în acelaşi timp modeşti, îşi oferă 
creaţiile lor ca un prinos adus culturii 
universale şi intră, implicit, în circuitul 
valorilor universale. Și poporul român are 
astfel de oameni. Unul dintre ei s-a născut 

pe meleagurile Gorjului, în satul Hobiţa din comuna Peştişani, 
la 19 februarie 1876, cel care avea să rămână în conştiinţa 
întregii lumi ca ”titanul de la Hobiţa”, ”demiurgul de la Hobiţa” şi 
întemeietorul sculpturii moderne.

Constantin Brâncuşi, căci acesta este numele cioplitorului în 
lemn şi piatră născut la poalele Carpaţilor, numit de scriitorul 
francez Jean Cassou (1897-1986) atât de nimerit ”un demiurg-
ţăran”, a reuşit să îmbine în operele sale într-o fericită expresie 
fondul ţărănesc - românesc al acestui geniu creator cu măreţia 
demiurgică şi pură a artei sale. Însuşi Brâncuşi afirma spre 
amurgul vieţii, într-unul din aforismele sale: ”Să creezi ca un 
Demiurg, să porunceşti ca un Rege, să munceşti  un Sclav”. Uimit 
în faţa geniului de la Hobiţa, un cronicar plastic, pe nume Tudor 
Arghezi, îl descria astfel, în anul 1914: ”Dintr-un atelier multă 
vreme sărac, Brâncuşi aruncă din când în când pe fereastră câte un 
bolovan scobit, care, ciudat, începe să umble şi să impresioneze, 
ca o fiinţă vie ...”. El însuşi a umblat pe jos, prin Viena şi München, 
ajungând la Paris, cu dorinţa de a se perfecţiona în arta sculpturii. 
După o lungă călătorie, care a durat o jumătate de an , riscând 
să moară de foame sau de tifos, dar niciodată de oboseală sau 
preget, Brâncuşi a ajuns în 1904 în sanctuarul absolut al artelor, 
care era capitala Franţei. Aici se înscrie la Ecole Nationale des 
Beaux -Arts, lucrând în atelierul lui Antonin Marcier. La Paris, 
Brâncuşi se trezeşte în focul unui mare interes şi îndemn pentru 
artele primitive, al căror spirit artişti francezii nu-l cunoşteau în 
profunzime. Atmosfera aceasta îi sporeşte încrederea faţă de 
tradiţia plastică străveche a artei ţăranilor din România, al căror 
fiu era. El s-a îndreptat, cu un profund respect, spre arhaicul fond 
plastic anonim, conservat de ţăranii români. Invitat să lucreze ca 
practicant în atelierul sculptorului francez Auguste Rodin (1840-
1917), Brâncuşi a rostit acele cuvinte devenite celebre: ”Rien ne 
pausse à l´ombre des grands arbres” (La umbra copacilor mari 
nu creşte nimic), arătând prin acestea că el este independent în 
creaţie şi este capabil să-şi croiască propriul drum.

Românii adevăraţi, şi mai ales gorjenii şi vâlcenii, nu l-au 
uitat pe marele Constantin Brâncuşi. În ziua de luni, 19 februarie 
2018, la împlinirea a 142 de ani de la naşterea lui, ei s-au întâlnit 
mai întâi la Liceul Tehnologic ”Constantin Brâncuşi” din Comuna 
Peştişani, Judeţul Gorj, unde a avut loc o masă rotundă dedicată 

marelui sculptor. Lucrările simpozionului au fost deschise de 
Cosmin Pigui, primarul Comunei Peştişani, care a arătat că 
manifestările cultural-ştiinţifice acestea atestarea documentară 
a satului Brădiceni (30aprilie 1518), 500 de ani de la atestarea 
documentară a satului Hobiţa (30 aprilie 1518) şi 100 de ani de 
la înfăptuirea Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918. Moderatorul 
acţiunii a fost prof. univ. dr. Moise Bojincă, preşedintele 
Fundaţiei Cultural - Știinţifice ”Casa Brâncuşi” - Hobiţa şi 
coautor al Monografiei Comunei Peștișani, împreună Col. (r) dr. 
Vasile Arimia şi Gl. Bg. (r) Constantin Codiţă, apărută la Editura 
”Academia Brâncuşi”, Târgu - Jiu, 2015. A vorbit apoi Gheorghe 
Nechifor, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Gorj, care a 
arătat că manifestările acestea au fost organizate cu scopul de a 
ajunge ecoul lor în inimile celor tineri, care trebuie să ducă mai 
departe lumina pe care le-a lăsat-o Brâncuşi. Cu acest prilej, s-a 
anunţat deschiderea concursului ”Brâncuşi - cioplitorul în duh”.

Momentul cel mai important al acestei l-a constituit lansarea 
unei cărţi inedite despre viaţa marelui sculptor, intitulată 
”Brâncuși. Catalogul operelor”, Editura 
”Academia Brâncuşi”, Târgu Jiu, 2017/2018. 
Lucrarea îl are ca autor pe prof. univ. dr. Ioan 
Mocioi, scriitor şi om de cultură, un veşnic 
îndrăgostit de Brâncuşi, în sufletul căruia se 
aprindea dragostea faţă de marele sculptor 
încă din copilărie, din anul 1957, când era 
elev în clasa a X-a la Liceul ”Spiru Haret” 
din Târgu Jiu, şi când a aflat de moartea lui 
Brâncuşi. În urma unor lecturi îndelungate şi 
a informaţiilor dobândite despre Constantin 
Brâncuşi, prof. Ion Mocioi şi-a dat seama că 
acesta este o somitate a artei mondiale. 

Lucrarea este o carte monumentală, scrisă 
în patru limbi, şi va duce pe toate meridianele 
globului numele şi opera lui Brâncuşi. Autorul 
a mărturisit că ea este rodul unei munci de 
aproape 30 de ani, şi constituie o lucrare 
exhaustivă, prezentând întreaga creaţie a 
lui Brâncuşi. În această carte sunt 720 de 
sculpturi şi 428 de desene şi schiţe gândite şi 
făcute de Brâncuşi, fotografiate şi prezentate minuţios de autor, 
lucrarea fiind din acest punct de vedere inedită, constituindu-se 
sub forma unui album în culori. Sunt prezente aici circa 30 de 
teme ale creaţiei lui Brâncuşi (stâlpi de mormânt, coloane, păsări, 
sărutul, masa, maica sau muma bătrână, temă concretizată în 
lucrarea ”Cuminţenia pământului”, arbori îmbrăţişaţi şi multe 
altele). Am reţinut frumoasele cuvinte ale profesorului Ion 
Mocioi: ”Lucrarea m-a costat 30 de ani. Este un unicat, dar era 
nevoie de aceasta pentru a întregi viziunea fiecărui cercetător 
asupra amplorii operei lui Brâncuşi. Ofer rezultatul acestei munci 
fără a cere vreun drept de autor. Brâncuşi va rămâne totdeauna 
legat de locurile natale, pentru că el a oglindit în opera sa felul 

de a gândi lumea al ţăranului român. Prin obârşia sa ţărănească, 
şi-a aflat rădăcinile adânci ale operei sale în tradiţiile, miturile şi 
funcţia magică a artei populare româneşti”.

Au mai luat cuvântul la acest simpozion, exprimându-şi 
admiraţia pentru persoana şi opera lui Brâncuşi, precum şi 
pentru locurile lui natale: Iulian Comănescu, fost Prefect al 
Judeţului Vâlcea şi fost preşedinte al consiliului Judeţean Vâlcea, 
un mare iubitor de cultură, profesorul Ștefan Stăiculescu, 
din comuna Nicolae Bălcescu - Vâlcea, inginerul Gheorghe 
Cărbunescu, pasionat interpret de romanţe, din Râmnicu Vâlcea, 
şi preotul Constantin Mănescu de la Urşani - Horezu, judeţul 
Vâlcea. Ne-au umplut inimile de bucurie elevii clasei a III-a de la 
Liceul ”Constantin Brâncuşi”, care, sub îndrumarea învăţătoarei 
Nico-leta Bârnea, au prezentat obiceiuri şi tradiţii gorjene, sub 
genericul ”Noi, gorjenii contemporani”, precum şi programul 
artistic oferit de Ansamblul Emilia Bubulac, având ca profesor 
coordonator pe Anca Susanu şi coregrafi pe Adriana şi Maria 
Stelea. Momente înălţătoare, de mare sensibilitate şi trăire 

sufletească, care ne-au făcut să ne simţim 
mândri că suntem români. 

Participanţii la simpozion au fost invitaţi 
apoi să viziteze casa în care s-a născut Constan- 
tin Brâncuşi, situată în satul Hobiţa. Construită 
pe la 1870 de către tatăl sculptorului, casa 
avea trei încăperi, nu foarte mari, şi o prispă 
cu stâlpi de lemn, sculptaţi, în care am putut 
vedea şi admira o colecţie de albume, scrisori, 
fotografii şi documente referitoare la viaţa şi 
opera marelui sculptor Brâncuşi. Aceasta a 
fost restaurată şi transformată în muzeu în 
anul 1971, pentru a duce pste ani amintirea 
cioplitorilor în lemn şi piatră din satul Hobiţa, 
al căror reprezentant a fost, la nivel mondial 
Constantin Brâncuşi.

În cursul anului 1957, Brâncuşi îl cheamă 
pe arhiepiscopul Teofil, preot la Biserica 
Ortodoxă din Paris, se spovedeşte şi se 
împărtăşeşte, apoi mărturiseşte: ”Mor cu 
inima tristă că nu mă pot întoarce în ţara 

mea”. Guvernul României din perioada stalinistă a refuzat să 
primească lucrările lui Brâncuşi. La 16 martie 1957, marele 
nostru sculptor se stingea din viaţă la Paris, fiind înmormântat la 
cimitirul Montparnasse. Vineri, pe 16 martie 2018, va avea loc la 
Hobiţa slujba de pomenire la 61 de ani trecerea la cele veşnice 
a lui Constantin Brâncuşi, prilej cu care se va finaliza şi concursul 
”Brâncuşi cioplitorul în duh”, iar sâmbătă, pe 17 martie 2018, va 
avea loc slujba de pomenire a lui Brâncuşi la Mânăstirea Lainici. 
Convins de valoarea sa, însuşi sculptorul mărturisea într-unul 
din Aforismele sale:”Nu mai sunt de mult al acestei lumi. Sunt 
departe de mine însumi, desprins de propriul meu trup - mă aflu 
printre lucrurile esenţiale!”.

În perioada 1969 - 1979 în Călimăneşti s-au construit complexele balneare de la Căciulata şi de la 
Cozia. 

În anul 1969 a început la Căciulata construirea Hotelului „Vâlcea” şi s-a inaugurat la 29 decembrie 1971. 
A fost finanţat de Oficiul Judeţean de Turism Vâlcea. Hotelul are 240 de locuri pentru cazare; camere 
cu două paturi şi grupuri sanitare. Mai are o cantină unde se pregătesc regimuri dietetice şi o bază de 
tratament compusă din căzi şi bazin cu apă minerală, o secţie de electroterapie şi masaj.  Din aprilie 
1972 în acest hotel au fost cazaţi turişti veniţi la tratament balnear din Finlanda, R.F.G., Israel etc.  Tot la 
Căciulata, în anul 1969 a început construirea Hotelului „Traian” şi a fost inaugurat la 12 februarie 1972. 
A fost finanţat de Uniunea Generală a Sindicatelor din România (U.G.S.R.). Are 500 de locuri de cazare, 
camere cu 2 paturi şi grupuri sanitare; mai are şi o cantină unde se pregătesc regimuri dietetice şi o 
bază de tratament compusă din căzi, bazin cu apă minerală, o secţie de electroterapie şi masaj. 

La Cozia, în ziua de 7 aprilie 1972 a inceput construirea unui complex balnear care a fost terminat în 
decembrie 1979. A fost finanţat de Ministerul Turismului. Complexul se compune din cele trei hoteluri 
(Căciulata, Cozia şi Oltul), fiecare cu câte 400 de locuri de cazare, camere cu două paturi şi grupuri 
sanitare. Fiecare hotel are cantină-restaurant unde se pregătesc regimuri dietetice. Între cele trei 
hoteluri se află baza de tratament cu următoarele secţii: băi minerale la cadă şi piscină, hidroterapie, 
electroterapie, masaj şi gimnastică medicală. La exterior există un ştrand termal şi teren de sport. 
Începând din anul 1977 au venit grupuri de turişti străini din ţări europene şi Israel. Au fost cazaţi în 
Hotelul „Căciulata”. 

S-a inaugurat la 28 iunie 1976 Hotelul „Căciulata” şi baza de tratament; în august 1977 Hotelul 
„Cozia”, iar în 1979 Hotelul „Oltul” .

Prin construcţia acestor complexe capacitatea de cazare a staţiunii a crescut cu 1940 de locuri. În 
staţiunea noastră se tratează boli digestive, renale, respiratorii, metabolice, alergice şi reumatismale. 

Dr.	Gheoghe	MĂMULARU	
Dr.	George	MĂMULARU						

Complexele	balneare	din	Călimănești

Bunule Tată ceresc
dar şi har
împărătesc
eu adânc
Te venerez
şi Te binecuvântez !

Bunule Tată
ceresc
mult de tot
Te preţuiesc
mult de tot

RUGĂCIUNE
BUNULE	TATĂ	CERESC!

eu Te iubesc
mult de tot
eu Te slăvesc
şi vreau mult
să Te slujesc !

Bunule Tată
ceresc
deal de miere
mpărătesc
după care 
eu tânjesc !

ȘTEFAN	DUMITRESCU
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Ziarul  apare cu 16 pagini şi respectă Legea 186/2003! Ziarul se adresează cetăţenilor cu diverse pre-

ocupări culturale de la sat şi de la oraş. Articolele, grafica, fotografiile nesemnate aparţin  editorului.
Autorii păstrează responsabilitatea conţinutului. 
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BISERICILE CTITORITE DE SFÂNTUL NEAGOE BASARAB

Cel mai de seamă ctitor de locașuri sfinte
din Țara Românească din secolul al XVI-

lea a fost Sfântul Voievod Neagoe Basarab
(1512-1521). Din Viaţa Sfântului Nifon, patri-
arhul Constantinopolului, întocmită de Gavriil
Protul (protosul), mai marele mânăstirilor din
Muntele Athos, aflăm despre acţiunea de ridi-
care de biserici reprezentative pentru spaţiul
românesc, iniţiată de acest mare voievod ridicat
din Scaunul Țării Românești la data de 23 ia-
nuarie 1512. Sub acest voievod s-a clădit cea
mai frumoasă dintre bisericile pământului
românesc: biserica mânăstirii de la Curtea de
Argeș. Elegant proporţionată, lucrată din mate-
rialede cea mai bună calitate, împodobită
bogat, ea a stârnit admiraţia contemporanilor și
poate fi considerată, pe drept cuvânt, printre
capodoperele arhitecturii din întreaga lume.

În vremea zidirii, biserica mânăstirii Argeșu-
lui era situată în partea de nord a orașului
Curtea de Argeș, la o depărtare de doi kilometri
de vechea așezare a Curţii Domnești, pe moșia
numită Flămânzești. Ea a fost ridicată pe ruinele
altei biserici mai vechi, care fusese sediul primei
mitropolii a Țării Românești, voievodul Neagoe
Basarab hotărând să ridice  în locul ei o biserică
extraordinară, de o bogăţie cum nimeni nu mai
clădise până atunci în ţară. Lucrările de con-
strucţie au început, probabil, în 1514 și au durat
mai mulţi ani. Pentru a realiza opera dorită,
Neagoe Basarab a făcut apel la o seamă de meș-
teri dintre care, după toate aparenţele , n-au
lipsit nici cei ce realizaseră pentru înaintașul
său, Radu cel Mare, minunata biserică a mână-
stirii Dealu de lângă Târgoviște, cu care ctitoria
domnească de la Curtea de Argeș are multe
însușiri comune. Unele relatări pretind că
Neagoe Basarab, care și-ar fi petrecut o parte

din tinereţe la Constantinopol, unde s-ar fi ocu-
pat între altele și cu supravegherea lucrărilor de
construcţii a unei moschei, ar fi adus cu el, când
s-a întors în ţară, un meșter cu numele Manolli
din Niaesia, care lucra la Constantinopol.  Dacă
aceste știri sunt adevărate, atunci Manolli,
identificat cu meșterul Manole al legendei po-
pulare, ar fi mai degrabă un armean care lucra
la Constantinopol.

Sfinţirea solemnă a bisericii Adormirii Maicii
Domnului a Mânăstirii Argeșului a avut loc chiar
în ziua hramului, pe 15 august 1517, iar primul
egumen Iosif, a primit privilegiul – pe care îl vor
păstra și urmași săi- să ”facă liturghie cu be-
derniţă”, iar mânăstirea să aibă rang de ”arhi-
mandrie”, întocmai ca Tismana. Alături de
Patriarhul ecumenic Theolipt, au participat la
această ceremonie mitropoliţii de Serres,
Sardes, Midia și Mitilene, mitropoliţii și epis-
copii ţării, douăzeci de egumeni de la Muntele
Athos, precum și un mare număr de preoţi,
reprezentanţi ai clerului local. Descriind eveni-
mentul , Gavriil Protul, avea despre noua clădire
următoarele cuvinte entuziaste: ”Și așa vom
putea spune cu adevărat că nu este așa mare și
sobornică ca Sionul, carele îl făcu Solomon, nice
ca Sfânta Sofia, care o au făcut marele împărat
Justinian, iară cu frumuseţea este mai prea dea-
supra acelora”.

În anul 1654, adică la o sută treizeci și șapte
de ani de la ridicarea acestei biserici, arhidia-
conul Paul de Alep, fiul și însoţitorul patriarhului
Macarie al III-lea Zaim de Antiohia, în vizita sa în
Țara Românească, își exprima admiraţia faţă de
biserica de la Curtea de Argeș, pe care o consid-
era unică, oferind în același timp o descriere
exactă ”structurii și a decorului său, însoţită de
deslușirea unor simboluri numerice încifrate în
formele și în compoziţia arhitecturală”. Biserica
mânăstirii Argeșului, concepută de ctitor și ca o

biserică-mausoleu, menită să fie locul de
îngropăciune a lui și a membrilor familiei sale, a
devenit în 1793 sediu al Episcopiei Argeșului,
fiind restaurată în anii 1875-1886 de arhitectul
francez Andrė Lecomte du No y.

Dar marele domnitor Neagoe Basarab, care
a dat ţării unul din cele mai preţioase monu-
mente de arhitectură românească, după cum
afirma Grigore Ionescu în 1937, în a sa sinteză
”Istoria arhitecturii în România”, nu s-a mulţu-
mit cu o singură clădire, a cărei importanţă era
suficientă pentru a-i veșnici numele. El mai
pune să se zidească, aproape de sfârșitul dom-
niei lui, alte două biserici, a căror valoare, din
punct de vedere arhitectectonic, nu este cu
mult mai mică decât cea a monumentului de la
Argeș.

Prima dintre ele este biserica Mitropoliei din
Târgoviște, construită în întregime de Neagoe
Basarab, aceasta având opt turle. Din nefericire,
catedrala aceasta nu mai există. Printr-o sur-
prinzătoare neînţelegere, această vestită
mitropolie a ţării de la Târgoviște a fost demo-
lată în 1890 de către arhitectul Andrė Lecomte
du No y, în cadrul unui proces de restaurare, și
înlocuită cu un edificiu nou, care păstrează prea
puţin din structura celui ridicat la începutul se-
colului al XVI-lea. La două zile după sfinţirea
solemnă a bisericii mânăstirii Argeșului, adică la
17 august 1717, Neagoe Basarab hotărăște
mutarea Scaunului Mitropolitan al Țării
Românești la Târgoviște și ridi-
carea unei catedrale aici, aceasta
fiind sfinţită la data de 17 mai
1520. Ea va fi restaurată în 1645
de voievodul Matei Basarab. În
1821 a fost jefuită și avariată de
eteriști, dată după care procesul
de degradare a înaintat fulgeră-
tor, fapt care a condus la dărâ-

marea ei din temelii.
Cea de-a treia mare ctitorie a lui Neagoe

Basarab este biserica mânăstirii Snagov, situată
pe o insulă de pe lacul Snagov, la 40 km
depărtare de București. Construită între anii
1517-1521, această biserică introduce în
peisajul architectonic al Tării Românești un tip
nou de lăcaș, cel numit ”athonit”, adică înrâurit
de arhitectura religioasă de la Sfântul Munte
Athos. Tipul acesta reprezenta o biserică în
esenţă de structură cruce greacă înscrisă cu
puncte libere de sprijin, adică stâlpi sau coloane
care susţineu prin arce și prin pereţii laterali ai
naosului cele patru bolţi ce descriau în spaţiu
crucea, iar la întretăierea lor, prin intermediul
pandantivilor, se ridica turla. Acestui nucleu,
prezent în toate marile mânăstiri de la Muntele
Athos,i se adaugă, exact în dreptul zonei central
dominate de turlă, două abside laterale, menite
să adăpostească fiecare câte un grup de
călugări care cântau, psalmodiau sau recitau
alternativ textele prescrise pentru diferite tipuri
de slujbe. Biserica a fost pictată în 1563, prin
grija lui Petru cel Tânăr (1559-1568), fiul lui
Mircea Ciobanul.

La aceste mari ctitorii, se adaugă desigur și
biserica ”Nașterea Maicii Domnului” a Schitului
Ostrov de la Călimănești, ridicată în anii 1520-
1522 pe locul unei biserici mai vechi, din secolul

Ca în fiecare an, la Călimăneşti, 21 sept.
2017, a avut loc un simpozion închinat

lui Neagoe Basarab, voievod român care a dom-
nit între anii 1512 şi 1521; „Sfântul Neagoe
Basarab-izvor de spiritualitate românească”
(Ediţia a IX-a).  Acesta s-a desfăşurat, nu ca anul

trecut, la Mânăstirea Ostrov, ci în cadrul rafinat
al cărţilor Bibliotecii Orăşeneşti „A.E. Bacon-
sky”... A deschis simpozionul Georgeta Tănă-
soaica, directoarea bibliotecii, după care Fenia
Driva, preşedinta Forumului Cultural al Călimă-
neştiului, a moderat această întrunire, unde au

participat cu lucrări: Mihai Sporiş-„Anul 2017-
Bornă la trei repere istorice seculare”, pr.
Constantin Mănescu-Parohia Urşani-„Bisericile
ctitorite de Sfântul Neagoe Basarab”, Ovidiu
Mihail Stângă-reporter Radio România-„Despre
valahul Basarab, cumani şi ordinile cavalereşti

cruciate”, Paula Adriana Cozian-prof. scriitor-
„Despina Elena Doamna-Maica Platonida”. Din
partea primăriei oraşului Călimăneşti a partici-
pat, şi a luat cuvântul,  Vasile Scârlea-profesor
de istorie, viceprimar..În sală am observat un
colectiv de măicuţe de la Mânăstirea Ostrov,
dar şi personalităţi de la Forumul Râmnicului
(Dumitraşcu Gheorghe-prof. doctor în istorie-
secretarul general al Forumului Râmnicului) sau
din Călimăneşti: scriitorul Nicolae Ghinoiu, poe-
tul Vasian Mircescu, comandorul în rezervă
prof. inginer-Gheorghe Gavrilă... 

NEAGOE BASARAB (1459-1521) 
COMEMORAT LA CĂLIMĂNEŞTI
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„Vitrina cu  vise”, un volum scris de Ovidiu Cristian Dinică, 
creator vâlcean, discret, autorul de multă vreme ale unor poezii 
care respiră rafinat atmosfera timpului petrecut în acest colţ 
de oraş poreclit cândva Versailles - „Versai”; în mediul poetic al 
psalmilor lui David, al prietenilor şi, cel mai important, al familiei; 
refuzând, însă, aerul patriarhal şi învăluindu-se de cel modern al 
comunităţii. Cu stihuri simple şi uneori vizând simbolicul, lipsite 
de armonicul  ritmat al cuvântului, şi gânduri care-l plasează în 
interiorul lucrurilor observate şi, în acelaşi timp, subiectivante. 
Ovidiu Cristian Dinică, care, în volumul său apărut la Editura 
„Mircea cel Bătrân” din Olăneştiul lui Puiu Gheorghe Răducan, 
parcurge un traseu intim-poetica (starea) fiindu-i alter ego 
sublim-fondat pe curatele sale gânduri care ţintesc cerurile, 
trecând prin vama şi treapta norilor („Craiul norilor”), desigur, 
încă din prima treaptă, însufleţindu-şi palmele după ce a trecut 
prin „ferestrele îngheţate” ale comunismului („Comunism sau 
Ferestre îngheţate”) prin care a trecut în „fericiri abstracte” 

OVIDIU	CRISTIAN	DINICĂ:	
„VITRINA	CU	VISE”	-	EDITURA	„MIRCEA	CEL	BĂTRÂN”,	2018

şi el, şi tatăl, şi mama!...şi în care, mai ales primăvara, iubirea 
de ei şi de dragoste de viaţă i-a fost parteneră („Iubire”)... 
Trecând şi amintindu-şi de „pătlăgelele” sădite şi culese de tata 
(„Pătlăgelele”), şi de ploaia care să le spele păcatele („Liniştea 
tulburată a nopţii”. Este frumos, foarte frumos că Ovidiu Cristian 
Dinică îşi iubeşte atât de mult tatăl, între ei, biblic, stabilindu-
se relaţia şi legea lui Dumnezeu; în plus apelând la „culorile” 
toate, şi „anotimpurile”, şi „cuvintele”, şi „vântul”, şi „tandreţea”, 
şi toate găsindu-şi locul, de-acum, în cernitul tablou („Tablou cu 
tata”)... Oare, nu din aceeaşi atmosferă cotidiană cu „parfum 
de epocă” (Titi Mihai Gherghina, dispărut de curând şi el) face 
parte şi poemul „Librăria”-o librărie a timpului trecut, care făcea 
atâta faimă Râmnicului?... „domnişoara învăţătoare căuta cărţi/ 
pentru premii şcolare”. ...Citiţi cartea, făceţiv-o rost, pentru 
rostul scurgerii acestui timp nemilos, şi, vă va trece timpul cum 
încercam să sugerez mai înainte, mult mai frumos... 

P.	CICHIRDAN

Craiul	norilor

ca să pleci din lume
râcâi pământul cu unghiile 
câţiva paşi mai spre dreapta 
urci pe treapta cerului 
de mână cu popa şi dascălul 
pe la jumătatea scării 
rupi din tăcerea pomenii 
să-ţi ajungă cât pentru sărbătoare 
să nu scapi balustrada ascunsă 
printre nori 
până sus sunt câteva vămi 
servite cu slujbe şi cântece 
bisericeşti 
mergi şi tu unde zorile 
se unesc cu bucuria cerului 
gata să te primească îngerii 
să te spele de păcate 
pe calea luminii să îmbraci 
straie de aer 
să te vadă morţii tăi 
cum stai drepţi între drepţi 
nu mai umbli desculţ după pofte lumeşti

Librăria

printre genele timpului visez 
vechea librărie a oraşului 
unde printre crăpăturile din zid 
intrau şoarecii să-şi găsească 
ascunzători calde în filele cărţilor 
unse cu degete lipicioase  
de bomboane linse pe îndelete 
pe acoperiş ploaia îşi făcea veacul

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 

spălând cocoşul de tablă 
şi etajerele cu cărţi de la mansardă 
uşa scârţâia împinsă de vânt 
copiii întrebau de Jules Verne şi Dumas 
domnişoara învăţătoare căuta cărţi  
pentru premii şcolare 
în pomul streaşină se coceau mere roşii 
astăzi merele sunt de ciocolată 
în rafturile cofetăriei 
domnişoara învăţătoare  
caută bomboane fondante  
pentru premii 
doar cocoşul de tablă prinde viaţă 
în bătaia vântului

Liniștea	tulburată	a	nopții

pe şantier cimentul 
hrănea plămânii tărcaţi ai stelelor 
ploile curăţau nările  
paznicii îşi făceau veacul rumegând 
buletinul de ştiri fără morţi  
cu naşteri spectaculoase de oraşe 
pe malul abrupt al realităţii 
eram cu toţii fericiţi 
cu jumătatea de pâine 
şi visele ce prindeau gustul cărnii 
iar picioarele ademeneau arderile 
cu inhalaţii de Rexona 
solemn afişate pe trup 
în lipsa apei ce tulbura liniştea 
nopţii în care ne scufundam  
zi de zi 
sub soare ne îngrijeam 
de ploaie să ne spălăm păcatele 
stindard al morţii premature 

Iubire

am dezgropat din cearşafuri sărutul  
uitat la marginea lumii  
în care tu erai dimineaţa din ţinutul  
primăverii  
iubirea scăpată din frâu  
rupea maluri de lavă  
sub atingerea luminii  
te înconjuram cu flota albastră  
a păsărilor ce-ţi purta inima  
într-un compendiu despre  
iubirea aproapelui  
ediţie revăzută şi adăugită  
cu propriile braţe acoperite  
de aripile unui soare mut de uimire

Pătlăgelele

la ţară doar pătlăgelele puse  
de primăvara aveau gust  
le punea tata în cuiburi chibzuite  
după respiraţia sa dreaptă  
între ţăruşii tocmiţi cu sufletul  
la marginea satului  
să le care uşor apă  
din valea proaspătă  
pe care o parcurgea legănat de vise  
cu gând roditor  
până ce ele deveneau cât un bănuţ  
ori ca nişte bulgări de soare  
prinşi în plasa de raze  
cu ele stătea tata de vorbă  
despre moarte nu avea timp  
doar privea cu încredere  
abia dacă avea timp să fie iubit


