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CONSTANTIN ZĂRNESCU-70!
PRIN LUMEA VĂZUTELOR ȘI A NEVĂZUTELOR:
DE LA CONSTANTIN BRÂNCUȘI LA CONSTANTIN ZĂRNESCU
Felix SIMA

D

acă Constantin
Zărnescu s-ar fi
născut la Paris în 1949...
ar fi avut vreo opt anișori... până să se stingă Constantin Brâncuși
(1957)... și, intrând în
atelierul maestrului...
acesta i-ar fi cioplit copilașului vreo Pasăre
măiastră și i-ar fi dat-o să-i asculte cântecul...
i-ar fi cioplit vreo lucrare Adam și Eva... sau
vreun Ou al începuturilor... să poată vedea
ochii de copil întruchiparea originilor firii... sau
i-ar fi turnat în ipsos și apoi în bronz chipul viitor de „zburător cu negre plete” sau... poate
i-ar fi cioplit în lemn de ulm întregul corp noduros, semeț, vânjos, vital... așa cum îl vedem
noi, pe de-a-ntregul, pe scriitorul de azi care
poartă acest nume...
Dar nu a fost să fie așa...
Scriitorul care poartă numele de Constantin Zărnescu s-a născut la poalele Carpaților,
în Oltenia de sub munte și a plecat în Ardealul
multisecular, a plecat din Țara
cu case de lemn în Țara cu case
de piatră, la Cluj, la învățătură
înaltă, trecând prin Alba Iulia cea a Unirii noastre, căreia
i-a dedicat sute de pagini în
romanul Ziua Zilelor și prin
Blajul - Mică Romă românească
și creștină, îndreptându-se,
astăzi, spre vârsta de bronz
a vieții sale, spre vârsta unui
clopot răsunător în dangătul
prelung, chemând străbunii...
descifrând
fenomenele
brâncușiene:

VASIAN MIRCESCU

„Recuperarea Aforismelor, maximelor și
textelor lui Constantin Brâncuși rămâne pentru
noi o trudă permanentă, necontenit deschisă,
cât vom trăi!...”
Admirând „jumătatea de țăran iscusit și
jumătatea de zeu a marelui artist care, dintrun atelier multă vreme sărac, aruncă din când
în când, pe fereastră, câte un bolovan scobit
care, ciudat, începe îndată să umble și să impresioneze ca o ființă vie.
Poporul Român - fiind poetic, își înalță, iată, și azi, istoria pe pământul nașterii sale; statornicește, edifică și locuiește între două coloane! Columna Traiană și Columna brâncușiană! ”
Coloanele timpului universal.
Aceasta este creația de geniu a marelui
sculptor...
Legându-și viața de Constantin Brâncuși,
Constantin Zărnescu și-a legat viața de Eternitate...
Pe-un drum de nori călcau mai mulţi
Cu un baston uitat în gând
Și-n urme ei erau desculţi
Și tremurau în vânt mergând
Și tremurau şi erau ei,
Bătrâni ca fagul de sub deal
Și râul le trecea prin piept
Curgând din Dunăre spre-Ardeal
Și râul le trecea prin piept
Și pe sub haine - vântul serii.
Mergeau, în şirul nu prea drept,
Spre marea Masă a Tăcerii...
De cine-aveau să se ascundă?
Se salutau încet în gând
Și coborau pe-un deal, pe-o undă
De albie de dor călcând.
Nu mai tresaltă inime în dor
Şi simţămintele din ele mor
Ne covârşeşte grija grea lumească
Din sfera asta mult prea pământească
Îndreaptă-ne cu minţile ca altădată
Spre cer şi spre iubire-adevărată
Și să ne bucurăm la a Ta faţă
Îndeplinind și rugă și povaţă

RUGĂCIUNE...

(Pornind de la sculptura
lui Constantin Brâncuși)
Coboară Doamne-odată printre noi
Şi ne adu iubirile-napoi
Că ne-am sluţit de răutăţi şi ură
Ce ne-au strâmbat cuvintele din gură

Un înger solitar trimite-apoi
Să rupă bariera dintre noi
Să cugetăm neîncetat la Tine
Sub bolțile pictate să fie și mai bine
Cu noi el să se roage pentru noi
Îndepărtând necazuri şi nevoi
Iertaţi apoi de răul pământesc
Să ne învăluie tot binele ceresc...
(Gerar 2019)

PETRE CICHIRDAN - PREMIUL UZPR/2016 PENTRU „REVISTELE CULTURALE ALE RÂMNICULUI”
CULTURA Ars Mundi • CULTURA vâlceană • POVESTEA VORBII 21 • SENIORII • FORUM vâlcean

DACĂ
AȘ FI
UN
ARBORE
(Vâlcencelor
de
1 MARTIE)
Dacă aș fi un arbore
tu ai fi toate frunzele mele iubito,
murmurând dulce mângâiate
de adierea zefirului
și de stele
spunându-mi pe limba ta
verde de clorofilă
că mă iubești
iar eu cu toate rădăcinile mele
înfipte în pământ
ți-aș spune cât de mult te iubesc
pe limba mea pământoasă
în care cânt
Dacă aș fi o mare
tu ai fi toate valurile mele
gingaș foșnitor adormitoare
care mi-ai spune că mă iubești
pe limba universală
albastră a apei
iar eu ți-a spune cu toți peștii
și cu toate vietățile dinlăuntrul meu
cât de mult te iubesc
pe limba neagră
a adâncului greu
Dacă aș fi o câmpie
tu ai fi toate lanurile
de grâu de secară și de in
și toate firele de iarbă
foșnind melancolic și cristalin
care îmi spui pe limba ta foșnitoare
că mă iubești
cu o iubire cât Carul Mare
iar eu ți-aș spune cu toate rădăcinile
și pietrele și
nestematele din adâncul meu
cât de mult te iubesc
în graiul meu
nesfârșit pământesc
Dacă aș fi cerul
tu ai fi miliardele de stele
care pâlpâie în fiecare noapte
dulci mătăsoase
ca niște șoapte
care mi-ai spune cât
de mult mă iubești
iar eu aș fi văzduhul
plin de miliardele de păsări
de nori de adierile vântului
care ți-aș spune că te iubesc
prin gura păsărilor a norilor
a vântului a luminii
a pământului
Oh, iubito,
dar eu chiar voi deveni
toți arborii
și toate mările și oceanele
și toate câmpiile
și cerul
și toate cele care există
și atunci îți voi
spune la nesfârșit
cât de mult te iubesc.

Ștefan DUMITRESCU

FESTIVALUL NAȚIONAL DE SATIRĂ ȘI UMOR EDIȚIA A XIII-A, 2018,
RÂMNICU VÂLCEA
D

in start trebuie să menționăm că în
numărul 153 al Culturii vâlcene, ianuarie 2019, colegul nostru Ion Micuț, talentat și reprezentant de seamă al epigramiștilor
vâlceni, a publicat un material concentrat dar
suficent detaliat referitor la acest eveniment;
rolul nostru nefiind altul decât de a aduce la
cunoștiința cititorilor revistei „Povestea vorbii 21” ceva din savoarea discursurilor câtorva participanți mai importanți (pe cât posibil
și în speranța de a nu repeta din conținutul articolului domnului
Ion Micuț - ne referim la citate și la clasamente); și, dacă totuși
cădem în această patimă a repetiției ne cerem de pe acum scuze,
dar păcătuim cu știință fiindcă conținutul de idei care a fost vehiculat timp de două ore și mai bine la Biblioteca Județeană, la
acest festival, merită să fie cunoscut de cît mai multă lume. Tot
din start spunem că noi îi respectăm pe umoriștii vâlceni pentru
unitatea care se manifestă între ei și valoarea fiecărui membru,
și le considerăm arta, alături de arta muzicală care se manifestă
la Filarmonică, alături de măiestria caricaturistului Cornel-Marin
Chiorean, ca pe una dintre cele mai importante din orașul de
la poalele Dealului Capela… Pe lângă concurenții din cadrul
Concursului de epigrame și fabule, care s-au perindat pentru
cunoaștere prin fața publicului vâlcean, prezent într-un număr
impresionant de mare în sala de conferințe și în holul Bibliotecii,
la masa prezidiului au luat loc: George Corbu, președintele Uniunii Epigramiștilor din România (UER), Ștefan Cazimir - și domnia
sa în conducerea UER și având în umor, deja, o celebritate binemeritat câstigată, și care a prezentat și cartea lui Nicolae Nistor:
„Elefantul din vitrina de cristal”; Valentin Șuvar, care a prezentat
cartea lui George Hodorogea: „ANAF-Dosarele Chix” și un scaun
mai la stânga: Bogdan Popian de la CJCPCT Vâlcea (condus de
Alin Pavelescu) și un scaun mai la dreapta: unul foarte important, căci din el, practic, Niki Ursei a condus ședința în softul propriu umoriștilor din România… Întrucât redăm textele de mai jos
după bandă ne cerem scuze pentru eventualele inadvertențe cu
operele citate între ghilimele…

(…) Revenim la noi, aici, mulţumim organizatorilor, domnului
Niki Ursei şi cenaclului său că printre temele esenţiale figurează
un distih din Anton Pan supus interpretării umoristice, epigramatice. (…) Uniunea epigramiştilor din România încheie încă un an
de mari succese pe toate planurile începând de la premierile de
membri și până la editarea de volume, până la distincţiile acordate ca premii naţionale. Doresc să menţionez, apropo de Unire,
că suntem uniţi şi prin faptul că printre noi se află un reprezentant din Basarabia, un strălucit reprezentant, maestrul Gheorghe
Bâlici, care de mulţi ani obţine marele premiu sau premiul I, pe
merit! Este un lucru esenţial, noi promovăm valoarea…
(…) - Pentru a rămâne în nota de vibraţie afectivă şi intelectuală datorată marelui eveniment de la 1 Decembrie,
pemiteţi-mi ca toate catrenele mele să se refere la acest eveniment, nu înainte de a citi ultimul catren al maestrului Mircea
Ionescu Quintus, preşedintele nostru de onoare, care la 15 sept.
anul acesta ar fi împlinit o sută unu ani, dacă nu murea la o sută
de ani și șase luni. Catrenul domniei sale sună aşa: „Regele şi-un
brav popor/ Au unit pe veşnicie/ Sub drapelul tricolor/ Marea
noastră Românie”. Şi acum câteva catrene personale în aceeaşi
notă: „Neamul românesc” - „De soarta noastră/ Dăm de ştire/
Suntem uniţi/ Fără Unire”; „Ţării mele” - „Ancestralele-nfruntarii/ Nu odată sfârtecate/ Amintesc de cancelarii/ Unde se clocesc
pictate”. Una mai pesimistă, dar în acord cu realităţile contemporane: „Sub zodia fabulei” - „Unirea poate să se producă/ Desigur,
nu în timp record/ Ci când cădea-vor de acord/ Tot racul, broasca
şi o ştiucă”. „Unui român unionist” - „Durerea neamului în frâu/
O ţii nu pentru că o tine Prutul/ Ci până vei sorbi un râu/ Precum fu Milcovul e Prutul”. Şi, în final, ultimul: „Chiar de nu le e
pe plac/ Acelora ce nu ne vor/ Unirea ne întoarce-n veac/ Şi ne
răsfrânge-n viitor”.
Ştefan Cazimir: - Mai întâi aş vrea să vă vorbesc despre ţinuta
vestimentară pe care o port astăzi: „Am îmbrăcat întâia data/ O
ie, şi o voi face iar/ Cu-aceeaşi dragoste curate/ La viitorul Centenar”. … Îmi revine plăcerea de a vă spune câteva cuvinte despre
volumul de poezie al domnului Nicolae Nistor intitulat „Elefantul
din vitrina de cristal”. Este un volum de peste trei sute de poe-

George Corbu: - Se ştie că prin definiţie o
alocuţiune este un discurs scurt, foarte scurt. Din
păcate unul din viciile fundamentale, ale mele, este
că nu pot vorbi scurt! deşi ca epigramist am fost obligat să mă menţin la cadrul strâmt de patru versuri.
Umorul vâlcean este un brand, am putea spune, regional şi naţional pentru că nu este numai colegul
nostru Niki Ursei de aici, de la Vâlcea - un clasic contemporan al umorului românesc, ci şi alţi epigramişti
de valoare românească. Epigrama s-a impus în actualitate pentru că se sprijină pe nişte piloni, pe nişte
clasici ai genului, cum sunt la Argeş: Tudor Muşatescu,
la Brăila: Ştefan Tropcea, la Buzău: Cenaclul „Nicolae
Grigorescu Mihăescu-Nigrim”, la Gorj: Ion Cănăvoiu…
în aceste momente chiar se desfăşoară acolo o ediţie a
Festivalului Naţional „Ion Cănăvoiu”; iată ce înseamnă
patriotism local şi cunoaşterea valorilor locale; la
Iaşi: Teodoreanu, marele Păstorel; la Prahova: dinastia Quintus; la Teleorman: Dimitrie Teleor; la Timiş:
Dion Mardan şi la Vâlcea: Niki Ursei. Suntem aşa cum spunea
marele poet: „Mai bine singuratic şi uitat/ Pierdut să te retragi
nepăsător/ În ţara asta plină de humor/ Mai bine singuratic şi
uitat”. În ţara noastră este într-adevăr un humor, un humor al
hazului de necaz.
(…) - Iubiţi participanți, în anul centenar, ne mai desparte
de la măreaţa zi a Unirii o lună şi o săptămână. În acest an, am
considerat şi noi să cinstim Marea Unire în două moduri: primul
mod, cronologic, a fost dedicarea acestei cărţi editată de minunata colegă, a noastră, Ani Drăgoianu, prezentă aici, şi de Dorel
Lazăr din Alba Iulia. Al doilea mod este ţinuta vestimentară de
astăzi, care are o adresă directă la identitatea noastră naţională.
Să nu uităm că Ziua Mondială a Iei este 24 iunie declarată acum
cinci ani de UNESCO.
(…) - Maestrul Nicolae Dragoş, la această oră conduce un
festival la Tg Jiu, fiind unul din promotorii fabulei în contemporaneitate; fabula, care, după unele opinii este un gen nu desuet,
nu mort, dar, în orice caz lăsat în plan secund și care cunoaşte
datorită epigramei (asociată în concursurile de gen) o nouă viaţă.
Are o participare vie, interesantă, stimulativă, patruzeci și trei de
participanţi la epigramă şi douăzeci și șapte la fabulă.

zii şi este greu faţă de o asemenea desfăşurare să găseşti nota
fundamentală. Poate că sunt mai multe, care se intreţes, dar
mie mi s-a părut ca inopinată, ceea ce voi încerca să demonstrez
prin cateva citate, o anumită delicateţe! Însuşi titlul, „Elefantul
din vitrina de cristal”, care este şi titlul celei de-a doua poezii
din volum, și pe care eu o consider un fel de emblemă de artă
poetică: „călca atent printre bibelouri/ să nu strivească visele/
de porţelan ale acestei lumi/ pe lângă el treceau/ coloane de
muribunzi/ fără conştiinţă care mergeau/ în pădure să moară/
doar el se strecura printre/ oameni ca o umbră/ să ascundă locul
unde/ se va retrage definitiv…”. Ştiţi că imaginea elefantului în
magazinul de porţelan este sinonimă cu brutalitatea, cu distrugerea gingăşiei de către o forţă, care o ignoră sau o dispreţuieşte.
Cred că simbolul este răsturnat în arta poetică a domnului Nicolae Nistor, elefantul imaginat de domnia sa este elefantul care
se strecoară printre bibelouri cu grija de a nu le atinge. „Copacul care pleacă” : „plecând ne transformăm în vise/ și-n anotimpuri stinse-n amintiri/ despre trăiri spuse şi nespuse/ aşterne
timpul cearcăne-n priviri/ în locul nostru alţi poeţi de viaţă/ cu
rădăcini profunde-n viitor/ iar noi vom adormi fără speranţă/ ca
elefanţii care ştiu când mor”. Aceeaşi imagine a elefantului trans-
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format ca şi prima oară într-o emblemă a gingăşiei, ceea ce este
o performanţă poetică pentru că nimeni nu s-ar fi gândit să facă
din acest animal uriaş o emblemă a gingăşiei. Mai descopăr în
volumul domnului Nicolae Nistor o formă de poezie care nu mai
este cultivată, este ceea ce s-a numit după clasificarea unui estetician german din secolul XIX, Wilhelm Scherer, „lirică a rolurilor”.
El distingea trei forme de lirism: lirica eului, aceea în care poetul
vorbeşte la persoana I, lirica măştilor în care poetul vorbeşte tot
la persoana I, dar din dărătul unei măşti ceea ce îi permite adoptarea unor atitudini mai radicale, mai îndrăzneţe, şi lirica rolurilor în care poetul ancorează în faţa noastră diverse personaje.
La Eminescu, ca ilustrare a liricii măştilor apare în „Rugăciunea
unui dac”. Un poet la care lirica rolurilor ocupă un loc dominant
este George Coşbuc („La oglindă”). Poetul Nicolae Nistor este un
poet autentic cu o sensibiliate deosebită căruia îi doresc succes
în activitatea viitoare.
Prof. Valentin Şuvar: - Bună seara, bine v-am găsit şi mă bucur să ne revedem la Biblioteca „Antim Ivireanu”, după un an .
Avem o nouă lucrare a domnului George Hodorogea şi îmi face
plăcere să vorbesc pentru că nu este o lucrare uşoară, simplă…
și pe care o veţi aprecia din două considerente: în primul rând
pentru că este o lucrare bună şi în al doilea rând pentru că vă veţi
identifica în ea pentru că are caracter de manifest sau raport.
Este un raport asupra unei realităţi crude şi urâte a zilelor noastre şi un manifest ca un strigăt de rezistenţă. Sunt mândru că îi
prezint cartea şi îl felicit pe domnul George Hodorogea, pentru
că, iată, putem vedea că mai există români curajoşi în acest an
Centenar și care vorbesc, care ridică vocea şi care scriu, dăruiesc
pe hîrtie lucruri care rămân după noi. Vă face cinste ca vâlceni şi
ne face cinste ca români, această lucrare. Felicitări!
Gheorghe  Constantinescu (Braşov): - Epigramele pe care le
voi citi au avizul comisiei de la Veneţia (râsete şi aplauze) şi a
Consiliului Europei: „Fericit acest popor/ Şi-a atins în fine ţelul/
Pare-un înger păzitor/ Scutul de la Deveselul”; „Nu e lucru de
mirare/ Într-un bar e şi normal/ După două, trei pahare/ Să mă
simt baron local”; „Evoluţie” - „Când e totul anormal/ Se ajunge
abuziv/ De la iadul personal/ La infernul colectiv”; „Comunistul
octogenar” - „Resemnat el meditează/ Nu mai fac eu
primul planul/ Roşul se decolorează/ S-a dus secera și
ciocanul”; „Discreţie” - „E lingăul cunoscut/ Jucător în
rol secund/ Când e vorba de-un sărut/ El mereu se dă
la fund”.
Niki Ursei (moderator): - Ne pare rău că în această
seară nu este cu noi o colegă, Elis Râpeanu, din
Bucureşti, domnia sa este singurul filolog cu doctoratul
luat în epigramă, doctorat acordat de profesorul universitar Ştefan Cazimir!... lucru care m-a determinat
să scriu următorul catren: „În doctoratul lui Elis/ Profesorului june şic/ Şi xeroxul-i mergea la fix/ Iar d-alte
de-alea nu mai zic”. (…) - „Hai să mai glumim un pic/
Nu ştiu dacă vă daţi seamă/ Viorica dacă zic/ Am făcut
o epigramă. / /Vă mulţumesc că m-aţi aplaudat/ Catrenul, însă, este-un plagiat”.
Florentina Anghel (Brăila): - Bună seara şi bine
v-am găsit: „La Brăila pe vapor”: „Hanganu mi-a spus
despre un peşte/ Şi-s moartă şi-acum de frică/ Fac cruci şi zic Doamne fereşte/ Că eu am lucrat singurică”.
„Educaţională”: „Eu ştiu că unii mari se duc/ Dar sunt de felul
meu drăguţă/ Pe mulţi epigramişti aş duce/ La grupa mica, de
mânuţă”. „Experienţă”: „M-am dus cu barca, mi-a plăcut/ Căci
Dunărea e mare/ Iar Frunză nu s-a prefăcut/ A fost atât de tare”.
Domnului profesor Ştefan Cazimir: „Eu am curaj din cale-afară/
De asta chiar să ţineţi seamă/ Să punem chiar din astă seară/ Deun doctorat în epigramă”.
Sandu Hanganu: „Estivală” - „Am văzut la mare-o damă/
Care îi trata pe toţi/ Având în față doar o scamă/ Cu pretenţii de
chiloţi”; „Nevasta suspicioasă” - „Nu am de ce să mă ascund/ Să
înot mă-nvaţă soaţa/ Şi ca să nu mă duc la fund/ Ea stă mereu
cu faţa”.
Carmen Ştefănescu (Craiova): - Eu sunt profesor de engleză
şi am să încep cu „Profesorul de engleză” - „Dragi elevi, am constatat/ Sistematic John lipseşte/ Cel mai bine a învăţat/ Cum s-o
şteargă englezeşte”; „Un ginere model” - „Amicii mei, când plec
de acasă/ Eu ocolesc oricare bar/ Că nu aş vrea s-o văd prin casă/
Pe soacră-n dublu exemplar”; „Vânzătorul de la raionul pentru
plajă” - „O doamnă foarte grasă vine/ Bikinii roz pe trupul meu/
Dar negreşit să-mi vină bine/ Ei, asta aş vrea s-o văd şi eu”; „SMS
de la soţie pentru cumpărături” - „Soţia-n SMS îi spuse/ Să ia

ceva pentru ăi mici/ Şi drăgălaş soţul i-aduse/ Un sutien cu mult
sclipici”; „Soţia la ORL” - „Nu m-aude de prin toamnă/ Râde ca un
cimpanzeu/ Asta nu-i o boală doamnă/ E dar de la Dumnezeu”.
Elena Mândru (Iaşi): - Bună seara, sunt pentru prima dată la
acest festival şi mulţumesc organizatorilor şi celor care au apreciat lucrările mele şi mă bucur să fiu în mijlocul cetăţenilor care
locuiesc în acest oraş. Am să citesc câteva epigrame personale:
„Sinceritatea unui prost” - „Eu nu-s ateu, fac semnul crucii/ Şi
spun intenţiile mele/ Că soaţei îi voi da papucii/ Să-mi pot lua
pantofi din piele”; „Urme şi urmări” - „Trăind din plin o aventură/
Aveau prin mii de sărutări/ Pe buze ea o muşcătură/ În timp ce
el doar remuşcări”; „Unui beţiv incurabil” - „Simţind că vinu-i
băutură/ Şi n-are leac de vindecat/ El s-a lăsat de băutură/
Zicând: doar una şi-am plecat”.
Niki Ursei (moderator): - O să vă spun un catren pe care i-l
dedic amicului meu, medic stomatolog, de la Brăila: „Am mers
la dânsul ca amic/ Să-mi scoată un dinte cariat/ E drept, nu mi-a
cerut nimic/ Da-mi scoate ochii ne-ncetat”.
Stomatolog din Brăila: - Ca de obicei la acest minunat festival de epigramă eu citesc o proză. Tema tratată în mica mea
proză este de actualitate şi anume: „Familia tradiţională”. Apropo de familie, de câte ori ajung acasă la Brăila, venind de la
Râmnicu Vâlcea, scumpa mea soţie îmi spune de la uşă: - „Măi…
miroase a ţuică de când ai intrat la parter”. Anul acesta vreau
să-i dau un răspuns în versuri: „Eu îţi jur,
nu vin din crame/ Ci la Vâlcea eu fusei/
Şi miros a epigrame/ Distilate de Ursei”. Deci, să vedem ce facem cu familia
tradiţională: …Epigramistul Hanibal
Zacuscă dorind să arate că este un demn
urmaş al lui Păstorel şi-a luat pseudonimul de Ciobănel. Cu noul nume s-a dus
la biserică unde l-a afurisit pe colegul
său Alexandru Hanganu şi unde a ascultat pios predica părintelui Paesie.
Acesta a spus blajin: - Păcătoşilor să
nu vă prind că vă împerecheaţi cu alţi
bărbaţi, că vă ia mama dracului! Numai cu femeile, desfrânaților, numai
ele vă pot oferi plăcerile vieţii!... şi voi
păcătoaselor să vă cuplaţi numai cu
bărbaţi, curviştinelor, dacă vă arde să vă
iubiţi între voi treaba voastră, dar să nu
vă măritaţi între voi că-n fundul iadului
veţi poposi, stricatelor! Altfel, familia
tradiţională va pieri şi nu o să mai avem
urmaşi care să ne plătească datoriile externe. Amin! - Bună idee mi-ai dat părinte, zice baba Floarea
printre cei doi dinţi, mă duc să mă iubesc cu vecina Mărioara, că
tare e zurlie şi durdulie. În drum spre casă, Ciobănel a intrat la
idei, oare ce a vrut să spună prea-cuviosul? Eu sunt deja împerecheat cu Maricica şi am şi trei copii cu ea plecaţi la muncă în Italia,
oare Maricica nu-i femeie? Eu cred că este că are tot ce-i trebuie
în acest scop: protuberanţe berechet, funduleţ aerodinamic şi o
gură imensă cu care mă cicăleşte continuu. Sau poate eu nu sunt
bărbat? Ba sunt!... poate să confirme şi Lili, vecina de la parter,
poate să confirme şi Mimi colega mea de servici, doar Ani nu-i
convinsă că sunt bărbat. Trebuie neapărat s-o conving! Copleşit
de gânduri, Ciobănel a ajuns acasă. Pe drum a călcat neatent întro groapă din carusabil scrântindu-şi o mână. - Semn rău, şi-a zis,
şi pe deasupra uite şi două pisici negre. De fapt e una singură dar
este siameză, din cauza asta ghinionul va fi dublu. Intră încetişor
în apartament şi în dormitor se aude oarece zarvă. Dădu năvală,
pâş – pâş, ca să nu o sperie pe Maricica. Maricica era în vârful
patului goală precum Eva fără frunză. Zise uluit aprinzând lumina
pentru că era cam beznă: - Maricico, mioriţa mea tradiţională,
ce faci aici? - Stau pe plajă iubiţelule, nu vezi? răspunse ea cu un
glas nevinovat şi convingător. În acest moment de sub cearceaf
se-aude o tuse. Ciobănel aruncă albitura la o parte şi dădu cu
ochii de un tip mic şi chel, gol, precum Adam, tot fără frunză.
- Maricico, orhidea mea exotică, nu cumva mă-nşeli? - Nu tenşel iubiţelul meu mic, erudit şi prostuţ! din contră uite cum
stă treaba: părintele Paesie ne-a povăţuit să respectăm familia
tradiţională, care rezultă din unirea unei femei cu un bărbat! ei
bine, cum ştii că eu sunt o femeie foarte credincioasă am vrut să
fiu şi mai tradiţională şi să mă unesc cu doi bărbați! Şi, cum tu
ești epigramist am ales un prozator. Să vă fac cunoştinţă: el este
Mişu din Brăila, laureat acum zece ani cu o menţiune la Râmnicu
Vâlcea. … Ciobănel ieşi tiptil şi ruşinat din dormitor şi zise cu ochii
la cer: - Doamne, dacă Maricica este aşa de habotnică te rog să
nu o laşi să cadă şi în patima dramaturgiei.
Marian Popescu (Cluj): „Uite aşa cât sunt de mic/ I-ajungeam
pân la buric/ De eram înalt, frumos/ I-ajungeam eu şi mai jos”.
Gheorghe Benciu (Bucureşti): „Deşi sunt mărunţel de stat/

Tot n-am rămas neînsurat/ M-a luat o fată aşa cum sunt/ Avea
nevoie de mărunt. … Ce crudă a mai fost natura/ Abia dac-am
crescut doi coţi/ Dar mi-a rămas în schimb dantura/ Cu care să-i
mănânc pe toţi.”
Niki Ursei (moderator): „Sunt cel mai scund dintre cumetrii/
Dar ştie domnul cum împarte/ Mi-a luat vreo zece centimetrii/
Dar mi i-a pus în altă parte.”
Dorel Lazăr (Aba Iulia): - Pentru că lumea ne spune că suntem o ţară bogată cu resurse, m-am gândit să fac o epigramă, o
presupunere de-a mea: „Trăim azi în România/ Vă spun asta fără
glume/ De s-ar impozita prostia/ Am fi cei mai bogaţi în lume.”
Referitor la vinul bun: „Soaţa mea are, se jură/ Sete mare de
cultură/ O admir pe îndelete/ Mie nu mi-e decât sete.” Referitor
la pensionare: „Perseverenţă” - La treizeci câţi ani aveam/ Câte
una agăţam/ Dar şi azi cinstit vă zic/ De-o agăţ, n-o las că pic.” La
ziua deputatului Negruţiu de la Alba, un prieten bun, am făcut o
epigramă: „Au transformat foarte rapid/ Viaţa lor cea insipidă/ El
s-a înscris în alt partid/ Ea începu altă partidă. ”
Maria Chirtoacă (Câmpu Lung Muscel): - Iubesc foarte mult
fabula şi vreu s-o ajut cumva... „Între vecini” - „Eu, concetăţeni
ai mei/ Mi-am făcut un obicei/ Şi înainte de culcare/ Răsfoiesc
ceva ziare/ Şi cu oarece uimire/ Am aflat această ştire/ Domnul
greier şi furnica/ Au ajuns la împăcare/ Ea îi face de mâncare/
Iar el întins la soare/ Cântă toată ziulica/ Şi ce dacă, spun vecinii/

Stânjeneii mor, şi crinii/ Dacă lor aşa le place/ Sigur îi lăsăm în
pace…/ Dar tot greierul de-o vreme/ Umple satul de blesteme/
Şi vorbeşte de divorţ/ Că furnica n-are şorţ/ Că, deşi devreme,
trează/ Dânsa nu se coafează/ Fard, rimel nu foloseşte/ Toată
ziua roboteşte/ Şi nu cântă niciodată sub pretext că-i ocupată/
Şi ce dacă spun vecinii/ Stânjeneii mor, şi crinii/ Dacă lor aşa le
place/ Sigur că-i lăsăm în pace/ Şi-am aflat chiar astă seară/ Că
furnica-i bolnăvioară/ Şi că peste astea toate/ Greieraşul o mai
bate/ Şi o ameninţă c-o lasă/ Şi se mută-n altă casă/ La vecina
buburuză/ Care nu-i aşa ursuză/ Ba din contră îl amuză/ Şi-l alintă
şi-i şopteşte/ De ore-nşir că-îl iubeşte/ Şi de când e la-nchisoare/
Nici avere nu mai are/ Şi de aceea îl ia pe bondar/ Care e domnul primar/ Sigur că îl lasă-n pace/ Ce urât! spun stânjeneii de
la capătul aleii/ Ce oroare! strigă crinii/ Pe la mijlocul grădinii/
Şi-atingându-şi coatele/ Se întorc cu spatele/ Dar când toamna-n târg soseşte/ Toată valea amuţeşte/ Greieraşul cu vioara/
Furnicuţa bolnăvioara/ Buburuza marea doamnă.”
Gheorghe Bâlici (Rep. Moldova): - O să încep cu o epigramă
pe care am trimis-o la Târgu Jiu: „Când în două ţări străine/
Guvernanţii o duc bine/ Mână hai să dăm cu mână/ Că Unirea se
amână.” - Încă din primăvară am prezis la Buzău prin următorul
catren, care unora nu le-a prea plăcut: „Mă tem că se va duce
ştirea/ De aici până în zarea albastră/ Că-i anul când a fost Unirea/ Străinilor tot contra noastră.” Vine 1 Decembrie şi tare mă
tem că se adevereşte. Acum vă voi spune ceva din activitatea mea
de la Primăria Municipiului Chişinău: „Munca peste program” „Transpir să iau un ban în plus/ Când mă reţin la lucru seara/
Odată am transpirat nespus/ C-a rămas şi secretara.” Amintiri din
juneţea trăită în socialism: „Când înfloreau dulci trandafiri/ Şi-mi
încolţea în suflet dorul/ Avui şi primele iubiri/ Partidul, Lenin şi
poporul.” Şi una, cu care închei, închinată jurnaliştilor români
care afirmă că Preşedintele Iohannis şi-ar fi însuşit nişte imobile
la Sibiu: „De e să împroşcaţi venin/ Iohannis nu mai e străin/ Iar
dacă totuşi a furat/ E semn că s-a românizat.”
Niki Ursei (moderator): - Domnia sa o viaţă întreagă trudeşte
într-un spital din Galaţi, specialitatea domniei sale este ginecologia, fapt care m-a determinat să îi adresez următorul catren: „I-aş

închina o poezie/ I-aş da întregul meu venit/ Dar ea-i la ginecologie/ Mă bagă pe unde-am venit.”
Constanța Apostol (Galați): - „Spre liniştea ta” - „Cum observ că-ţi faci probleme/ Şi de dragu-ţi nu mai pot/ N-ai motive a
te teme/ De te bag, tot eu te scot.” Şi să mă prezint, apostolică,
apropo de numele meu: „Cu numele-mi predestinat/ Pe mulţi în
viaţă-am derutat/ Dar recunosc şi nu mă-ncântă/ Că n-am fost
chiar aşa de sfântă.”... „Diferenţe” - „Se întâmplă ades, exclus la
popi/ Să dăm şi noi ca proştii-n gropi/ Dar datu-n groapă sunt
indicii/ La popi aduce beneficii.”... Beneficiul la schimbarea orei
- „În mod legal putem şi noi/ Da ceasurile înapoi/ Le-am dat că
uneori îmi scapă/ La aragaz şi-apoi la apă.” ... Moda botoxului „Vedem la fete tot mai des/ Măriri de buze în exces/ Dar chiar şi
fără augmentare/ Femeile au gura mare.”... Declaraţie de venit „Venitul multor din acei/ Ce au ca soţi o dublă viaţă/ E minim pe
la ora trei/ Şi maxim mai spre dimineaţă.”
Ion Micuţ (Vâlcea): - Pentru păcatele trecute şi mai ales viitoare mă invitase afară părintele Mănescu pentru a îmi mai ierta
din ele... „Electorală” - „La Vâlcea dis de dimineaţă/ Au fost la
vot pensionarii/ Că le-au promis parlamentarii/ Viagra gratuit pe
viaţă.”... „Pastel de toamnă” - „Mergeam prin parc cu o amică/ Şi
i-am şoptit cu voce tristă/ Iată frunzele cum pică/ Dar a ta cât mai
rezistă?”... „Recunoştinţă” - „La Argeş sus la mănăstire/ M-am
dus cu soaţa hotărât/ S-o las în semn de preţuire/ Să-i ţină anii
de urăt.”... „Farul oltenesc” - „Bulgari,
chinezi şi africani/ În Spania nu stau o
clipă/ Trudesc dar şi câştigă bani/ C-au
un oltean şef de echipă.”
Mihai Sălcuțan (Buzău): - O să spun
un catren făcut aici, inspirat de această
frumoasă zi de toamnă. Îmi aleg şi eu
tema toamnei şi vă spun câteva epigrame : „Barza africană” - „Povestea berzei
călătoare/ Ce-aduce prunci de mititei/ E
adevăr şi-i dai crezare/ Că sunt şi negrii
printre ei.”... „Peisaj de toamnă” - „Cade
roua sus pe casă/ Cad iubirile-n uitare/
Cad beţivii pe sub masă/ Iar miniştrii în
picioare.” ...„Bahică” - „Înspre crama
dintre vii/ Care-i dreaptă, panta lină/
Dinspre ea să mi te ţii/ Drumu-i tot o
serpentină.” ... „Poveste fără sfârşit” „Femeile în nopţi târzii/ Când luna-i sus
şi stele-s multe/ Ne spun poveşti şi fac
copii/ Să aibă cine să le-asculte.” Şi referitor la tema Unirii spun şi eu un catren:
„România” - „Va fi iar mare cum a fost/
Rotundă cum ne e brăţara/ Ştim adevărul pe de rost/ Etern e
Dumnezeu şi ţara.”
Ani Drăgoianu (Gorj): - „Cum sunt, amice, dificilă/ Iar tu de
vrei să-ţi termini treaba/ Propun să-ţi cauţi o pastilă/ Că altfel mă
încurci degeaba.” Şi în continuare ca să-i arăt lui Niki Ursei că sunt
o soţie foarte bună i-am pregătit o surpriză: „Vom sta-mpreună
şi-ţi voi face/ Tripleţi dar nu-i un fapt banal/ Un George, un Ştefan
că-mi place/ Şi-un Popian de festival./ Iar George cred va fi agil/
Din tinereţe pot să sper/ Ajunge iute o zic subtil/ Tot preşedinte
la UER./ De Ştefănel îţi spun desigur/ Căci se va naşte pe-nserat/
El va avea în mână sigur/ O diplomă de doctorat./ Şi să îi ştim în
siguranţă/ Pe-aceşti tripleţi, ce gând drăguţ/ Vom pune naşul cu
substanţă/ Pe procurorul Ion Micuţ.
Mihai Caivas (Iaşi): - Câteva epigrame la temele acestui festival. „Legiuitorii proşti” - „Când se adună Camerele noastre/ Vor
să îşi facă alte legi/ Dar fiind la cap betegi/ Ele sunt desigur proaste.” ... „Paradox” - „Şi-ntr-un cap deştept se pare/ Ca o culme a
ironiei/ Spaţiul rezervat prostiei/ Este adesea mult prea mare.”...
„De frica justiţiei române” - „Când ajunge la putere/ Orice guvernant avar/ Ce prin furt îşi face-avere/ Este-un viitor fugar.”
Laurenţiu Ghiţă (Bucureşti) : „Politicieni şi popor” - „Constat
cu mintea uluită/ Ce om normal n-ar vrea să vadă/ Nu pot ei frate să promită/ Cât vrea acest popor să creadă.”... „Colindători în
parlament” - „Primiţi stimaţi aleşi acest colind/ Şi remarcaţi plăcerea pentru noi/ De-ai remarca aceşti copii pocnind/ Din bici
într-adevăr pe lângă voi.” Şi una despre proşti: „Cât vei trăi îţi zic
lucid/ Te afectează-n mod nefast/ Nu cel deştept dar prea timid/
Cât prostul prea entuziast.”
Dorina Dinescu (Ploieşti): „Inginer drumar” - „De-ai să cauţi
în anale/ Pe călduri ori vreme proastă/ Am bătut atâta cale/ Mai
ceva ca pe nevastă.” „Aveam prioritate” - „Când Armstrong de pe
al său Apolo/ Făcuse primul pas pe Lună/ Ai mei uitaseră să spună/ Că eu căzusem de acolo”. „Declaraţia unui bărbat divorţat”
- „Nebun desigur pot să ţip/ Să pun fasole-n caviar/ Să ies acum
pe stradă-n slip/ Dar nu-s nebun să mă-nsor iar.”

Simona Maria KIS
Simion PETRE
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Dan Boban: - Bună ziua stimaţi telespectatori, Dan Boban vă
salută şi vă propune într-o zi de vară, că toamna nu mai există decât noaptea şi dimineaţa, o emisiune de suflet. Stimaţi telespecatori am o convingere că printre aceste emisiuni cu aspect social
trebuie neapărat să amplific şi acel sentiment de mândrie patriotică, să fac şi emisiuni dedicate tradiţiilor pe care începem să le
pierdem. Noi cei mai în vârstă le-am trăit, dar copii noştri nu au
nicio inițiativă în cunoaștere, nici un fel de posibilitate de a crede
când se uită pe internet, că, în continuare, aceste tradiţii româneşti există!...şi am să-l provoc pe invitatul meu Petre Cichirdan,
şi îi mulţumesc că a venit astăzi la emisiune, printr-o întrebare.
Am văzut şi am început să râd pentru ce a făcut mişeleşte un
domn care se numeste Mişa de la ANAF; a zis că se vor impozita nunţile! Au stat cei de la ANAF şi s-au gândit de unde să mai
scoată bani, să nu îi impoziteze pe cei care sunt mari datornici, ci
să impoziteze nunțile. Vor trimite la fiecare cuplu care îşi anunţă căsătoria o hârtie în care să se scrie aşa: pe proprie răspundere declaraţi localul în care veţi face nunta, declaraţi firma cu
care faceţi video-foto şi declaraţi formaţia de lăutari cu care veţi
face nunta. Alo, domnilor de la ANAF, lăsaţi-ne să cântăm, să
ne bucurăm şi să jucăm la nuntă pentru că este cel mai
frumos moment din viaţa unor tineri care îşi întemeiază o
familie.
Petre Cichirdan:   - Este o chestiune urâtă şi nu cred că
se va pune în practică, exista în declaraţia anuală pe care
o făceai la finanţe o rubrică cu câștiguri personale pe care
trebuia să o declari la sfârșit de an pentru impozitare. Orice
individ care câștigă trebuie să declare! Nu era rău, era o măsură de responsabilitate și moralitate. Acum, eu am sesizat
nemulțumirea ta care ţine tot de moralitate. Dar eu cred că
lăutarii și fotografii plătesc o autorizație! Ai deschis o discuţie
interesantă care ţine de cultură. Noi am avut un caz, purtătorul de cuvânt de la PSDR, fostul PSDR, partid aflat la guvernare prin 2003; era un om foarte inteligent (acum este la
ceruri) şi a fost chemat la forţele de muncă pentru că figura
la un ziar din Râmnicu Vâlcea ca redactor sef şi nu lua salariu,
şi a avut mari necazuri pentru că îl puneau să declare venitul
iar el nu putea să-i convingă că nu câștigă absolut nimic; face
munca aceasta că iubește meseria de ziarist.
Dan Boban: - Petre Cichirdan vreau să îţi mulţumesc că
ai venit cu acest ziar extraordinar de interesant, „Cultura vâlceană”, şi în care am avut surpriza să fie tipărită emisiunea pe
care am făcut-o cu domnul Petre Cichirdan în urmă cu ceva timp,
o colaborare importantă între televiziune şi presă. Ce înseamnă
acest subtitlu pentru cultura vâlceană?
Petre Cichirdan: eu numesc spiritualitate întreaga activitate
care are la bază idei, manifestări cultural-artistice, literare, muzicale, aceste materiale nevăzute și exprimate prin cuvânt, mișcare,
sunet și creație manuală și manifestate în expoziții, spectacol
sau în stradă, în spațiul neproductiv. Sigur că acum, în secolul
XXI, aceste idei, spiritul, încep să constituie o adevărată forţă de
producţie și care este specifică mileniului trei. Toate documentele de la Uniunea Europeană, între primele, vorbesc de cultură
ca de o forţă de producţie. Această nouă Europă are dreptate,
dacă stăm să ne uităm chiar în oraşul nostru, în care cineva numea într-o carte, care nu a apărut momentan, dar o să apară,
spunea că Vâlcea „debordează” de cultură. Există o preocupare
a forţei de muncă, și ea ar putea fi mult mai mare, dacă s-ar da
acestui termen al spiritualităţii-culturii mai multă atenţie. Doresc
să spun că toată lumea ar înţelege prin spiritualitate activitatea
religioasă, creştină și din afara acestui spațiu. Spiritul îl vedem și
prin prisma, în special, împăratului David sau prin întemeietorul
Moise, a proorocilor, în partea finală a vieţii, aceștia făcând apel
la poetică sau alte forme ale artei, toți încheindu-și-o plângând
în cântec sau îngânare poetică. Aşa a făcut Moise când n-a intrat
in Canaan, așa a făcut mai înainte Isaac, înainte să moară, la fel şi
Iacov... Viața este legată foarte mult de spirit şi, acum, în mileniul
trei acesta se anunţă ca un puternic factor, o cantitate colosală,
o enitate care interferează cu munca de zi cu zi a omului. Până
acum în Vechiul Testament se vorbeşte numai de Dreapta Domnului, mâna fiind simbolul faptei, acţiunii. Mileniul trei, personal,
cred, şi asta este o speranţă, va predomina prin spirit-gândirea
omului; noi deja ne manifestăm, uitaţi-vă la Râmnicu Vâlcea, care
acum nu mai e „din carton” că manifestările sunt toate o combinaţie între activitatea zilnică și cea spirituală-culturală...nimic,
nemaifiind fără valoare.
Dan Boban: - Cum se poarte întoarce această spiritualita-
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te-cultură şi înspre tinerii noştri sau dinspre ei? Râmnicu Vâlcea
este un oraş eminamente al spiritualității culturale dar mai ales
religioase şi ar fi păcat să nu fim priviţi noi vâlcenii în acest fel.
Poate suntem printre puţinele oraşe din acest spaţiu Carpato-Danubiano-Pontic, cum îi place unui coleg de-al meu să spună, care
a dat foarte multe valori culturale şi a avut o contribuţie mare la
cultura românească, şi asta nu trebuie să piară, să fie pierdută!...
am zis bine domnule Petre Cichirdan?
Petre Cichirdan: - Cultura acestui spațiu citadin, alături de
cel din jur- sătesc sau al pădurilor-spațiu eminamente ortodox,
din spaţiul fostei Ungro-Valahiei! Și actualei Românii este foarte
importantă pentru țara noastră toată și mai ales Europa de sud
est. ...Neagoe Basarab a învăţat la Mănăstirea Bistriţa şi acolo au
apărut primele cărţi ale lui Macarie!... dacă ne aude Arhimandritul Veniamin Micle îi mulţumim că ne ascultă şi există, pentru
noi dânsul este senior editor la toate publicaţiile Intol Press, dar
și pentru dragostea pentru carte şi pentru această zonă eminamente excepţională pe care foarte mulţi au fixat-o ca fiind la
începutul nefixat încă bine capitala Ţării Româneşti! şi Nicu Angelescu spunea asta și alții. Oricum a fost marginea estică a Eu-

ropei centrale din timpul romanilor (Limes Alutanus) și până la
austriecii din 1718...Noi am rămas din prima parte a emisiunii cu
această temă şi trebuie să explicăm cum cultura este o forţă de
producţie acum în mileniul trei. Şi, cum această spiritualitate din
care face parte şi ceea ce facem noi acum, ceea ce facem şi când
creăm aceste ziare... Mă gândesc la anii interbelici dar şi la anii
1969, 1970. Atunci un poet care era elev şi se numește George
Achim (îl salut dacă se uită la această emisiune) era invidiat de
noi toți că scrisese o poezie şi fusese publicată în „Orizontul”.
Geoge Achim luase, în 1969, 400 de lei pentru această poezie.
Când a venit la şcoală toată lumea se uita ca la Dumnezeu la el.
A început o concurenţă, şi noi am înfiinţat atunci, imediat, deşi
aveam cenaclul liceului, am făcut un cenaclu pe lângă conducerea județeană: Societatea Literar Artistică a elevilor din județ. În
toate oraşele aveam filiale şi era o concurenţă extraordinară pentru că dacă te selecta cineva şi te publica primeai bani. Gândiţivă dacă elevii, tineretul ar şti că dacă publică la ziarele noastre
primeşte 20, 30 de lei de articol sau 40 de lei, asta înseamnând
că învaţă să muncească şi să câştige bani și nu doar de dragul de
a merge la Olimpiade pentru a intra gratuit la facultate. Asta nu
este şcoală, nu este educaţie! Educaţia este cea prin care imediat
aplici ceea ce înveți, prin care înveți să munceşti, să visezi la ceea
ce vei putea să muncești, fiindcă nimic în viață nu vine pe de-a
gratis, nu se câștigă fără muncă. Eu îmi aduc aminte că atunci
când aveam nevoie de bani (asta tot spiritualitate se cheamă)
mergeam la creatorul de monumente funerare judeţean, care
stătea în cartierul meu, Ion Oltețeanu, şi lucram la el. Era singurul particular alături de Jianu Vasile, cu motorul, care angaja muncitori cu ziua și îi plătea la sfârșit de zi. Jianu mai puțin,
dar Oltețeanu avea un vad comercial ieșit din comun, și omenie
tot atâta. Scriam pe zi o cruce! și câştigam o sută de lei, și eram
minor! În 1965 litrul de vin era doi lei. În 1973 eram student şi
mergeam la restaurantul Atene Palace, în Bucureşti, cu prietena,
unde beam două beri nemţeşti şi mâncam ficat la grătar şi ne
costa 14 lei! Mai dădeam și bacșiș un leu!...Asta educație: am
ajuns inginer, am proiectat tehnologic avioane de luptă, sunt di-

rector de presă, scriu poezii și, înainte de toate, am terminat un
liceu sportiv!
Dan Boban: - Doresc să îl salut pe domnul George Achim, pentru mine este un bun prieten şi am lucrat împreună la Cenaclul „Arcade” pe care l-a înfiinţat tot el; şi am făcut deplasări cu cenaclul
de care îmi amintesc cu multă plăcere pe când eram elev de liceu;
deplasări în frunte cu George Achim şi cu foarte mulţi, recunosc,
oameni de mare calitate şi spiritualitate ai Vâlcii. Era o spiritualitate fenomenală, eu eram motivat pentru că scriam poezii, era o
efervescenţă pe care n-am mai cunoscut-o până atunci.
Petre  Cichirdan: - Știi că noi am avut un mare gazetar vâlcean, un coleg de al nostru, Constantin Poenaru, care a decedat
anul trecut şi care a fost prieten şi cu George Achim, şi cu tine, şi
cu mine...El din 1972 a fost angajat ziarist la „Orizontul” şi acum
soţia lui m-a chemat la Bucureşti şi mi-a dat arhiva lui Constantin
Poenaru, vreau să spun că sunt vreo cincizeci de dosare cu manuscrise. Este fascinant să vezi ce notează el (nota şi ducea acasă)
în toate manuscrisele şi hârtiile pe care le primea de la nume
consacrate: de la George Ţărnea, de la Lucian Avramescu, de la
Doru Moțoc, I.I. Alexandrescu, Theodor Baconsky...foarte mulţi
poeţi şi scriitori; și de aceea este urât să vorbeşti că astăzi Râmnicul are numai doi poeţi, vorba ceea, „pentru Centenar”!!...
Apare o carte (aşa am primit în redacţie) la Slatina, o istorie
a poeziei sau ceva de genul zece poeți vâlceni pentru Centenar... Este jenant, domnule, să finanţezi tu din Râmnicu Vâlcea
pe cel din Slatina şi să scrie numai despre cine vrea el... Poate
să fie Sfântul Serghei sau Sfântul Petru!...nu are voie nimeni
să facă clasamente de unul singur amestecând viii și morții! Pe
bani publici! ...Și mai departe, o nouă provocare vâlceană se
ridică în slăvi cultura daco română în dauna celei latine și romanice, se neagă împăratul Traian...aducând în discuție opera
așa zisă a preotului Bălașa de la Drăgășani... Ştim foarte bine
că este o personalitate colosală pe care o iubim amândoi, dar
care nu s-a impus în viaţa lui prin descoperirile din domeniul
etniei românilor care ar proveni numai din daci. La întâlnirea
de la Arhiepiscopie, când a fost prezent academicianul Răzvan
Teodorescu, s-a spus că pericolul societăţii româneşti este să
nu mai creadă în latinitatea poporului român. Este o dispută
amplă în Europa. Sunt două mişcări inverse: mişcarea rusă şi
cea a Europei Centrale şi de Vest în care suntem şi noi (NATO).
Deci, a lua acum şi a nega Columna lui Traian, pe dacii de sub
Traian şi Împăratul Traian care este în tot folclorul românesc şi în
cel sud european şi central european, este o aberaţie. Recent,
acum două săptămâni, când am fost invitat de Academia Română, în sală l-am văzut şi pe domnul Puiu Răducanu, la Ateneul Român, unde academicianul Ioan Pop explică de unde vine numele
de România şi cât este de vechi acest nume. Astfel că, numele de
România vine de când au trăit Constantin şi Elena, marii împăraţi,
şi au creat Imperiul Roman de Răsărit, care s-a chemat România
(fonetic, desigur și grafie grecească). Acest fonem, aceste sunete
al numelui ţării noastre este de atunci. De aceea ne-au zis francezii cam de pe la Revoluția lui Tudor Vladimirescu: Romania.
Dan Boban: - Vroiam să încheiem şi printr-un strop de contribuţie la această spiritualitate vâlceană!... este vorba de domnul
Emilian Frâncu, prietenul meu, care a publicat o carte şi trebuie
neapărat să spunem ceva despre ea, pentru că autorul ei este un
om cu totul deosebit.
Petre Cichirdan: - În „Povestea vorbei 21”, care tocmai a apărut, este publicată o recenzie la pagina 12 a cărții domnului Emilian Frâncu: „Istoria catolicismului în judeţul Vâlcea”, o carte excepţională, de istorie. Eu am scris în articol că este o carte de avangardă pentru că este scrisă, trebuie să recunoaştem că domnul Frâncu
nu este un istoric, dar este un om de mare cultură şi a preferat mai
mult să aibă tangenţe în activitatea lui cu arta adevărată, decât cu
istoria. După părerea mea este primul jurnalist de mare calibru
pe care l-a avut, după revoluţie, judeţul nostru, şi cel mai important, şi cel mai adevărat şi cel mai mare! Plus, că noutatea din
carte este admirabilă, stă scris negru pe alb, că această clădire în
care se află postul de Televiziune Vâlcea 1se află pe locul unde a
existat „Bărăţia” judeţului!! a Bisericii Catolice. Că demolarea ei
și a centrului istoric modern s-a făcut în 1969!! prin semnătura
primului secretar PCR Județean Petre Dănică...Iată cu ce ne-am
ales până astăzi, cu o groapă pavată! Noroc cu minunata parcare
din subteran. Să nu uităm noi românii că dacă mai vrem să fim
ceea ce am fost trebuie să ne cumpărăm din nou acest trecut ca
să redevenim ce am fost (desigur, nu uităm de evrei)!...

A consemnat S.M. KIS                   
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(Poemul unei călătorii)

(Urmare din numărul trecut)
(…)
Am ajuns la Sottomarina,
lângă Chiogia,
dincolo de Trieste,
în coloniile de căsuţe şi corturi
dintre Adriatica şi Laguna Veneţiei...
În noua civilizaţie a Occidentului
Civilizația mării și a oceanului
fără repercursiuni a marii sale istorii
şi resimțim din plin
semnele prăbuşirii
căderii spiritualului.
Nu mai avem ca la Paris
în o mie nouă sute nouă zeci:
paharul de bere cu şase franci
dacă stai pe scaun
sau un franc
dacă bei berea-n picioare
precum calul care nu doarme
și când adoarme;
magazinele „Tati”
pentru săraci şi străini
s-au generalizat
în Uniunea Europeană
după ce în mare parte
țările
s-au egalat la buzunare…
Astăzi după amiază
am cunoscut Adriatica
mare vie și limpede și frumoasă
căreia îi vezi nisipul de deasupra apei
chiar la mai mult de un metro
unul și jumătate!
Am cumpărat un slip
de douăzeci de euro
cât prețul unei celebre cărți:
„Marx prezent mereu”
în Uniunea Europeană
sau a alteia cu el pe copertă
zâmbind:
„Marx mai actual ca oricând”
…Vă daţi seama
cât de înapoiaţi sunt italienii
dacă abia acum
îl studiază pe Marx în tutungerii?
și nouă ne spun
ca la niște frați mai mici și naivi
Că România necondiționat
trebuie să treacă
de la socialism la capitalism!?...

Pare că Italia
ca şi Franța la Bayonne
în anul două mii patru
suferă de sindromul
ascunderii după obloane
astfel că populaţia României
pare mai mare ca a Italiei!
dacă numărăm oamenii
din stradă și din și din parcuri
și din țarcurile de distracții
bătrâni și copii.
Italia pare imobilă
pierită în marmură și în timp.
Slovenia este răspândită
pe dealuri în văi şi pe munţi
elegantă şi curată
şi ecologică!
și resimţim mereu
şi din ce în ce mai mult
că civilizaţia oceanului se sfarmă
odată cu trecerea timpului
ca o fărâmă de lumină
odată cu viteza de deplasare
accelerată
… a informației!
*
23 mai ora şase dimineaţa.
Soarele e deasupra orizontului
și parţial
norii învăluie cerul
și cei doi trei de pe plajă
negreblată încă
fac nordic warking
şi mă salută: „Buongiorno”
precum la noi sătenii
îşi spun „Bună ziua”
când se întâlnesc pe șleaul
din ulița mare
și pe șleaul din ulița mică!
Abia aici am constatat
cât de frumos e acest salut
prezență spirituală și fizică
în stânga şi-n dreapta
la fiecare pas
să spui „Buongiorno”
și „Bonjour” şi „Tag”
în reala și adevărata
și actuala Uniune a Europei
…nu mai frumoasă
decât cea care a fost
Italia Austria și Germania
Autostrada del Sole
Și România
In glumă cu
Autostrada Soarelui.
La San Sebastian în mozaicul
aglomerat din stradă
aşa și din când în când
mai pe la umbră
schiţam salutul
ridicând mâna dreaptă
de parcă mă credeam
Franco sau Musolini
sau cel din Berlinul de vest
cândva…

Zău!
se poate capitalism
după socialism?

Azi România este mai frumoasă
şi mai elegantă decât Italia
închidem ochii la palate
şi ruinele din marile oraşe
pietre şi marmure marca UNESCO
aşa cum este
centrul pe apă al Veneţiei!
…ne referim la viaţă
spiritul străzii
și la natura domestică…

…Zrece-Chioggia
patru sute de kilometri.

Cât de curând
ţara noastră va fi mai bogată

decât Italia cum a mai şi fost
când se chema Dacia!
Mai bogată decât Italia şi Franţa
dar nu înainte de a ni se întoarce
copiii la casele lor
şi rudele din marile Americi…
America America
cal maro
Cal Troian
cal Veneţian
cal de la Bayonne și Biaritz
de la San Sebastian!
și de la Ocean
şi ceva mai mult…
Rămâne să mai reflectăm
ce facem astăzi
după acest exerciţiu matinal…
Deocamdată
observăm o Dacia Duster
lângă un Toyota
nu am crezut niciodată că România
chiar şi cu Franţa aliată
pe versantul sudic al Carpaților
va fabrica o maşină
mai bună și mai frumoasă
decât una din
Italia Germania și Japonia…
Duster este emblema Daciei
și nu întâmplător
în Italia lui Lorenzzo de Medici
și în Austria lui Friedrich Schwantz
ţării noastre i se spunea Dacia!
…și ceva mai târziu la fel…
Dar nici nu pot să fiu de acord
cu cetățeanul Ştefan Stăiculescu
care vrea
ca România să se cheme Dacia!
asta e! și mai vrea
daco-români să ne spunem;
da!
dar nu pot fi de acord
nici cu cei care vor ca strada
pe care m-am născut:
mai înainte Traian
apoi I. G. Duca
și mai apoi V. I. Lenin
o mie nouă sute cincizeci și unu
astăzi Calea lui Traian
să se numească Burebista!...
sau Decebal
…eu îl cunosc mai bine
pe Bădița Traian.
Și tot ei se opun
montării Lupei Capitolina
la ieșirea din Râmnic
spre Transivania
acum de Centenar
spre Mărginimea Sibiului
spre Dealul Feleacului și Clujului
să legăm Buridava de Napoca
da!
prin frumoasa și sănătoasa
și umana Lupoaică a Romei
alăptându-i
pe Romulus și Remus;
păi pe câți nu-i cheamă
Roman Remus și Traian
și câți nu sunt pui de lupi
la Râmnicul Vâlcea
vale a lupilor tineri
care păzesc granița
care nu mai este
pe stânga
și pe dreapta Oltului…
Vrem să spunem
și să ne audă întreaga lume
că noi cei de aici
din țara lui Basarab I

ne-am născut odată și bine
în creștinătatea lumii
sub semnul și însemnul
Columnei de la Roma
unde Apostolul Petru
în vârful ei
îi mângăie dintotdeauna
pe dacii și romanii lui
Decebal și Traian
Care sunt corifeii lumii.
Marx și Lenin aici la Veneția!...
Iar noi zicem
acum sub primele raze
care par să ne-ncălzească
că nu ne este greu
să acceptăm că şi Lenin
și cei de până la el
săraci iudei au contribuit
la retrezirea mai degrabă la viaţă
a centrului European
a Estului
şi a Extremului Orient...
în Coreea și China.
La ora unsprezece
am plecat la Padova
şi acolo i-am revăzut
în oglinda minții
pe Roberto Scagno și soția
Liliana Ştefănescu
pe Pietro Sirugo
de la FAT-ul din Roma
mare inginer pe DN 7
Căciulata - Veştem
o mie nouă sute nouăzeci și trei
o mie nouă sute nouăzeci și șapte.
Când am intrat în Padova
nu m-a impresionat nici balta
nici marea nici peștele
dar când am ieşit
din orașul deschis ca o carte
după orele petrecute
în Basilica San Antonio
am fost copleşit
de semnele şi însemnele
în plan și relief
după ce admirasem
templul religios
unde se ţin marile concerte
de suit la ceruri
şi care pe zidurile ample
avea sfinţi cu cap de animale!
„Basilica Santa Justina”!
Iată oameni şi animale
la un loc
în plăsmuiri divine
care atestă că nu pot trăi
despărțiți ei de ele
că au ajuns până aici
prin arca divinului Noe.
În Basilică se află
urmele luminoase ale
Sfântului Evanghelist Luca
ceea ce explică
sculptarea pe faţadă
a capului de bou sau de taur…
Sfântul Evanghelist Luca
care trăieşte în imaginaţia ludică
ca ocrotitor al lupului!
Îmi venea să cred
că Râmnicul de odinioară
și cu cel de acum
este mai interesant decât Padova
unde sălășuiesc
Pietro Sirugo și Roberto Scagno
dar m-au oprit
semnele și însemnele
unei lumi de peste

o mie şase sute de ani
când în acest loc
a fost îngropată Sfânta Justina
copilă de cinsprezece ani
şi când mai târziu
în secolul XII
un papă îi aduce alături
moaştele Sfântului Luca…
ce semn și însemn!
Să scrii pe un bloc
că fost construit în anul
o mie cinci sute două zeci.
Nu credem
dar realitatea ne dovedeşte
că în acea vreme
pictura şi sculptura
jucau un acelaşi rol
în Basilica San Antoniu
existând tot atât de multe
semne murale
cât și semne în relief!
Că Veneția zburase
din naintea lui Basarab Întâiul
la Gurile Dunării!
Ne gândeam că prin
o mie șase sute șase
se dă startul barocului în artă
sau că tot la Veneţia
și chiar mai devreme
turcii stăpânesc Palatul Dogilor!
și-l fac mai frumos
și ca romanii
și ca germanii cu ei la un loc…
Am mai văzut
semafoarele din Padova
fără instrucţiunea-tăbliţă:
„Pussez ici”
ca la cele pietonale din Franța
dar cu buton şi în două cicluri
şi nu în patru
cum sunt vestitele
intersecţii din Timişoara
și cele din fostul Regat:
Sibiu, Cluj şi Bucureşti
și care mai mult încurcă lumea
și dau frâu liber înjurăturilor
șoferilor din toată lumea!
…He hei hei
cololosală interferenţă a artelor
încă din secolul XVI
în biserica regină din Padova
…pictură, sculptură și arhitectură…
Roberto Scagno profesorul
cu sclipici la femei
este soţul Lilianei Ştefănescu
fiica lui Emil Ştefănescu
pictorul cu ochi şi mână de aur
și violonist
şi mare prieten cu Leca Morariu.
Cum era obiceiul
în acele vremuri
o mie nouă sute șaptezeci
între Europa de Vest
și Europa de Est
soții din Padova
și-au găsit libertatea
căsătorindu-se
Roberto profesor de italiană
la universitatea ieșeană
și ea studentă
părăsind România via Italia…
așa plecau în vremea aceea
fetele din România
după bărbații care le ofereau
un inel de logodnă
inel de aur pentru lumea liberă…
(Continuare în nr. viitor)
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CONSTANTIN ZĂRNESCU-70!
CINE SE TEME DE FECIOARA LUPOAICĂ?
Ligia NICOLESCU
1. La început a fost desenul. De fapt nu
un desen, ci o compoziție fotografică a domnului Cichirdan în subsolul primei pagini a
ziarului „Cultura vâlceană”. Era în poză un
sens giratoriu de undeva din Rm. Vâlcea în
mijlocul căruia era înserată poza unei statui
clasice: „Lupoaica cu gemenii” sau „Lupa
Capitolină”, deoarece există, probabil, una
pe capitoliu. Cum „Capitoliu” cu literă mare
înseamnă Roma italică, trag concluzia că se
sugerează statuia lupoaicei care i-a adoptat, alăptat și crescut pe
abandonații Romulus și Remus, începuturile poveștilor-istoriilor
neamurilor latine.
2. Apoi a fost explicația: Prietenul nostru, scriitorul horezeanvâlcean-clujean, domnul Constantin Zărnescu, cel care a adus la
lumină multe din eroinele istoriei începuturilor: Medeea, Iocasta
precum și înseși începuturile noastre, cu ultimul roman scris de domnia sa „Roma sorgintei noastre”, făcând o subsumare a tuturor
statuilor „lupelor” așezate de ai noștri drept semn identitar în
diferite orașe, în diferite locuri, peste o sută cincizeci. Însăși Piața
Romană (fiind de origine „romană”...) a avut multă vreme ca axis
mundi a centrului său o lupoaică cu doi prunci sub formă de statuie cu soclu și cu etichetă de bronz sub, să se știe că cine sunt.
3. A urmat apoi obstinația ziarului de a publica această compoziție cu sugerarea scopului propus, în fiecare număr apărut de atunci, dar fără rezultat, adică fără a primi măcar un răspuns la sugestia care se încăpățâna să facă apel la urechile, înțelepciunea și, de
ce nu, la bunăvoința edililor orașului Vâlcea. Un răspuns, oarecare
ar fi fost el: „da” sau „nu” și măcar de ce „da”, dacă „da” sau de ce
„nu” dacă a rămas „nu”, era mai mult decât salutar, era așteptat.
4. Faza următoare, cel puțin în ceea ce mă privește, a fost de
a descoperi în sfârșit rostul înserării acestei compoziții în fiecare
ziar: am început să mă uit cu atenție, și să-mi pun întrebări, cum
ar zice nepoții mei, „de-a seriosu”. Dacă până acum nu prea am
luat în seamă propunerea, acum, chiar am câteva întrebări care,
chiar retorice dacă ar fi, tot mi-aș dori un răspuns. Am ales calea
de exprimare ușor ludică numai pentru că sper să mă ia cineva
în serios, măcar să mă asculte, fiindcă atunci când domnul Cichirdan și domnul Zărnescu au vorbit serios, nimeni nu i-a ascultat,
nu i-a băgat în seamă.
5. Ultima, cu nelămuririle mele cărora încerc să le dau un răspuns.
- Nu au primit nici un răspuns, fiindcă nu merita atăta efort?
- Nu au primit nici un răspuns, fiindcă nu se poate face această
amplasare?
- Nu au primit nici un răspuns, fiindcă n-au citit ziarul? Parcă
nu se poate! În atâtea luni să nu-l fi citit nici unul din cei cu putere
de decizie sau măcar vreo rudă sau vreo cunoștință care să-i fi
anunțat: „Uite ce vor ăștia!”? Este totuși un ziar de cultură pe
care chiar scrie „Cultură”! Oare să nu-l citească nimeni în Vâlcea?
Să zicem că s-ar putea lua în discuție, ipotetic vorbind, propunerea celor doi.
- Fiind o propunere venită de la cetățenii Vâlcei, a fost luată
în discuție vreodată în vreun „consiliu”, deoarece „consiliul”
reprezintă practic cetățenii?
- Oare nu este nimeni în Vâlcea capabil să facă o statuie
„Lupoaică”?
- Sau, este atât de prețios „elementul” statuar de acolo? Dacă
este, poate merită un loc mult mai „în față”, mai central și-ar putea ceda locul unei „Lupoaice”?
Indiferent unde ar fi amplasată, o „Lupoaică” ar putea fi totuși
o statuie emblematică pentru Vâlcea. Găsesc repede o mulțime
de motive pentru care aș putea vota cu „DA”.
Să nu uite edilii urbei că este singurul județ care poartă numele „Lupului”! Vâlcea vine de la Vâlc-lup. Să-și amintească edilii
că după daci, aici și nu în altă parte s-a aflat cnezatul lui Farcaș.
Farcaș înseamnă „lup”. Să mai dea edilii o pagină înapoi în istorie pentru a aduce din amintirile istoriei că dacii erau numiți
„Daoi”. Ei înșiși își ziceau ”Daoi”, adică „Lupi”. Să vorbim de stindardul dacilor care este cunoscut în toată lumea, să vorbim despre balaurul cu cap de lup care îngrozea armatele dușmane? Să
mai coborâm în istorie ca să ne amintim că lupul a fost primul
animal domesticit de om? Că lupul-câine este animalul care parcurge credincios alături de om viața acestuia de milioane de ani,
păzindu-l cu prețul vieții sale deși ar putea să și-o cruțe pe-a sa?
Să nu uităm că toate popoarele lumii, inclusiv al nostru, au
legende, mituri despre lupi, aceasta ca urmare a respectului
amestecat cu teamă pe care oamenii le-au nutrit vis-a-vis de lupi.
Dacă vulpea este caracterizată de șiretenie, struțul de lașitate,
veverița de curiozitate, lupul este considerat tenace, deosebit de
înzestrat cu simț social exprimat prin viața în grup, în haită, unde
există și se respectă cu strictețe o disciplină de fier, o ierarhie pe
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care nimeni nu îndrăznește să o ignore. Trăsătura cea mai importantă a lupului, cea care a determinat oamenii să-l preia ca totem,
uneori ca primă zeitate a pantheonului național, este curajul.
Acum vreo cincisprezece ani am cunoscut întâmplător pe dl.
scriitor- doctor Mihai Georgescu, care scria și domnia sa despre
lupi și urși. Dacă toată copilăria generației mele a fost legănată
de povestirile duioase despre animale ale scriitorului Ionel Pop,
revistele „Vânătorul” aduceau în fața noastră, mult mai maturi
acum, prin strădania domnului Georgescu, suportul științific al
poveștilor despre animale. Prin anii 60, domnul Georgescu scrie
un articol „Între lup și urs”pe care, după cum relatează în revistă,
l-au preluat multe reviste străine de specialitate. De asemenea a
scris și o carte „Ursul și lupul în Carpații noștri.” Am găsit într-o
bibliotecă din revistele „Vânătorul Român”
Am răsfoit cu plăcere câteva numere ale acestei reviste. Ieri
am ales dintre ele pe acea care este dedicată lupului, articolul
principal fiind „Legendă și adevăr despre lup”mai ales fiindcă ieri,
15 februarie, în calendarul sărbătorilor populare ale Romei antice sunt notate „Lupercaliile”, sărbători închinate zeiței Luperca,
veche zeitate italică ce păzea peștera unde lupoaica „capitolină”
alăpta gemenii Romulus și Remus.
Găsesc în revistă o sumedenie de date care ar putea pleda în
favoarea alegerii justificate a sugestiei domnului Zărnescu, pentru „Lupoaică”. Iată câteva date spicuite din articolul domnului
Georgescu:
Nu numai istoria Romei plecă de la lup. Lycurgos este zeul
primordial al vechilor gali, adorat sub forma unui lup.
Istoria imperiului persan care începe cu marele rege Cyrus,
plasează deasemenea o lupoaică pe post de doică a acestuia.
Okuz, „lupul cenușiu” este considerat strămoșul mitologic al
poporului turc.
Tu-Kin, este singurul supraviețuitor al unui trib turcic nimicit
de dușmani. Salvat și îngrijit de o lupoaică, împreună cu ea, dă
naștere în timp noului popor turc.
Wolfhedhnar este supranumele dat de nordici luptătorilor al
căror simbol era curajul.
Wolfdietrich este numele unui erou mitologic scandinav care
a fost și el alăptat de o lupoaică.
În schimb, Werwolf este un lup malefic al aceleiași mitologii.
Lykoreus a fost venerat ca zeu-lup în mitologia greacă.
Soranus, este tot în mitologia italică primitivă, un zeu slujit de
„hirpi”, preoți-lupi.
În Lycopolis, în Egiptul antic, era adorat Upuauput, zeul-lup.
Bhima, în epopeea indiană Mahabharata, este înfățișat ca
omul-lup.
Volkodlaki la slavi, ca la români vârcolacii, ne înfățișează ipoteza lupilor mâncători ai soarelui...
Legendele împletite între oameni și lupi au creat povești de
groază la granița credibilului ca licantropia, transformarea în unele condiții dintre care prima este luna plină, a unor oameni în
lupi. Povestea despre omul-lup este un mit care se spune încă în
șoaptă, la focurile de tabără, când după terminarea poveștii, îți
vine să te uiți pe furiș în spate.
La multe popoare lupii capătă uneori trăsături umane care-i
determină să adopte, să crească pui de om pierduți în sălbăticie.
Au fost relatate povestiri ca cea ale anilor40-50 când au fost
găsite la lupi, în India, cred, două surori sălbăticite, care au fost
botezate Amala și Kamala. Să nu mai vorbim de Mowgli, cel mai
îndrăgit personaj din minunatele Cărți ale junglei, copilul crescut
de familia de lupi din jungla în care fusese pierdut.
Este incontestabil actul de crearea a poporului român din amestecul populației dace autohtone cu populația romană adusă pe teritoriul Daciei Malvensis după anul 106, simbolic din „Traian și Decebal”. Dacă între cele două războaie mondiale (perioada de maximă dezvoltare a României) cu mare cinste și onoare în cea mai
mare piață a Bucureștiului numită simbolic de altfel „Piața Romană” trona „Lupa Capitolina”, de ce n-ar avea tocmai „Vâlcea”, cetatea lupilor, un simbol al „Lupoaicei” care s-o reprezinte?
Dacă România are ca semn distinctiv în postura de conducere

a Consiliul Europei unite tocmai steagul cu lup al dacilor, de ce să
și-l refuze tocmai Vâlcea?
Mircea Eliade ( mai e nevoie de justificarea citării sale?)
enunță în lucrarea „De la Zalmoxis la Gingis Han” că „poporul
român s-a născut sub triplul semn al lupului”
Simeon Florea Marian, cel mai cunoscut cercetător al obiceiurlor poporului român rezervă tradițiilor legate de lupi, câteva
zeci de pagini. În articolul său „Legendă și adevăr despre lup”,
domnul doctor Georgescu găsește în calendarul acelorași tradiții
românești nu mai puțin de 35 de zile în care mitologia noastră
este legată de lup. Iată: „Din 35 de zile pe an consacrate lupului, 18 sunt fixe, 17 schimbătoare, deși la slavi, luna decembrie
este socotită luna lupului, la noi, ianuarie este mai potrivită acestei denumiri. Între 1 și 6 ianuarie, lupii vânează draci. Urmează
Circovii de iarnă (16-18 ianuarie) sau Atanasii, urmați de Tănase
de ciumă (17 ianuarie) și Filipii de iarnă, (25 ianuarie-2 februarie).
În restul anului mai sunt zile ținute de lupi, ca sărbătoarea Berbecarii (26-28 septembrie), Circovii de vară (15-17 iunie), Martirul
Lupu - 23 august, Teclele - 22 septembrie, Lucinul-18 octombrie,
Sf. Dumitru-26 octombrie, Gădinețele-sau Filipii de toamnă care
încep cu 13 noiembrie și țin o săptămână, Ovidenia - sau Filipul
cel șchiop, Andreiul - la 30 noiembrie. Iată ce amprentă și-a pus
lupul în mitologia noastră prin zilele care i se consacră.”...„De remarcat că în toate baladele și colindele noastre, lupul apare ca
un animal călăuză, nepotrivnic omului”.
Plecând de la lozinca de bază a Uniunii Europene: „Unitate în
diversitate” este de la sine înțeles că e imperios necesară păstrarea
identității naționale sub toate formele dacă nu chiar sub orișice
formă. Nu înseamnă că ne vom apuca să cerem sărbătorirea (cu
libere!) a celor 35 de zile ale lupilor. Nu înseamnă nici măcar că
ne vom apuca să facem din lupi frați-nefârtați. Dar, nu înseamnă
că nu putem lua ca animal-emblemă antica „Lupa Capitolina”.
Francezii au cocoșul galic. L-au avut și când a început colaborarea auto din care a ieșit mașina „Dacia”. Circula pe vremea aceea o poezioară nostimă în care poetul anonim anunța:
„Un faimos hibrid metalic/ E pe cale să se nască,/ Din strămoși,
cocoșul galic / Și cățeaua oltenească...” Parcă,... nu ne sună tocmai bine...Parcă mândria noastră de olteni, după anii de evoluție
economică în care nu se mai pleacă în „transhumanță” de comerț
cu căruța cu coviltir și cățeaua în lanț sub căruță, ar cere dacă
nu chiar ar determina schimbarea animalul-emblemă „cățeaua”.
Dacă tot sunt din aceeași familie-Canide, de ce să nu înlocuim
jigărita cățea oltenească cu vechime de emblemă de nici măcar o
sută de ani cu mândra, milenara, lupoaică a Capitoliului?
Și totuși...Deoarece există și un ...și totuși...
Toate argumentele mele nu sunt născocirile mele ci sunt argumente pertinente din scrierile unor autori foarte cunoscuți, eu
doar însumându-le. Dacă toate, luate cu de-amănuntul sunt de
zeci și sute de ani, nu de azi-de ieri, vechimea dându-le dreptul la
valențe de adevăr în ochii tuturor, deci și a celor care ar fi putut să
se hotărască a-l asculta măcar pe Zărnescu, (cel ce n-a făcut altceva
decât să ne aducă aminte de „lupoaică”) sau pe Cichirdan (care, asemeni copilului din basmul „Hainele împăratului”, n-a făcut altceva
decât ne-a arătat de atâtea ori cu degetul goliciunea - urâțenia acelui
„loc cu pietroi” cum îi spun localnicii ) atunci înseamnă că singurul
motiv pentru tăcerea acestora este frica. Frica de ce...? Poate de
simbol... Lupoaica e lupoaică. Ea îi hrănește...aici n-ar putea fi
nimic de interpretat...
Atunci sunt în discuție gemenii care sug? Știm că s-au numit
Romulus și Remus. Mai știm că după ce s-au făcut mari, cândva
pe la anul șapte sute înainte de Hristos, au întemeiat o așezare
pentru a cărei conducere s-au certat. Deși erau frați gemeni,
cearta lor a dus la un asasinat, Romulus ucigându-l pe Remus.
Așa s-a întemeiat Roma. Oare teama, frica, ar putea să justifice
tăcerea edililor? Cine de cine se teme și de ce?
Îmi vine să traduc un titlu arhicunoscut, profetic chiar, unde
este vorba de lup, și-l traduc, întrebându-mă:
„Cui i-e frică de Virginia Woolf ?” - „Cine se teme de virgina
lupoaică?”
16.02.2019 / Horezu
Constantin Zărnescu
ne-a făcut propunerea
cu montarea Lupoaicei
Capitoline la
Râmnicu-Vâlcea în 2017

Compoziție foto P. Cichirdan

GEOMETRIILE SINELUI POETIC
(Cronică literară)

Cristian Gabriel MORARU
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tructurată tripartit, cartea Geometriile spațiului (Baia Mare, Ed. Ceconi,
2017, colecția „eCreator”, nr. 10), postfațată de criticul Ioan Romeo Roșiianu,
constituie un súmmum al creației poetului sibian Nicolae Vălăreanu Sârbu, care
locuiește „în miezul din amiaza cuvintelor/ și-n ochii cutezători să vadă adâncul”.
(p. 8). În primul ciclu de versuri, intitulat sugestiv Căutătorii de lumină, surprindem,
rând pe rând, diferite stări ale ființei: starea de liniștire odată cu acceptarea lui
Dumnezeu: „Nimic n-am lăsat pe dinafară/ și pe Dumnezeu l-am poftit înăuntru,/
întreaga ființă s-a umplut de liniște.” (p. 18), starea de singurătate: „Singurătatea/
oarbă de orgolii și plină de ifose/ se-nchide între pereții îngălbeniți de uitare/ și
nu se lasă ruptă din trupul stingher/ ce nu are putere să se depășească pe sine.//
Singurătatea se întreține și regenerează ca și rutina/ cu propriile mijloace fără niciun efort...” (p. 25), starea de fericire: „S-a topit în tine tot ce se uită,/ a înflorit de
fericire piersicul soarelui,/ clipele fragede se răcoresc în trup.” (p. 47), starea de
uitare: „Mai mare uitare nu știu/ decât să te uiți pe tine afară din trup/ ori să treci
cu vederea orice suferință/ care te sapă prin memorie și face șanțuri/ pe unde trec
apele Acheronului.” (p. 38) sau de înstrăinare de sine: „M-am înstrăinat de mine
anonimul...” (p. 50), respectiv starea de inițiere: „Adormit într-un pat de umbre,/ într-o încăpere
din scorbura vremii/ m-am supus unui ritual necunoscut/ unde odihnesc solemn numai inițiații.”
(p. 85). Prejudecățile oamenilor sunt percepute drept închisoare a minții ca în poemul Dacă spargi
zidul: „Mulți și-au făcut din propriile păreri un zid,/ n-au lăsat nici uși nici ferestre/ prin care să in-
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Nu vreau să ştiu de moarte
c-un nume real
şi nici muzele n-o să le ştiu
în carne şi oase.
Vreau să-i scriu mamei
cu gesturile naive de copil
necuvintele păstrate-n amintiri.

Nu ştiu nimic despre umbre

POEME
Ochiul împarte cu tine privirea
mâinile ei frumoase
îmi strâng anotimpurile în pumni
și nu le lasă să plece
noaptea mă descîntă
de credința-n veșnicii
și adorm cu stelele-n brațe să uit
când lumina se topește
în gândurile răstignite pe trupul
din pământul în care m-am născut
ochiul împarte cu tine privirea
și stă ascuns în unghiul de veghe
pînă la ivirea zorilor speranței
când se deschid porțile adevărului
și cineva mă strigă să vin repede;
,,iată raiul în care vrei să intri”
dacă voi nu m-ațí crezut niciunul
eu v- am crezut pe voi toți ai mei
în fiecare anotimp îndumnezeit
pe care l-am strâns î n pumni
și vi-l dăruiesc.

Sub un pseudonim local
Risipesc iluzii ascunse dincolo de realitate,
strâng în mâini frunze veştede,
toate culorile toamnei mă dor
cu nostalgiile uitate acasă
pe hârtii volante, scrise.
Mă botez în cuvinte
sub un pseudonim local.
Nu vreau să mă recunosc vinovat
în versurile din poeme
înainte de cununie.

Cineva mă strigă cu nume necunoscut
şi-n urechi curg sunete de flaut
pe care nu le percepe timpul
în care mă scald ca într-o mare
fără ţărmuri.
Noaptea mă înfăşoară şi ea cu in
mieliţat manual.
Nu ştiu nimic despre umbre
dar ştiu despre întunericul din lume
pe care nu-l vede nimeni din umbră
şi nu-l scoate la lumină.
Toţi cei care-l văd sunt orbi,
sunt îngheţaţi de nepăsare şi visează
prin vorbe.
Când o să se facă ceva
n-o să vă spun
mai bine scriu, să se păstreze.

Tot ce o să scriu
Deseori mă închid în sănătatea cuvintelor,
îmi plac tăcerile care se degaje
şi rămân în miezul înţelesului personal
în care inima pulsează pe note virtuale.
Sunetele vibrează cu aripile deschise,
cad în cântec,
le ştiu toate nuanţările
şi alunecările dese în emoţie.
Am pierdut ocazia să sar din vorbe,
să cuget la ce vor să spună
ca cel mai virtuos cititor
ce-şi pulverizează prin gânduri
aroma cărţilor cu poeme
recitate cu sufletul plutitor.
Aşteptarea curge precum apa
Tu locuieşti într-un ţinut
dintr-o lume imaginară
în care femeile zâmbesc rar
şi bărbaţii învaţă să le fure surâsul.
Eu rămân în acest univers cu decor,
un călător pe acelaşi drum
pe care trec pescarii la râu,

tre sugestiile celorlalți.// Dacă spargi zidul cu argumente ascuțite/ mai tari decât
pietrele cu fețe șlefuite,/ prin fanta creată se va năpusti lumina dincolo.” (p. 111).
Limbajul deosebit de expresiv, cultivarea metaforei revelatorii, a ingambamentului, drama omului înstrăinat de „taina divină”, aspirația spre lumină, adică spre ordinea primordială, sunt tot atâtea argumente care demonstrează că lirica lui Nicolae Vălăreanu Sârbu stă sub apanajul esteticii moderne. Starea de angoasă, tipic
modernă, este surprinsă cel mai bine în poemul Căutătorii de lumină: „(...) Razele
soarelui firave abia răzbat prin norii de plumb/ căutătorii de lumină își găsesc cu
greu liniștea.// (...) Căutătorii de lumină se tem, îndoiala pătrunde-n oase/ se lasă
cu greu în voia înghețului...” (p. 122).
Al doilea ciclu de versuri, Geometriile spațiului, care conferă și titlul volumului,
adună laolaltă poeme cu o respirație mai amplă, care descriu geometriile sinelui
poetic. Poetul ipostaziat într-un astru, menit să reverse lumină în lume chiar și
după ce nu mai este, este reperat în versurile următoare: „Se încearcă întotdeauna
ceva inedit,/ lumina aruncă din pieptu-i așchii ascuțite,/ cerul se desprinde din
unghiuri, stelele și le împart lacom,/ sclipesc de la distanțe enorme și când nu mai
sunt./ Fiecare știe geometriile spațiului său,/ poartă tainele mirajului prin ele/ se
privesc în oglindă, regine.” (p. 173).Ultimul ciclu al cărții, Sub semnul fericirii, redă,
în versuri clasice, imanența și/ sau iminența morții: „Sfârșitul vieții, Doamne, când va fi să vină/
lasă-mă să-mi termin tot vinul din carafă,/ scrise-n cartea vieții, poeme de lumină,/ pe pagini îmi
poartă sufletul parafă.” (p.205). Așadar, cartea Geometriile spațiului îl surprinde pe poetul Nicolae
Vălăreanu Sârbu plecat să-și cartografieze sinele, până-n cele mai întunecate unghere.
să-şi vindece tumultul pătimaş
şi peştii nu-l înţeleg.
Aşteptarea curge precum apa
şi clipocitul ei îmbracă tăcerea
c-un surâs închipuit
care vindecă răni.

Tu nu mai ai aripi
Îşi punea iubirile în cutii
şi le dădea drumul pe apă
Vroia să fie liberă lîngă mine
să nu mă mintă,
noaptea o dorea una de mireasă
cu braţele încolăcite după mijloc
şi ochii în tavanul gîndurilor,
le înghesuia flămînde între coapse.
S-a făcut dimineaţă
ca într-un turn fără clopote
din care zboară păsări de noapte
speriate de răsăritul soarelui.
Tu nu mai ai aripi
doar mângâieri pe nervura vorbelor
care-mi schimbă ziua,
o botează în sângele luminii.

Tu ai o iubire ascunsă
Noaptea a rămas în hăurile adânci,
la început sunt păduri de fagi,
dar mai jos locuieşte ecoul
care se trezeşte la orice strigăt şi răspunde.
Nu-mi spune cum pătrunde soarele,
eu recunosc sănătatea care alunecă pe muchii,
tot ce se întâmplă se rupe de casa unde dorm
fantomele de la sfârşitul prevestit.
Tu ştii cum alunecă vorbele mai repede decât
faptele,
în tine se petrec plecări şi sosiri,
eşti o înserare în cuvinte, care prinde floare
scrisă pe hârtie parfumată,
respiri întunericul într-un aer închiriat,
pe care nu-l plăteşte nimeni
şi timpul se ondulează pe margini.
Tu ai o iubire ascunsă şi eu o viață rămuroasă,
plină de căutări,
cu frunzele fac acoperiş gândurilor
sub care păsările îşi pun cuiburile
şi clocesc viitorul.
Am vrut să şterg mulțimea de pete stropite,
cerul lasă roua să le învăluie

de nu le mai deosebeşti culoarea
şi totul se stinge.
Noaptea are zel de mireasă
N-am fost cum crezi
acum sunt
şi cresc între noapte şi zi cu câte un strop,
fierb într-o speranţă de fructificare
de teamă să nu rămân sterp
ca un suflet ars.
M-am socotit, am hotărât şi am plecat
fără nicio supărare ori ruptură,
vreau să câştig ce n-am avut
şi să împart înţelegerea cu inimă
într-un ritm cu care mă îndepărtez
de tinereţea iluziei.
Presat de fiecare clipă până la ultima
a rămas între mine şi tine un întreg,
măr ce nu cade.
Mă regăsesc în verbe de lumină,
să te ascult cântând la flaut
în toamnele vârstei.
Şi când mă priveşti pe ascuns
cu o mirare desenată subţire
ochii nu uită,
nu trădează,
noaptea are zel de mireasă.
În amiaza c-un cireş înflorit
Gândurile mele înspicate de rod
cu arome din ţinuturi străine
îţi frăgezesc aşteptarea dospită-n şoapte
unde ademenită te grăbeşti să vii.
Apoi visele ca merele îngălbenite-n verde
cu miros de mir proaspăt,
în lumina intinsă pe pieptul diafan
înmugureşte toţi arborii din mine.
În amiaza c-un cireş înflorit,
în boarea suavă scăpată din înveliş,
cuvintele se preling pe hârtie
din sufletul, călimară albastră.
Se risipeşte orice îndoială,
de pluteşti asemeni fluturelui alb
până-n unghiurile transparente ale fiinţei,
şi rămâi topită-n cristal de lumină
cu inima la locul ei în el
ca o regină dăruită poeziei
în regatul de miere al limbii române
mereu curată şi tânără.
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CONSTANTIN ZĂRNESCU-70!
INTERVIU PUBLICAT ÎN REVISTA „POVESTEA VORBEI” ÎN ANUL 2006.
IATĂ, SĂRBĂTORIM PAISPREZECE ANI DE MUNCĂ ÎN PRESĂ, ÎMPREUNĂ!
(…)
Constantin Zărnescu: - Domnule, Călinescu a avut geniu când
a spus că criticul literar se formează greu, prin multele lucrări
pe care nu le-a putut face. E drept, cu Anania, ardelenii au mai
tăcut! L-au scos colonel… A fost trimis să dea în Trifa (Valerian
Trifa – USA n.n ). Biserica ortodoxă, din America, condusă de un
legionar al timpului, nu convenea PCR-ului şi se ajunsese aşa de
rău că oameni importanţi ce ţineau de partid şi lucrau în America
îşi protejau copiii la Biserica Rusă…
Petre Cichirdan: - Cum l-ai cunoscut pe Valeriu Anania?
C. Z. - Pe Anania l-am cunoscut în 1981. La alegerile de la Uniunea Scriitorilor. Greu a ieşit D.R.Popescu. S-a făcut balotaj! Titus
Popovici a avut suficiente voturi, eu eram cu Sântimbreanu. Macovescu - un om fără cusur. Era îmbrăcat la costum de tergal, cu barbişon. Zic: „Domnule Anania, sunt şi eu din Lădeşti, din Lăpuşata”.
„Au”, zice, „băi”, zice, „Eu mergeam cu căruţa la târg, la Roeşti…”
P. C. - Întâmplător sau nu, avem pe masă cartea scrisă de
Constantin Deaconu, din Govora, „Studii literare…”
C. Z. - Am citit-o. Deaconu era un om serios, ca un intelectual
care venea dinspre liceu. Aşa cum venea Vasile Bărcilă. Toată
viaţa, la Brăila, a scris excepţional despre Blaga. Deaconu avea o
sobrietate didactică, repet, era foarte serios. Ca şi cum ar fi fost
un om de munte! Un om dintre aceştia... A fost şcolit cu George
Călinescu, cu Eugen Simion...
P. C. - Cititorii s-ar bucura dacă ai încerca o definiţie a
postmodernismului, chiar aşa cum a dorit C. Deaconu să-l
dezvăluie prin prisma scrierilor lui Mircea Cărtărescu care,
iată, îmi pare bine reprezentat în această carte. În ea, criticul
govorean, mai ia în vizorul său autoritar lucrări, cărţi, semnate
de V. Anania şi de tine. Şi mai este ceva, astăzi, şi cine vrea şi cine
nu vrea aruncă pe piaţa criticii literar-artistice această obligatorie
prezenţă a postmodernismului…
C. Z. - Foarte interesant! Aş dori întâi să spun că unii
intelectuali, precum Mihai Sporiş, care citesc variat, care pătrund
uşor în multele dimensiuni ale spiritului, li s-a părut că C. Deaconu
este cel mai bun critic din generaţia bătrână din zona şi chiar din
afara judeţului nostru. Cu studii la Bucureşti, şcoala filologică din
Bucureşti, atunci când se referă la V. Anania, ca eseist, Deaconu
vorbeşte mai mult despre problema religioasă, vorbeşte mai
mult de piesa de teatru „Mioriţa”, interferenţa dintre lumea
păgână, zamolxiană, şi despre cea creştină care, foarte frumos,
se închide şi interferă; la Anania (lăudat la acea vreme de Tudor
Arghezi pentru problematica aceastei interferenţe), interferența
dintre civilizaţia autohtonă și cea creştină. La mine vorbeşte
despre legătura mea cu miturile culte… Regina Iocasta, Oedip
rege… din antichitate şi până la suferinţa mea…În ce priveşte
postmodernismul, spune despre Cărtărescu, că interferă până la
urâţenie, până la deziluziune, genurile literare. Pe două file este
poet, pe alte două file este romancier, toate în băşcălie, pe alte
patru file face confesiune care ţine de jurnalul literar. Această
interferenţă nu este bine condusă şi, ca atare, nu este intuită de
cititor. Asta spune Deaconu cu sobrietatea omului care s-a şcolit
prin 1965. Deci putem vorbi de filologia clasică română, venind
până la Vianu, Cioculescu şi Streinu…În acest context e de acord
cu Cărtărescu, dar pe riscul că înainte de a trece în lumea de
dincolo, opera sa poate să devină perisabilă. Perisabilitate faţă cu
autorul. Asta spune Deaconu. El are o carte închinată arhitecturii
Govorei, cu arhitecţii noştri din Bucureşti din timpul României
Mari, dar şi cu arhitecţi francezi care au făcut
celebrele pavilioane care se restaurează
necontenit…Este un lucru foarte bun, dar aş
menţiona că conflictul lui a fost şi mai mare
datorită faptului că a rămas un conservator,
aşa cum spunea şi C. Poenaru, un partizan al
cărţii solide, foarte bine concepută. Trebuie
însă să spunem că recitea anual „Ion” , dar
recitea şi “Craii de curte veche”. Era un
intelectual deschis. Ce am obsevat eu…
M-am gândit, astăzi, că mă vei întreba despre
avangardă sau despre postmodernitate, rău
concepute de români. Din cauză că acest
concept a fost depăşit încă din 1980 la Paris;
noi am făcut-o puternic, l-am actualizat,
după Revoluţie! Oarecum cădem… După ce
lucrurile au fost închise în Occident, le reînflorim noi. În acest
context, într-un anume spirit de gaşcă, care poate că la Bucureşti
este la modă, elementele nesănătoase, care continuă să persiste,
au fost cultivate de Silviu Boerescu, în Panoramic, dacă îţi
aminteşti, unde toate femelele erau legate pentru a face sex,
pentru a suferi din cauza sexului, de a umbla cu sexul afară şi
treburi de acest gen, o violenţă verbală nemaipomenită…
P. C. - Seamănă, parcă, cu revoluţia viitorului proiectată de
Jean Paul Sartre în 1968…
C. Z. - Aceste lucruri se vor reaşeza, pentru că, reaşezânduse politicul, eu cred că se va reaşeza şi spiritul literar şi artistic.
Aceste lucruri când se vor reaşeza, aceste producţii mici, scurte,
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vor intra în uitare. Îţi dau un exemplu celebru… Avangarda română
a influenţat pe plan mondial, în frunte cu ţara lui Voltaire, mai
mult artele plastice decât literatura. Şi aici trebuie să spun: ,,Jos
pălăria !”…continuă Brâncuşi avangarda, Picasso… Deschiderea
aceasta este recunoscută, astăzi, mai degrabă de un părinte
al audiovizualului, care coboară până la nivelul aparatelor de
fotografiere, ce se cumpără astăzi de către orice persoană… Poţi
să devii artist fotograf, chiar diletant, și să nimerești o imagine
genială… Dar o să-ţi spun un lucru colosal: după 1925 avangarda
încetează, conflictul dintre Breton şi Tzara devine ireparabil, se
împacă abia în 1938 şi continuă să creeze schiţe, imagini onirice.
Romanul „Nadia” nu mai poate fi citit astăzi, ca şi întreaga creaţie
a lui Breton. Şi cine ia Premiul Nobel în perioada când aceştia se
certau pe avangardă?...Andre Gide, cu romanul solid creat…
P.C. - Să revenim la vremurile noastre, la genul de literatură
care se practică acum.
C. Z. - Problema se pune că aceste telenovele, la care se uită contabilele, se uită lumea
simplă, pleacă tocmai de la „Odiseea”, se
tratează amplu despre familia care are generaţii de copii, pleacă pe mare, vin, se sinucid...
„Odiseea” este arhietipul... Avangarda este
importantă în artele plastice și, acolo unde
se tinde să se înlocuiască cuvântul, devine tot mai pregnantă scenografia. Tot mai
mult, textele, cele de teatru, sunt mai scurte, avem de a face cu o eliminare a dramaturgului, precum a fost eliminat autorul de scenarii de film. Acesta, din urmă, a dispărut complet...Pe Petre Popescu, noi îl știm,
dar nu-l mai găsim în scenarii. Găsim mari actori, mari regizori,
ideea literară și atât...Asta este! Este teribil de interesant cum
din avangarda lui Tristan Tzara se naște reportajul cinematografic
de război. Se naște reportajul cinematografic de război. Se naște
reportajul literar, pâinea caldă, în cazul presei cotidiene... Apar
textele și filmele ce descriu Primul și Al Doilea Război Mondial.
Rapid se impune reportajul fotografic, tehnica colajului, suprapunerea – juxtapunerea fotografiilor. Trebuie să recunoaștem și
avantajele Avangardei impuse de evreii români, calitatea de a fi
dezvoltat civilizația plastică a imaginii, în artă, dar, din păcate, cu
un important dezechilibru în cultura scrisă...
P. C. - Desigur sunt importante contribuțiile românești la
dezvoltarea patrimoniului cultural universal. America de sud a
preluat modemismul, în artă, de la români...că suprarealismul
sud american este de sorginte românească!
C. Z. - Sunt uluit, fără a aputea explica, cum Romania Mare a
avut slagăre pe locul doi, trei, în topurile din Brazilia, precum „Ionel, Ionelule” și „Sanie cu zurgălăi”, „Zaraza”. Fundoianu a făcut
filme, la Buenos Aires!...
P. C. - Te întrerup o secundă, dar trebuie să știi că în momentul 1939 - 1940 cea mai mare parte a evreilor românilor basarabeni, bogați, au emigrat pe continentul sud- american, creând
acolo adevărate centre de cultură românească!
C. Z. - Cu unul dintre șlagărele amintite mai sus, Nadia Comaneci a câștigat o medalie olimpică... Să nu uitam că Mihail
Manoilescu (ministru de externe român - decedat în 1950 în închisoarea de la Sighet - n.red.), a scris o carte despre economia
statelor protecționiste, după care Brazilia și-a refăcut economia
între cele doua războaie mondiale.
P. C. - Să nu uitim, totuși, că în anii ‘70 una
dintre cele mai puternice publicații culturale
din țara noastră, dar și din Europa, „Secolul
20”, a închinat multe numere culturii sud
americane. În mod sigur și pe continentul
american a avut loc un lucru similar legat, de
această dată, decultura română... Dar să revenim la avangardă…ea ar fi trebuit să se limiteze între cele două războaie mondiale, însă,
iată, Sartre, în 1968, îndeamnă la comunism,
preconizând mutantul modern care trebuie
să învingă în revoluția mondială realizată prin
violență, sex și crimă. Cum se împacă aceste
ideicu morala noastră europeană, publică.
C. Z. - E reprezentativă întrebarea; noi
trăim acum un fel de tranziție perpetuă. Nu
este vorba de o tranziție economică - așa cum o vedea domnul
Iliescu - prin faptul că ne salvează un socialism suedez, e vorba
de o tranziție de la o generație la alta, de la nișe generații la altele...Părinții nostril s-au nascut și s-au căsătorit în perioada când
s-a terminat eel de-al Doilea Război Mondial. Vorbesc de anii
care, din 1948, au venit peste noi, cei din tot satul – Lăpușata și
Lădești, când peste noi a venit colectivizarea. Acum când intrăm
în UE, părinții nostril sunt scoși din istorie. Perioada cea mai
tristă a acestei generații a fost cea din ‘47, aceea care a însemnat
destramarea Romaniei Mari și intrarea în Republică. Noi, cei tineri, avem speranțe foarte serioase. În această zonă, a timpului,
Sartre, a încercat o teorie, a lui, despre morala publică și despre

cetățean. El credea că cetățeanul european va ajunge un om de
stânga. Găsea proprietatea și averea ca fiind imorale. Greșea fundamental. Am descoperit acum, la centenarul său, lucruri care-ți
provoacă dureri de inimă, dacă altă dată 1- ai admirat. Vorbea cu
durere despre oamenii bogați, care stau și clocesc pe avere, în
timp ce copiii celorlalți nu pot învața carte, din cauza mizeriei ...
Dar el nu s-a ținut de această linie morală, dreapta, niciodată. A
fost funcționar bine plătit sub Hitler, la Strasbourg, funcționar al
Reich-ului. A ținut cuvântări de mii de dolari pe oră, la Moscova
, în timp ce Soljenițân era deportat în Siberia. O parte din aceste
conferințe s-au descoperit acum. Și atunci eu iau din Sartre teoria generală - că averea este odioasă, poate să fie odioasă, dar
și că omul cu avere - poate să fie generos. Omul de dreapta, se
spune, produce acumulările, iar cel de stânga le risipește, protejand populația austeră. Deci există o anume înțelegere și la
mine și la toți intelectualii. Am vazut-o și la Mircea Dinescu, întro
discuție avută cu Stelian Tănase, asupra
faptului ca omul de cultură este independent pe cât poate, fie ca se trage dintr un
om bogat, de dreapta, cum a fost, să zicem,
emigrantul american, fie că se trage dintro familie bogată, precum una din Franța,
unde copiii (acestei familii) devin de stânga,
ajutându-i pe copiii sărmani, din Alger sau
din sudul Franței, să facă studiile. Problema
actuală a moralei publice, sociale, cu drepturile omului, este că se falsifică atunci când
se schimbă istoria. De exemplu: pierderile de sânge, nenorocirile
prin care a trecut România în 1989, ne obligă pe noi să ne gândim
la o normalitate. Aceasta nu poate să fie decât tot una creștină.
În acest context Havel, în Cehoslovacia, fiind o prsonalitate mai
puternica, a putut să dea o lege a lustraț iei prin care, imediat
după schimbare, timp de patru ani nu a permis nimănui din vechea nomenclatură să facă politică. Havel a observat că lustrația
este suficientă patru ani, după care a anulat-o. Noi avem astăzi
o încurcătură, o învălmășire, un amestec înfiorător, un ghiveci,
mă refer la domeniul ideilor politico - economice... Nu avem o
gândire înoită, avem puțini studenți, în domenil finanțelor, în Occident. SRI nu-și educă noii oameni ...Spunea Mircea Dinescu,
cei de la SRI nu ar trebui să-și scoată personalul, la vedere, din
contră, ar trebui să ne ocrotească din umbră, așa cum spunea și
Filip Teodorescu în procesul de la Timișoara: „Este păcat că eu
sunt arătat la față și sunt făcut criminal, căci în mine s-au băgat
mulți bani, sunt unul dintre cei mai grei spioni care nu pot fi văzuți
la față…” Am rămas trăsnit! Toți vechii notri gradați, ca să nu le
spun securiști, ocupați cu problemele civile ale socialismului,
după revoluție, au spus numai scenarite... Că a fost complot; că
a fost război civil; că a fost chiar bășcălie, un fel de lovitură de
stat, scăpând complet din vedere că Nicolae Ceaușescu a fugit de
furia mulțimilor și nu numai datorită faptului ca a fost manevrat
de Stănculescu. Mulțimile îl sfâșiau...Și vine omul cu scenarita,
în loc să se arate ca un cadru secret, fenomenal, așa cum a fost
Caraman. …Dar sa revin la morala publică. Văd oameni cărora
le place ,,Codul lui Da Vinci”. Umberto Eco, autor care este o celebritate extraordinară, a scris „Numele trandafirului” - ca gen al
romanului politic - cu calugări care dispar, violează fecioare, se
întorc în mânăstire și își cer iertare, ani de zile. Șocul acesta, al
căinței, nu există în ,,Codul lui Da Vinci”. În acesta se cultivă pierderea sfințeniei lui Iisus... El se căsătorește cu Maria Magdalena,
face copii, un bărbat care moare ramolit!... Tema este pierderea
sfințeniei Mântuitorului. Acest lucru, pentru mine, este trist. (…)
P.C. - Poate că mă repet, dar teoria lui Jean Paul Sartre este
reluată de noi acum. Tot ce se produce pe micul ecran confirmă
acest lucru. În fond ne învârtim în jurul acelorași lucruri… Ce-i cu
modernismul, ce-i cu postmodernismul?!
C. Z. - Din câte am citit eu, până în prezent, în 1968 a apărut
teoria unei revolte, a unei revoluții permanente în spiritul public,
făcută de tineret, de generațiile de studenți. Daca te uiți atent,
avem tot timpul, din 1980 încoace, de la Sartre, trecând prin
revoluțiile din ‘89 și până astăzi, avem miscări anuale, un fel de
revoluție permanentă a spiritului public, a claselor sociale. Acest
lucru merge până acolo încât se pune problema apariției unei
noi religii. Se discută că artele conduc lumea. Este vorba de artele imaginii, de design. În primul rând. Designul, recunosc, este
cea mai frumoasă civilizație „tehnico-industrială” care s-a născut
din Picasso, Brancuși - școala din Paris. Aceasta a avut aproape
o sută de personalitați dintre care Brancuși, Gaudi ... sunt oamenii secolului XX care au înoit pănă acolo încât astăzi când privim
un televizor sau un frigider vedem o masă de marmură, vedem
un cub de marmură. Când privim un aparat, un motor ambalat
perfect, ambalajul acela pare a fi sculptat. Uitați -vă la aparatura de radiopostmodernă; nu mai este din lemnul anilor ‘50;
nu mai pare greoaie; este artă tehnologică. Pentru asta am av
ut plăcerea să intervin și la expozifia ta, de la Cluj, spunand ca
arta este și o problemă inginerească...Geometria, riguarea, lucrul
bine făcut, în același timp: geometrul și poetul!

P. C. - Totuși, pentru cititorii noștri, cum definește Constantin
Zărnescu postmodemismul de astăzi.
C. Z. - Varianta care ne place nouă să o reținem este cea de
capitalism, post industrial și mai apoi postmodernism. Iată, spre
exemplu, se spune: vor disparea clasele sociale. Aceasta este cauza unei revoluții permanente ...Vom ajunge până acolo unde aparatul producator de alte aparate muncește în locul muncitorului.
Avem în Japonia robotul, care-l înlocuiește aproape integral.
Până și înșurubarea se robotizează și, totul, pleacă de la proiectul
de pe hârtie al poetului inginer, sau al inginerului - arhitect și
poet, chiar matematician.
(…)
P. C. - ...Ca și în plastică,când,se vernisează autorul și nu
opera. Și fiindcă ai amintit de Brâncuși, vezi la el o relație cu
tehnologia? Crezi că un sculptor trebuie să fie absolventul unui
institut dearte vizuale ca să poată crea un monument, așa cum
stipulează, deja, legea?
C. Z. - Să-mi termin ideea...Ți-am dat cazul lui Cărtărescu,
fiindca îl cunosc, nu ne temem unul de altul, știm ce zicem unul
despre altul. Există însă artiști pompați, care dau impresia că
schimbă epoca! Nu-i așa. Părerea mea este că trebuie să iubim
tehnologul care intră în artă și care aduce viziune și dimensiune nouă ...Cu asta cred ca mi-am spus părerea despre condiția
profesoională a sculptorului creator. Coloana fără sfârșit este o
operă (și) tehnologică. Este un proces de fabricație. Cioplitura lui
Brancuși nu se vede. Nu se vede lemnul de nuc, formand cele
doua bucăți enorme din care a fost facut grupul de l.80m, romboedrul, ca sa nu te poți urca, cumva, pe el, un adevarat monument de mărimea și forma unui cosciug!...Barbatul de l.80m
pierit pe front, asta ar însemna... Îl iubim pe inginerul care vine
în artă cu condiția, însă, de a nu distruge! Brancusi nu a distrus, a reconstruit forma. De aceea Brancuși are și dușmani…
Mi-amintesc, când treceam podul „Vinerii Mari”, că am admirat
împreună lucrarea aceasta nouă, sferică, Mall-ul, mai degrabă o
bancă credeam eu a fi, o clădire de metal și sticlă, care, la alte
dimensiuni, este sculptura ta sferică, cibernetică, executată pe
mașini cu comandă numerică, și asistată de computer (cand? - În
1979!), cea pe care ai prezentat-o la personala de sculptură din
2003 de la „Polul Culturii Clujene” și pe care, știu, ai proiectat-o
ulterior pentru a fi construită în fața Prefecturii din Râmnic. Colosal! În spatial Acela o vedeam și eu… Iată cum spiritual public
(cel aparținând artei monumentale) are modul lui, specific, de a
înainta spre Occident, devansând starea proprie, a noastră, de
aliniere la standardul vestic. Arta, tehnologia, poezia, Brâncuși,
toate se vor (și vor fi-n.red.) împreună!...
P. C. Arta nu mai poate fi disociată de Tehnologie. Oricare dintre Arte. Acum doi - trei ani era la modă ca orice doreai să faci, mai
deosebit, sa fie legat de integrarea în Uniunea Europeană... Eu
mizam pe nivelul tehnologic al Râmnicului, cel dezvoltat încă din
1980 și care este purtator al unor pionierate În tehnica miniprocesorilor-postprocesorilor, in
tehnica procedurilor asisistate
de calculator, al comenzilor
numerice. Această sculptură,
propusă pentru esplanada de
la Prefectura, cumula în ea
niște priorități și demonstra
străinătății, turistului din UE,
comunitatea de limbaj, cu Europa, specifică Râmnicului.
Revenind la subiectul nostru,
tehnica lui Brâncuși - încă din
perioada dintre cele doua razboaie, acesta întrezărea sintagma ARTA ȘI TEHNOLOGIE pe care, personal, o folosesc ca
emblemă pentru definirea modernității.
C. Z. - Trebuie să spun că, mai în urmă, Brâncuși a fost mâhnit că nu poate crea o Coloana locuita! Moșul nostru ideatic,
zamolxian în felul său, din Gorj, cunoștea Tismana, peșterile
noastre de la Polovragi. A fost un om unic. Un om care a luat
de peste tot. Statea de vorba cu profesori de filozofie, avea prieteni dintre marile somități ale Parisului, era prieten și adversar cu Pablo Picasso!... A vrut ca această Coloana a Infinitului,
locuită, de 400m - înălțime, să fie cea mai înaltă clădire din SUA,
să se rotească pe rulmenți, astfel încât oamenii să vadă răsăritul
și asfințitul, în mod alternativ. Nu a reusit acest proiect, dar a
realizat, dupa cum știi, la Tg. Jiu, coloana de 30 m. Nu au existat
banii... Dar, ce înseamnă spiritul public!...când ideea merge mai
departe și nu se (mai) cantonează în autor. …Probabil că cei care
au creat acest magazine, Sfera, au vazut sculptura ta...Aceste lucruri circulă. Unele idei ne sunt furate și sunt vândute mai departe, în beneficiul altora.
P. C. - Într-o emisiune Tv, Leon Dură vorbea despre comunismul creștin, ca posibilă variantă de conviețuire sau ca răspuns
la provocarea mea, aceea că, într-un viitor nu prea îndepartat,
partidele politice vor disparea. Poenaru spune că este un fapt
cunoscut - oranduirea roșie are rădăcini în comunism. Eu, și alții,
spuneam, atunci, când apăruse „Programul PCR”, că acesta este
precum o Biblie fără Dumnezeu... Ce se întâmplă cu conceptul
despre viață referitor la această lume, pe care o traim?
C. Z. - Posibila realitate, cea exprimată de Leon Dură, rămâne
un lucru cu mare substrat. Se iau din toate conceptele umanității
lucrurile bune, de stânga (ocrotirea săracului, celui din patura

de mijloc - împrumutabil la bănci populare, atitudinea împotriva magnatului, împotriva celor care acumulează averi enorme,
umilindu-și supușii...), idei de centru, etc. Aceste lucruri, alura
lor, se regăsesc și în Biblie, dar și în falansterele imaginate de
Fourier, din secolul al XIX-lea. Se regăsesc, fără îndoială, așa cum
a gândit (și) Lenin, în teoria aceasta a comunismului. Am vazut, și
teoria lui Fourier, și cea a lui Lenin, au fost sortite utopiei...Luate
toate și puse sub semnul lui Dumnezeu, se face posibilă teoria
comunismului creștin...deși nu cred ca va mai purta vreo oranduire, această denumire. Comunismul s-a bazat pe crime. Proprietatea colectivă nu a putut fi facută prin CAP-uri decât în urma
unor oameni uciși... Am avut de a face cu un egalitarism impus cu
forța. Dacă te uiți atent, și Francmasoneria are ideile ei, pe care
le reclamă ca venind din Antichitate, din Egipt. Și ea vorbește
de fraternitate, de egalitate, de dreptate. Dar ce s-a întâmplat,
în istorie, în numele acestor libertați, de la Revoluția Franceză,
încoace? ...Un exod de mari crime împotriva umanității. Nu mai
vorbesc de Stalin. Republica Populara Romană are 300.000 de
intelectuali și grade superioare (ale armatei) distruși la Canal și în
închisori. Eu cred că o omenire de stânga este dorită!...Dar, domnul Iliescu nu mai poate avea dreptate. Socialismul suedez este
dezavuat la el acasă. Ceea ce pot sa-ți spun, vorbind cu medicii, cu cei din tagma științifică, este că doctorul Florin Mătrescu,
din Teleorman, care a scris „Holocaustul Roșu” și care are acum
peste patru ediții, vine lunar la Cluj, din Germania, (pentru ca
are soția din Cluj și este pensionar), ține conferințe și spune: tot
din Biblie și tot din Iisus este „modelul german” al anilor ‘90 - socialist creștin. La fel în Italia și de ce nu, chiar în România. Călin
Nemeș îl numea pe acest ex președinte al României: „Domnul
cu pălărie, care se închină cu palaria pe cap.” Numeam „ciorbă”
aceasta politică, cea după 1989, fiindcă ea s-a vrut și de stânga și
de dreapta și, ce este mai grav, sub termenul de democrație s-au
ascuns viciile feudale, specifice corupției marii proprietați.
P. C. - Un fel de „ciorbă populară”; bucătătreasă: Coana Pipa
- personaj sinteză din opera lui Eugen lonescu. Piesa acestuia,
“Ucigas fară simbrie”, a fost urmată de “Rinocerii” - o critică a
aceleiași democrații.
C. Z. - Revenim la modelul creștin democrat german; doctorul Florin Mătrescu, care a fugit din țară în 1970 (nu pentru ca-i
era bine, ci pentru că nu avea clienți și nu mai putea trăi), student
de nota zece, a fost repartizat la Alexandria și, printr-o excursie,
a ajuns în Germania; a devenit un medic strălucit, la Essen; a fost
obsedat de crimele politice și așa a scris „Holocaustul roșu”. Spunea, el, așa: acum Partidul Popular German, care a racolat și alte
partide fratești (vezi PNȚCD-ul nostru) a propus, ca la punctul 1
al Constituției Europene să fie trecut: „Toți europenii se închină
unui Dumnezeu unic, fie că se numește Dumnezeu, fie Iahve, fie
Alah…” promovându-se teoria că nu suntem un continent creștin
(pentru că Bosnia este țară islamică, coabitează alte credințe și-n
Franța, și-n Turcia…), alții au fost contra…
Puterea creștină, biserica, papalitatea, sfinții nostril
ierarhi, investeau în cultura
religioasă, dar și în cea laică
(biserici, școli, opera scrisă);
cine să-ți ofere ție, acum, să
creezi o opera, când astăzi
gândesc și votează, aleatoriu,
niște diletanți. O clasă politică
ceeducată, neșlefuită, ieșită la
vot din întâmplare.
P.C. Între postmodernism si
modernism exista o legătură,
în sensul ca ele, curentele, pot
exista împreună. Explică, pe înțelesul tuturor, acest „postmodernism”... despre care, așa cum spunea și Poenaru, lumea nu
prea are ce să înțeleagă, căci nici modernismul nu este înteles
așa cum se cuvine.
C. Z. - Este un curent fără viitor. Elevul nu-l va înțelege
niciodată. O încercare de definiție o face un profesor arab din
America, Ihab Hassan, care spune ca postmodernismul traiește
din artele traditionale, pentru cine mai are puterea să le creeze,
acestea, exprimate în interiorul modernitații europene... Toate
artele, spune Hassan, trebuie să conviețuiască, pe măsura lor. Forțele interioare, masculine, ale artistului nu contează de unde vin
(matematică, fizică, inginerie), contează doar viziunea. A doua
teorie a lui Hassan: modernismul nu s-a dezvaluit în întregime
datorită izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial. După acesta, au urmat fel de fel de generații, care au făcut, în artă, câte o
revoluție pe lună. Tema lor preferata? Lipsa totală de sens a vieții,
a acțiunii! Se interzice, tacit, geometria, Coloana fără sfârșit - infinitul. Ea nu mai este creată din romboide, unele peste altele,
regulat, ci dintr-o masă continua fără limite în dimensiune...
P. C. Secolul XX debutează în trombă prin existența unui
eclectism de fapte artistice, tehnice, științifice, nicidecum în sensul dărâmării echilibrului, așa cum au încercat Picasso și Schonberg
(picture și muzică), ci prin cel al ordinii material universale (faptele
omului, natura sa - mai presus de orice). Revin, parțial, la o întrebare: care este rolul lui Brâncuși față de revoluția industrială?
C. Z - În 1910, la Paris, se petrec, concomitent, două evenimente care au legatură cu noi românii. De maximă importanță.
Doi ucenici de-ai lui Auguste Rodin prezintă, unul, Henry Coandă,
un avion în secțiune orizontală (nu verticală) față de pământ, fără

elicie (avionul cu reactie -n.n), și celălalt, Constantin Brâncuși,
prezintă prima sa Pasăre Măiastră, cea bombată, cu doi ochi inegali, asimetrie menită sa sfideze legile geometriei, ale simetriei.
Inginerul Coanda cauta sa sfideze legea gravitatiei (sugerand avionul cu reactie), in timp ce sculptorul Brancusi dorea sa sugereze
ideea de zbor - consecinta a legii gravitatiei...In fond, Brancusi s-a
zbatut cat a putut sa pastreze arta in limita ordinei Si perfectiunii
structurei intime a materiei sau, cum spui tu, sa o pastreze intro sublima si matematica stare filozofica. Revolutia industrials,
partea ei de valabilitate sociala, este datoare lui Brancusi, in timp
ce sculptura epigonica, este datoare acestei revolutii industriale.
P. C. - Între Valcea și Cluj exista o legatură mai mult decât
sentimentală. Am observat multe personalități, oltene, evaluate
pe măsură în orașul în care trăiești, creezi și ești respectat. Există
o afinitate între vâlceni și clujeni? Sau cărui fapt se datorește
această afinitate, a noastră, pentru Cluj?
C. Z. Întotdeauna a existat o cerință comercială
„negustorească” dinspre Vâlcea înspre Sibiu (Ardeal) și Craiova,
înspre lucrul bine făcut. Au existat și multe familii mixte, olteni-ardeleni, în special în jumătatea nordică a județului Vâlcea.
Legătura cu Clujul se datorește în primul rand Școlilor Superioare din centrul Transilvaniei, seriozitații acestui învățământ,
onestitații și hărniciei proverbiale ale locuitorilor acestor locuri, cu n naționalități (unguri, germani, evrei, țigani, armeni...),
seriozitații cu care acestea privesc munca; dar...se datorește și
trenului accelerat 237, București - Cluj, care avea cea mai bună
cursă din Râmnic către acest centru universitar. Plecai la ora 4
din zori și la 10.00 erai la Cluj...După 1989 s-a anulat acest tren,
locul luandu-i autobuzele lui „Ionescu”, apoi „Dacos”. Tradiția
studiilor s-a format, apoi a rămas. Mulți intelectuali, profesori,
ingineri, artiști, din Vâlcea, au rămas după studii în Cluj. Pe mulți
dintre ei i-ai cunoscut, personal, la expozitiile tale de la Muzeul
Național de Artă și de la Polul Culturii Clujene...Este ceva sa-ți
prezinte vernisajele Alexandra Rus, Negoiță Lăptoiu sau Maria
Drăgoi...În plus vâlcenii noștri: prof. Stănescu, Al. Țene, poetul
Manasia, Valentin Naumescu, prof. Buricea (C. Zarnescu și Peter Venczel - n.n)... Sunt oameni mari, în Cluj, vâlceni, așa cum
este și doctorul Popescu, din Jiblea, cel mai important specialist
în cancerul mamar; doctorul Ciobanu, doctorul Cristina. Clujul a
avut, în 1919, 31 000 loc., în 1947 - 160 000 loc., acum are 550
000 loc. Cei mai mulți, în afară de clujeni, în ordine, sunt: moți,
maramureșeni, olteni și moldoveni! Clujul, în sens simbolic, este
a doua capitală,dupa București. A fost capitală a Ardealului,
numită de austrieci, în 1700. În 1918 a cedat locul Bucureștiului.
Universitatea Babeș-Bolyai este una dintre cele mai vechi din Europa centrală și de est.
P. C. - Cum ai ajuns la Cluj? Când te-am cunoscut eu, cu ocazia expoziției mele de pictură - Vechiul și Noul Testament - de la
Muzeul Național din Cluj, am trăit unul dintre cele mai frumoase
momente din viața mea artistică. Am simțit, prin tine, că Clujul
este mai mult ca orașul meu de naștere. Te-am simțit că ești (și
am intrat și eu) în inima ungurilor, a evreilor, a basarabenilor, a
nemților...Erai ca la tine acasa, mai ceva (!), când m-ai dus în mijlocul artiștilor de la Teatrul Maghiar, de la Teatrul Național, de la
RTv Cluj...Să-mi spui și câțiva scriitori mai reprezentativi.
C. Z. - În 1970 student fiind, în ultimul an, m-am dus cu
primele pagini din romanul meu, „Clodius Primus”, la D. R. Popescu, în acea perioadă redactor șef la „Tribuna”, care mi-a promis că
dacă termin romanul, până la sfârșitul Facultații, mă ia redactor
la revistă. Astăzi am dat Statul, cu lucrarea despre Thomas Mann
și Marcel Max Blecher, și mâine am început serviciul la “Tribuna”.
Din studenție, am sărit direct redactor de revistă; 4 ore la servici
și 4 ore muncă acasă. La doi ani trebuia să tiparesc o carte, în
contul celor 4 ore de lucru acasă. Așa am lucrat până în 1998, în
decembrie, cand Tribuna s-a închis. A închis-o domnul Buzura,
fiindcă „Tribuna” nu era organ PDSR...
Fără un ochi și cu o acută și progresivă surzenie am rămas
în 09 ianuarie 1999, în fața casei lui Adrian Marino, când doi indivizi m-au depașit și m-au izbit cu o spiță de roată de lemn...
Am zis: „Doamne Sfinte, ce e cu mine?”... Am fost pedepsit că
am participat la “Revoluția Română”? Mi-am zis, mai apoi: - toți
revoluționarii din Cluj sunt greco catolici, nedreptățiții lui Hossu
(Iuliu Hossu,episcop greco catolic, a scris adeziunea pentru Unirea din 1918, uns Cardinal de Papa Pius al X lea - n.n), dar tu, Titel,
trebuie să scrii despre Revoluția de la Cluj...Așa am scris despre
ea! Fără îndoială, printre cei mai importanți scriitori clujeni se
numără: Adrian Marino, marele savant caturar, care a decedat de
curând; Ion Vlad (teoria literaturii), Tudor Dumitru Savu (și el decedat - născut la Călimanești), Vasile Rebreanu – prozator; Aurel
Rău, poet, fost deputat MAN și care a stat după perdele până de
Sf. Ion, 1990, după Revoluție (care a condus revista “Steaua” 36
ani, după Anatol Baconsky)... După închiderea Tribunei (am avut
noroc de la Dumnezeu), a venit la mine o echipă de creștini evanghelici și, după ce m-am sfătuit cu părintele State Burluși și cu
Preasfințitul Anania, le-am închiriat curtea mea, unde ei au montat un cort german, și l-au făcut loc de întâlnire pentru biserica
lor... Am o relație excepțională cu Părintele Anania, scriu despre
personalitatea sa, de câte ori îi apare o lucrare... Preasfințitul
Anania este un prelat iubit, popular... Ca și Teoctist. Între biserica
unde ține domnia sa Slujbă și Teatru, se adună mii de oameni,
care ascultă slujba și, apoi, îI întâmpină când se înrdeaptă către
Catedrala Mitropolitană. (…)
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O carte a excelenței,
a urmelor și principiului cerului în scriitura înduhovnicită
Ion PREDESCU
„File de istorie bisericească” (Studii și articole de istorie bisericească și mărturii, scrise între anii 1983-1997). Am numit o carte
monumentală. „Autorul studiilor și articolelor din acest volum este Preotul Ioan Dură,
Doctor în Teologie al Universităților din Atena, și din Louvain (Belgia).
Ai impresia, prin comparație, lecturând
cărțile părintelui dr. Ioan Dură, că și grecul
D. Russo, mai exact în erudiție, uneori, decât
N. Iorga, a instrumentalizat documente, cărora n-a reușit, însă, să
le dea patină stilistică, așa cum realizează prin limpiditatea simplității, politropie, Ioan Dură. Cărțile sale prin notația exactă înseamnă un argument pentru viziunea aulică asupra istoriei, prin informație, metamorfozele bibliografiei, rafinamentul cercetării, scriitura, din desenul evenimențial, savoarea excursului genealogic.
Hirotonit preot la 7 decembrie 1980 pe seama Parohiei „Sfântul Grigorie Teologul” din Țările de Jos, Părintele dr. Ioan Dură slujește în această enorie din ianuarie 1981. De menționat că Preotul Ioan Dură a slujit doar în parohii ale diasporei române din
Olanda și Belgia; fiind fondatorul (ctitorul) primei parohii ortodoxe române în Țările de Jos, „Sfântul Grigorie Teologul”, cu sediul actual la Schiedam/Rotterdam, dar și al celei dintâi parohii din
Belgia flamandă (Flandra) - „Nașterea Maicii Domnului”, de la
Antwerpen, unde a slujit de la înființarea acesteia, la începutul anului 1993 și până în toamna anului 2013. În afara celor două parohii, menționate mai sus, Preotul dr. Ioan Dură este ctitorul și altor
șaisprezece parohii ortodoxe române din cele două țări amintite.
De asemenea, este și co a două parohii ortodoxe române în Belgia francofonă, anume una în Valonia și cealaltă în Bruxelles.
Părintele dr. Ioan Dură a fost Protopop al Protopopiatului
Olandei și al Belgiei flamande (Flandra) de la înființarea sa în
2001 și până la desființarea acesteia, în toamna anului 2016,
când s-a constituit Protopopiatului Olandei, încredințându-i-se
păstorirea acestuia, ca protopop, tot prea cucerniciei sale.
Despre „Călugării sciți” și formula lor hristologică s-a tratat în
cadrul unei lucrări de o aleasă ținută științifică, anume, în „Apărarea Calcedonului în Răsărit (451-553), semnată de Patrick T. R.
Gray și editată la Leiden (Olanda), în 1979, de binecunoscta editură E. J. Brill. Dată fiind importanța problemei călugărilor sciți și
a formulei lor hristologice pentru noi românii, Părintele Ioan Dură
a socotit util să extragă din lucrarea lui T. R. Gray toate pasajele
referitoare la aceasta și să le prezinte în traducere, în cartea sa.
Din excelenta sa lucrare (File de istorie bisericească) aflăm
că despre „Călugării sciți”, operele lor și contribuția acestora la
gândirea teologică a Bisericii și a celei străromâne, în particular,
a scris mai multe studii savantul preot professor doctor Ioan G.
Coman, anume: a) Inscripțiile creștine și contribuția Părinților și
Scriitorilor bisericești din Scythia-Minor a sec. IV-VI, în „Mitropolia Olteniei” - XXIX (1977), nr. 10-12, p. 706-723; b) Scriitori bisericești din epoca străromână, Editura Institutul Biblic, București,
1979. Mai menționează, de asemenea, și alte câteva studii de
excepție, semnate de Prof. Dr. Emilian Popescu - „Organizarea
ecleziastică a provinciei Scythia Minor” din „Studii Teologice”,
XXXII (1980), nr. 7-10, p. 591- 605; Pr. Dr. Asist. Nicolae V. Dură –
„Tradiția hristologică predanisită de Părinții străromâni și români,
în „Mărturie Ortodoxă”, An II (1983), nr. 4, p. 18-46 „p. 41.
„Sciția, Iliricul și Moesia Inferioară avuseseră o continuă și puternică tradiție pro-calcedoniană. Mănăstirile scite, de exemplu, au
rămas pe durata schismei acaciene în comuniune perfectă cu Roma” scrie preotul Ioan Dură la p. 48 – și continua: „...problema
Călugărilor sciți a provocat o considerabilă tensiune între Constantinopol și Roma. Un grup de călugări, condus de Ioan Maxențiu,
propuseseră o soluție pentru rezolvarea controversei cu episcopul Paternus de Tomis. Soluția implică folosirea așa-zisei forumle
theopashite, unul din Treime a fost răstignit... Datorită faptului
că Leonțiu, unul din acești călugări, era înrudit cu Vitalian, ei au
obținut audiență la curtea imperială din Constantinopol, în anul
518 (...)”. Mai departe: „În ciuda sprijinului lui Dionisie Exiguul,
ale cărui traduceri din Chiril le-au fost folositoare în controversă,
Călugării sciți n-au reușit să găsească suport la Roma. După o
ședere de patrusprezece luni, ei au fost expulzați” (...).
În capitolul Românii și contribuția lor pentru sprijinirea Muntelui Athos de-a lungul secolelor în lucrarea lui Sotiris Kadas „Τό
Άγιον Όρος. Τά μοναστήρια καί οί θησαυρσί τους”, Atena, 1980,
198 p, Pr. Dr. Ioan Dură discută despre contribuția românească la
dezvoltarea mânăstirilor athonite și afirmă că „în lucrările consacrate mănăstirilor athonite contribuța românească este scoasă
în evidență, mai mult sau mai puțin, potrivit obiectivității istorice
și scopului urmărit de autorii acestora. Fapt ce se poate constata,
cu prisosință, și în lucrarea menționată mai sus, în care ajutorul
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românesc este departe de-a fi prezentat la justa sa valoare. Cu
toate acestea, și în ciuda datelor inexacte despre unii voievozi ai
Țărilor Române și evenimentele din istoria acestora, semnalate
de noi în cadrul notelor bibliografice, cele scrise de Kadas referitor la contribuția românească pentru sprijinirea Muntelui Athos,
merită toată atenția cuvenită. (...).”
În lucrarea lui Kadas se afirmă, în prefață: „Protectori și donatori ai Muntelui Athos, în acele timpuri grele (ale dominației
otomane - n. n.), au fost voievozii Principatelor Danubiene, Țara
Românească și Moldova, țării Rusiei mai târziu, precum și mulți
patriarhi și creștini cucernici”. Țările române au ajutat: Marea
Lavră, Schitul Prodromul, Mănăstirea Vatoped, Mănăstirea Hilandar, Mănăstirea Dionisiu, Mănăstirea Cutlumuș, Mănăstirea Pantocrator, Mănăstirea Xeroptamu, Mănăstirea Zografu, Mănăstirea
Dohiariu, Mănăstirea Caracalu, Mănăstirea Filotei, Mănăstirea
Simonopetra, Mănăstirea Sfîntul Pavel, Mănăstirea Stavronichita, Mănăstirea Xenofon, Mănăstirea Grigoriu, Mănăstirea Esfigmenu, Mănăstirea Sfîntul Pantelimon.
Apoi. Părintele-scriitor Ioan Dură citează lucrările deja existente despre acest subiect: Teodor Bodogae, Ajutoarele românești la mănăstirile din Sfânntul Munte Athos, Sibiu, 1940; (...).
Fenomenul donațiilor este tratat și de Nicolae Iorga în: „Istoria Bisericii românești și a vieții religioase”, vol. I, II, Editura 100+1
GRAMAR S.A., București, 1995, de autori contemporani; Eugen
Negrici, în „Iluziile literaturii române”, Editura POLIROM, 2017;
Răzvan Theodorescu:- „Pe marginea satalității
românești: vechi lăcașuri și vechi dinastii”, Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului, 2018,
și Răzvan Voncu: „Arhitectura memoriei. Studii de istorie literară clasică și contemporană”,
Editura Școala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2016.
Adnotările preotului cărturar Ioan Dură la
studiul lui Kadas sunt erudite; un nume citat des mai este și cel al profesorului Mircea
Păcuraru cu a sa Istorie a bisercii.
Studiul Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române și întreaga suflare românească este un
elogiu adus Prea Fericitului Părinte Patriarh Dr.
Iustin Moisescu, ca unul ce a cunoscut îndeaproape problemele diasporei românești încă din
timpul studiilor sale în străinătate și al activității
ecumenice și vizitelor întreprinse în diverse țări.
Despre Al. I. Odobescu (1834-1895).
Însemnări despre un sihastru de la
Mănăstirea Stânișoara, din secolul al XVII-lea, în „Notele Sale
de călătorie” reținem: „Din „Însemnările” făcute de Odobescu despre Stânișoara se poate constata existența unei alese
vetre isihaste la această mănăstire în secolul al XVIII-lea. Călugărul
sihastru, îmbunătățit duhovnicește și ale cărui oseminte erau
venerate de ucenicii săi, confirmă din plin o astfel de realitate.
Această mlădiță sfântă a trunchiului viguros al Bisericii Românilor
a rămas, din păcate, asemenea multor altora, să fie cunoscută
și cinstită doar în împărăția cerurilor. Și, pentru încă o dată în
plus, datorită „Însemnărilor” lui Al. I. Odobescu se confirmă că
mănăstirile ortodoxe române, ca în cazul de față al Stînișoarei,
au fost factor de coeziune al unității de neam, limbă și credință a
Românilor, tocmai prin prezența în aceasta a monahilor originari
din toate ținuturile locuite de întreaga suflare românească.”
Încă o bucurie. Ioan Dură îl citează pe Dumitru Bălașa: „Despre Sfântul Nicodim Valahul a se vedea recenta lucrare a Pr. Dumitru Bălașa și Prof. Toma Hrisant, Mănăstirea Tismana - vatră
străbună, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1983, p. 28-43.”
Și citarea textului, de interpretat, al Ieromonahului Ioanichie
Bălan: Vetre de sihăstrie românească. Secolele IV-XX. Editura
Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
București, 1982.
Elogiile aduse de Nicolae Glykis în prefața Bibliei grecești de
la Veneția, din 1687, lui Șerban Cantacuzino și Românilor este
un capitol excelent despre Șerban Cantacuzino. „Significativ este
faptul că aspirațiile imperial bizantine, pe care Șerban Cantacuzino a voit să le facă cunoscute prin manifestul său, Biblia de la
Veneția, au găsit în persoana lui Nicolae Glykis un fervent propagator al acestora. În chiar prefața Bibliei de la Veneția, Nicolae
Glykis justifica legitimitatea aspirațiilor imperial bizantine ale
voievodului Șerban Cantacuzino prin genealogia acestuia cu
împărații Cantacuzini ai Bizanțului de odinioară în termeni extrem de elogioși: „Și dacă cineva ar privi cu atenție genealogia ta,
cum este cu putință, rămânând înmărmurit, să nu-și dea seama
că este vorba de un neam aristocratic, de o viță Împărătească,
(...)”. Cele de mai sus aveau o significație aparte cu atât mai mult
cu cât, „de această dată, astfel de termeni nu erau imprimați la
București pentru supușii voievodului și cu caractere chirilice, ci
în greacă, în intenția lumii cultivate grecești și anume la Veneția,

acolo unde a fost tocmai lansată în 1687 o vastă campanie a
„Ligii Sfinte” contra Turcilor”. „(...)Prefața este în același timp
și o mărturie despre originea dacică a poporului român, despre
vechimea și continuitatea neîntreruptă a acestuia în spațiul său
ancestral, precum și a calităților cu care el a fost înzestrat.”
„La Institutul francez de Studii bizantine din Paris (afirmă Ioan
Dură), Jean Darrouzes, A. A. a publicat, în anul 1982, volumul
întâi al colecției Geographie ecclesiastique de l’empire byzantin
(Geografia bisericească a Imperiului Bizantin), intitulat Notitiae
Episcopatum Ecclesiae Constantinopolitanae (Listele Episcopatului Bisericii Constantinopolitane). Lucrarea este, de fapt, „prima
ediție critică a listelor („notitiae”) scaunelor episcopale și mitropolitane ale Patriarhiei de Constantinopol pe perioada secolelor
VII-XV. Iar pentru întocmirea celor douăzeci și una de liste („notitiae”), J. Darrouzes a folosit două sute nouăzeci de manuscrise,
menționate de acesta în lucrarea sa în ordinea alfabetică a depozitelor de proveniență. (...).” (...) Cum era și firesc – aflăm din
studiul Părintelui Dură – că in “Listele Episcopatului Bisericii Constantinopolitane” se află înserate și Mitropoliile Tarii Românești
sau Ungrovlahiei - cum este numită în actele sinodale ale Patriarhiei ecumenice - și Mitropolia Moldovei.
Aflăm că Mitropoliile Tarii Romanesti sunt menționate pentru prima dată în cadrul acestor liste, în apendicele listei a cincisprezecea, la numărul o suta nouă zeci și doi, dupa cum urmeaza: „Sunt și alte Mitropolii care nu sunt scrise (trecute - n. n.)
,ca Pigasul și Ungrovlahia. Ungrovlahia a fost
facută de Sanctitatea Sa Domnul Filotei în două
mitropolii dintr-o episcopie.” (...)
Un alt studiu excepțional: „Mănăstiri și
schituri închise, profanate, desființate și demolate din anul 1948 până la Revoluția din Decembrie 1989”. Care sunt mănăstirile inchise,
profanate și desființate? Autorul volumului
le enumără: Mănăstirile Bixad, Logrenești.
Vladimirești, Dragomirești, Războieni, Dervent,
Durău, Negru Vodă, Slănic, Gologanu, Adam,
Înălțarea Domnului (Stirigoi), Brâncoveni, Vasiova, Arad-Gai,Hodos-Bodrog, Prislop, Ramet, Eroii Neamului, Agafton, Piteșteanu sau
Balaciu, Vărzărești, Sfanta Ana; apoi sunt citate mănăstirile demolate, schiturile închise,
pângărite, desființate și demolate. O sinteza
cu maximum de acribie despre manifestările
răului. O înseninare a conceptelor. O frază a
memoriei colective: „Gardieni fideli ai spiritualității patristice
–inclusiv ai stramoșilor lor din Scythia Minor - românii n-au
desparțit Crucea de Înviere. Pe de o parte, ei au înteles ceea ce
zicea Sfantul Ignatie Teoforul, că Biserica are rădăcina în lemnul
Crucii, iar credincioșii sunt ramurile”, precum si ceea ce spunea
Sfântul Efrem Sirul: “Ca pentru mine fu Crucea / Cheia ce deschide Raiul”. Interpretarea părintelui Ioan Dura este transfiguratoare ,situăndu-se în dezvoltarea conceptelor și hermeneuticii
lui Constantin Noica (memorabila frază, după care romănii și-au
construit biserici, folosind briceagul), Mircea Vulcănescu, (Dimensiunea românească a existenței, care înseamnă si respectarea legii romănești, numele pentru Ortodoxia românească și,
în comentariul lui Ioan Dura), heideggerienii (românii care au
frecventat cursurile lui Martin Heidegger. (Dumitru Cristian
Amzăr (1906-1999): etnolog, a păstrat o legătură durabilă cu
Heidegger; (...)
Alt studiu memorabil: „Pătimirea Bisericii Ortodoxe Române
în cei patruzeci si cinci de ani de comunism. Pe când se va rupe
Tăcerea?” Un studiu cu valoare de Synoikism, un ab initio exact,
fără ornamente: „Institutia cea mai veche a Romănilor, adică Biserica Ortodoxă și ai cărei membri sunt majoritatea covărșitoare
a locuitorilor României, a cunoscut, din plin, prigoanele de tot
felul în timpul regimului ateist, instaurat de forțe străine neamului românesc, dupa cel de-al doilea război mondial.” Părintele D.
Stăniloae afirm; „Prin 1952, erau peste 500 de preoți ortodocși
în închisori”, iar preotul Teodor Bodnar asertiona: „miile de
preoți care au umplut pușcăriile groaznice unde au fost torturați
înfiorător și au murit ca martiri străvechi pentru credință și Biserica lor.”(citate din cartea preotului Ioan Dură). Si, din nou, Mircea Păcurariu:„Adevărul este că nicio biserică n-a suferit atât de
mult ca Biserica Ortodoxă, ea a dat cele mai mari jertfe, preoții ei
au fost întemnițați în numărul cel mai mare. Majoritatea marilor
noștri părinți duhovnicești au trecut prin ani grei de temnita.
Unii au murit acolo, alții au supraviețuit și o mică parte mai
pastoresc și-n zilele noastre. Ca să nu mai vorbim de miile de
credincioși care și ei sunt tot Biserica Ortodoxă. În orice caz, Biserica a rezistat si a jertfit mai mult decât orice altă instituție în
vremea comunismului.”( apud Ioan Dură, op.cit.). (...)
NOTA: Articolul în întregime se află la Redacția Intol Press.

PREOŢI GORJENI, ÎN RĂZBOIUL REÎNTREGIRII PATRIEI
(1916 – 1918)
Arhim. Veniamin MICLE

Î

n timpul Primului Război Mondial,
judeţul Gorj s-a afirmat cu o serie de
preoţi vrednici, care s-au distins prin activitatea lor, transmiţând militarilor sentimente creştineşti şi patriotice, pentru a înfrunta
cu vitejie ororile războiului şi a lupta pentru
triumful adevărului.
Iată care sunt aceşti preoţi:
Preotul Băculescu Haralambie I. Era
originar din localitatea Câlceştii de Sus, judeţul Gorj, unde s-a născut la 14 septembrie 1885. Mobilizat în
timpul Războiului, îşi desfăşoară activitatea de confesor la Brigada I Călăraşi. Despre el, colonelul Romano relatează, că: „A
urmat trupa în luptele din Transilvania şi din ţară, îmbărbătând-o
cu prezenţa sa. În timpul epidemiei, a arătat cât de frumos ştie
să-şi împlinească misiunea. La bolnavii militari şi populaţiei civilă dădea ajutorul moral şi asistenţa religioasă, suportând cu
resemnare intemperiile şi greutăţile drumului, până la cimitir,
situat în depărtare. La Cucuteni, au rămas numai exantematici,
împreună cu preotul, care şi-a continuat misiunea, cu aceeaşi
conştiinţă şi devotament. A contribuit în mod preţios la ridicarea moralului trupei. Înzestrat cu frumoase calităţi sufleteşti, a
păstrat raporturi amicale cu corpul ofiţeresc, ştiind ca, prin atitudinea sa demnă, să inspire respect”, iar colonelul I. Florescu
scria, că: „Prin sprijinul  său moral a contribuit să îmbărbăteze
pe ofiţeri şi trupa, a ajutat pe medici şi comandanţii de unităţi la
combaterea epidemii”. De asemenea, colonelul Niculescu îi face
următorul portret admirativ: „Aspect frumos, foarte rezistent şi
de o putere fizică atletică. Ţinută foarte îngrijită. Cu toate că era
în tranşee, era întotdeauna ireproşabil de curat; inteligent şi cu
o cultură întinsă, modest şi foarte prevenitor. Demn, moral, integru în toate acţiunile sale. Ca profesionist, la înălţimea grelei sale
misiuni de educator şi conducător al sufletului omenesc. Predicile şi conferinţele sale erau foarte mult gustate şi căutate de
ofiţeri şi trupă. Suflet bun, ales, săritor la nevoie, cu vorba şi cu
fapta. În Sălişte, nu o dată am găsit pe preotul Băculescu slujind
morţii şi conducându-i până la locul de veci, sub cel mai cumplit
bombardament de artilerie de toate calibrele. Pe toate le făcea
modest, tăcut, cu toată inima, adevărat creştineşte. Unde a culminat în serviciu, a fost în grelele zile de tranşee (patru luni), zi
şi noapte găsindu-se între bravii ce au apărat eroic petecul de
pământ rămas. El împărtăşea grija momentului ca orice ofiţer în
front. Noaptea, pe la orele 2, pe timpul viscolului de noiembrie,
se scula şi pleca în tranşee, să inspecteze dacă fiecare este la
postul său şi să vorbească iubitor cu soldaţii. Tot timpul luptelor,
nu am avut niciun dezertor şi aceasta se atribuie în mare parte
concursului şi sprijinului moral netăgăduit pe care acest preot ni
l-a dat fără rezervă şi oricând. Este o podoabă nespus de frumoasă a clerului român”.
Preotul Cernăianu Vasile. Era originar din localitatea Racoţi,
judeţul Gorj, fiind licenţiat în Teologie. În timpul Războiului, activează în calitate de confesor la Regimentul Gorj Nr. 18. Colonelul
Stănescu îi aduce elogii binemeritate, scriind: „De la decretarea
mobilizării şi până astăzi, a stat necontenit în mijlocul ostaşilor,
pe care i-a îmbărbătat cu vorba şi cu pilda, în toate ocaziile. Şi-a
îndeplinit datoria preoţească cu toată abnegaţia şi dragostea
creştinească, necruţându-şi persoana în nici o ocazie. A urmat
statornic regimentul pe orice teren şi toate intemperiile. Înzestrat cu darul vorbirii, cunoscător profund al sufletului  ţăranului
şi pătruns de o dragoste nemărginită pentru acest element de
nădejde al neamului nostru, părintele Cernăianu a întărit prin cuvântul său multe firi clătinate de nostalgie şi suferinţe. Model de
cinste şi de muncă, acest preot face onoare instituţiei bisericeşti
şi regimentului pe care-l serveşte. Demn în toate manifestaţiile
fiinţei sale, preotul Cernăianu  şi-a căpătat un ascendent moral
asupra tuturor, ascendent care a dat roadele cele mai bogate.
Consider ca o datorie de a afirma că, în izbânzile de la Mărăşti şi
de la Muncel, preotul Cernăianu îşi are partea sa dreaptă, o largă
parte sufletească”. În consecinţă, colonelul Obogeanu confirmă:
„Mă unesc întocmai cu aprecierile comandantului de regiment”.
Diaconul Dănău Constantin. Diaconul Constantin Dănău era
din Târgu Jiu, judeţul Gorj. În Război, a îndeplinit funcţia de secretar al doilea al Serviciului Religios de la Marele Cartier General. Licenţiat în Teologie şi profesor suplinitor la Gimnaziul din
Târgu Jiu, rezistent şi sănătos, avea o frumoasă cultură. A fost
mobilizat la 15 iunie 1917, ca ajutor la preotul de la Armata a
2-a. În toiul luptelor de la Mărăşeşti, a fost aproape neîntrerupt
pe front, îmbărbătând  şi sfătuind la luptă  şi rezistenţă unităţile armatei, cu care a venit în contact. Îndrăzneţ şi dispreţuitor

de moarte, ca orice bun român. În Bacău, a  ţinut în diferite împrejurări cuvântări mult gustate, potrivit atestărilor autorităţilor
militare în drept. A fost transferat ca al doilea Secretar la acest
serviciu, pe 1 noiembrie 1917. Şi aici, s-a arătat pe deoparte la
înălţimea capacităţii, iar pe de alta la a chemării sale. Harnic, priceput şi punctual în îndeplinirea serviciului. A participat la diferite inspecţii şi pretutindeni a dat dovadă de om prudent, devotat,
priceput şi îndemânatic. A îndeplinit cu grijă şi inteligent orice
însărcinare primită, fiind un cleric care a făcut cinste armatei, aşa
cum îl caracterizează Preotul Constantin Nazarie.
Preotul Dobrescu Victor. S-a născut la anul 1886, în satul Creţeşti, comuna Godineşti din judeţul Gorj. Licenţiat în Teologie, a
fost hirotonit preot în anul 1911 şi a slujit la Biserica „Sfinţii Împăraţi”. Înrolat în armată, a fost numit confesor la un regiment din
Brigada 1 Artilerie. Îndeplinindu-şi conştiincios obligaţiile, a primit
din partea superiorilor numai aprecieri pozitive. În acest sens, un
maior cu semnătura indescifrabilă raportează, că: „Îşi îndeplineşte serviciul cu mult zel, fiind totdeauna în mijlocul soldaţilor. A mai
fost propus la avansare cu Nr. 16 din 17 mai, unde i s-a arătat toată activitatea”. Colonelul Buzescu evidenţia, că: „A mai fost propus de două ori la avansare. Sub raportul modului de a se comporta în toate împrejurările, într-adevăr merită a fi înaintat”, iar
generalii Stratilescu şi Văitoianu confirmau că: „Merită a înainta”.
În altă ordine de idei, maiorul Gh. Constantinescu raportează faptul următor: „Cât regimentul a fost în refacere, şi-a îndeplinit cu dragoste şi căldură datoria. Nu s-a dat înapoi de la nimic, expunându-şi şi viaţa, până la jertfa de sine, umblând din
infirmerie în infirmerie, care erau între 24 şi 30 km, cu 600–700
bolnavi de febră recurentă şi tifos exantematic, mângâindu-i în
suferinţele lor şi distribuindu-le medicamente, neavând nici medic, până când el însuşi a căzut bolnav de tifos exantematic”. De
asemenea, colonelul Barca spune, că: „A urmat trupa pe front.
În timpul acţiunilor, s-a aflat pururea între soldaţi. Cea mai mică
neînţelegere între camarazi dispărea, căci are un dar deosebit
de a propovădui dragostea. N-am avut decât admiraţie pentru
Sfinţia Sa”. Colonelul Tănăsescu C. afirma, că: „Este iubit şi stimat
de toţi pentru calităţile sale frumoase de om şi preot. Cult, modest, corectitudine exemplară. A servit de pildă ofiţerilor şi trupei
în toate împrejurările. Patriot desăvârşit, admirator al instituţiei
militare. Îl iubesc şi-l stimez”. De asemenea, colonelul Paşalega
scria: „N-am avut decât admiraţie pentru părintele Dobrescu.
Sentimentele frumoase pe care le posedă au fost balsam pentru
trupă şi ofiţeri, vorbindu-le şi fiind o pârghie puternică în susţinerea moralului trupei”.
Preotul Elian G. Dumitru. S-a născut în satul Hurezanii de Jos,
judeţul Gorj. Hirotonit pentru biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, a fost mobilizat din satul Piscoiu, unde locuia. În
Război, activează la Regimentul 3 Vânători, în calitate de confesor. Despre el, maiorul Popescu raportează, că: „S-a purtat pe
timpul luptelor, ca un adevărat părinte sufletesc al soldaţilor şi
al ofiţerilor, încurajându-i şi legându-le rănile în imediata apropiere a frontului. În grelele lupte ce a dus regimentul, în ziua de 9
septembrie, la Ghimboc şi Dealul Mucului, unde Secţia de mitraliere sublocotenent Chiriacescu, într-un moment dat rămăsese
fără cartuşe, a fost remarcat părintele Elian, care a îmbărbătat pe
soldaţii de la eşalonul de tragere, care, din cauza ploii de gloanţe,
nu mai îndrăzneau să înainteze; însuşi în spinare având două cutii
cu cartuşe a mers în fruntea soldaţilor.  În grelele lupte ce a susţinut regimentul, tot în imediata apropiere a frontului, încuraja şi
îmbărbăta oamenii, care mergeau la atac, fiind ameninţat să fie
luat prizonier, căci făcea slujba morţilor şi îngropa acolo unde îi
găsea, de multe ori în ploaie de gloanţe. În timpul refacerii, când
regimentul a fost şi este foarte încercat de tifosul exantematic,
părintele Elian, zi şi noapte a alergat din casă în casă, să vadă
pe soldaţi, să-i îmbărbăteze, până când dânsul a căzut victimă.
Este un adevărat om de muncă şi un neîntrecut român”.  De asemenea, colonelul Vlădescu scria, că: „Faţă de modul cum acest
stâlp al Bisericii, şi-a îndeplinit serviciul şi curajul cu care a luptat
sufleteşte atât în luptele contra inamicului, cât şi în luptele contra epidemiilor, îi susţin promovarea”, iar locotenent colonelul
Diamandi precizează, că: „În luptele cu bolşevicii, în Basarabia,
a mers cu patrulele. Tot aici, a luat parte activă la propaganda
limbii române în biserici şi şcoli. Roadele s-au văzut mai târziu”.
Preotul Ionescu Gh. Vasile. Era din comuna Groşerea, judeţul
Gorj. Preşedintele Comisiunii de verificarea situaţiunii ofiţerilor
căzuţi prizonieri, generalul Obogeanu raportează: „A fost mobilizat la începutul campaniei 1916–1918 în calitate de confesor al
Regimentului Gorj Nr. 18, pe care l-a urmat până în ziua de 20
Noiembrie 1916, când a căzut prizonier la Greci, judeţul Argeş.
Din notele date de şefii sub care a servit până la căderea ca prizonier, acest preot şi-a făcut datoria, fiind nelipsit din mijlocul

trupei. Luat prizonier, a fost internat în lagărul Stralsund, iar mai
târziu a fost mutat în lagărele Tuchel şi Lamsdorf (Germania).
Purtarea sa în captivitate a fost demnă şi patriotică. În Lagărul
Tuchel, s-a interesat foarte mult şi a depus tot interesul pentru
ca hrana oamenilor din acel lagăr să fie de bună calitate. Prin
conferinţe, a pregătit pe soldaţi contra propagandei bolşevice,
care căuta să ia naştere în lagăr. A fost repatriat la 31 decembrie
1918. Părerea comisiei este ca preotul Ionescu să fie reintegrat în
toate drepturile căpătate de camarazii săi de promoţie. A căzut
prizonier independent de voinţa sa”.
Preotul Mărculescu Emanuil. S-a născut la anul 1874, în comuna Câineni, din judeţul Gorj. Licenţiat în Teologie, a fost diacon la Episcopia Râmnicului-Noul Severin, apoi preot la Catedrala
din Corabia. Locotenent în Regimentul 59 Infanterie, unde îndeplinea funcţia de confesor, a căzut prizonier la germani, în ziua de
12 octombrie 1916, în comuna Vaideeni din judeţul Vâlcea, când
se înapoia de la biserică, unde înmormântase doi soldaţi şi un
copil mort din cauza unei granate găsită pe izlazul unde păştea
vitele. Închis în sat, de miercuri până sâmbătă, este transportat
la Vulcana, iar de aici, dus la Petroşani. Fiind bolnav de reumatism, a fost internat două luni în spitalul din Sasvaros-Orăştie,
apoi transportat în Germania, la ,,Stralsund” (4 ianuarie 1917).
Printr-un  ordin al Administraţiei Germane, în ziua de 7 martie
este trimis în lagărul de trupă română ,,Lamsdorf”, pentru îndeplinirea serviciilor religioase şi consolarea morală a celor 22.000
prizonieri români. La 7 decembrie 1917, a fost trimis în Stralsund
pentru a fi retrimis în Moldova, în vederea unui schimb de prizonieri. După o aşteptare de 4 luni, în ziua de 22 aprilie ajunge în
lagărul ,,Neisse”, unde se aflau 7 ofiţeri români invalizi, pentru a
fi repatriat cu primul transport. În prizonierat, îşi petrecea timpul
cu vizitarea bolnavilor şi oficierea serviciilor religioase solicitate
de suferinzi, iar restul, cu citirea şi învăţarea limbii germane şi
ruse. Duminica şi în sărbători, oficia Sfânta Liturghie, la care participau toţi ofiţerii din lagăr. În seara zilei de 31 mai, a pornit din
,,Neisse” spre România, iar în ziua de 5 iunie, a sosit în Bucureşti
unde a rămas 8 zile, ca să-şi vadă copiii. Întors din prizonierat,
îşi reia locul ca preot paroh la Corabia, unde va păstori până la
sfârşitul vieţii, în 1942. El a fost înmormântat cu mare cinste, în
cimitirul oraşului.
Preotul Murăreţu Dumitru. S-a născut în anul 1882, fiind originar din Urdarii de Sus, judeţul Gorj. În timpul Războiului activează în calitate de confesor la Regimentul 7 Vânători. Maiorul
D. Gheorghiu raportează că, preotul: „A  însoţit  regimentul tot
timpul cât a stat pe poziţie şi în lupte, făcându-şi slujbă religioasă
chiar în linia întâi de tranşee, căutând în toate ocaziile să ridice şi
să înalţe sufletul oamenilor. La postul de prim ajutor, a ajutat pe
medic la facerea pansamentelor şi a mângâiat pe răniţi”. Colonelul dr. Rădulescu mărturisea, că: „Iubeşte pe soldaţi. Tot timpul
stă în mijlocul lor, dându-le bune sfaturi. Am fost mulţumit de
modul cum şi-a îndeplinit misiunea”. De asemenea, locotenentcolonelul Paulian raporta, că: „A dat dovadă de curaj, căci în luna
aprilie a însoţit în mod voluntar recunoaşterile executate de ofiţeri şi patrule până la reţelele de sârmă ale inamicului, aducând
şi o scrisoare, şi alte materiale găsite în apropierea reţelelor. În
luptele de la Hârja (Oituz), a dat dovadă de mult curaj. Poate servi ca exemplu de curaj sub focuri”, iar locotenent-colonelul Rădulescu spunea, că: „Fără nici o frică, dispreţuind moartea, dând
bune exemple, la Oituz a stat numai aproape de front şi la postul
de comandă şi prim ajutor”.  
Preotul Roşoga Ilie. S-a născut la 29 mai 1859 în satul Turburea de Jos, judeţul Gorj. Bunicul său, preotul Ilie Roşoga, a fost
unul dintre conducătorii Revoluţiei din anul 1848 la Bucureşti.
A absolvit Seminarul Teologic de 4 clase. Mobilizat din parohia
Turburea, judeţul Gorj, a fost confesor al Regimentului 1 de Vânători, cu grad de locotenent. El relatează că, la 24 noiembrie
1916, s-au întâlnit cu o patrulă germană şi i-a făcut prizonieri. Au
fost duşi la satul Cocioc, iar vineri 25 noiembrie, deoarece pornise grosul de prizonieri în alte părţi, Masov, comandantul Regimentului 111 Dragoni  ,,Regele Albert de Saxonia”, l-a concediat
ca bătrân, fiind trecut de 60 ani; a sosit la Bucureşti, iar de aici a
mers acasă. În aprilie 1917, a fost arestat la Târgu Jiu şi anchetat
ca cel mai periculos naţionalist, fiind arestat la puşcăria locală
până la 22 aprilie. După aceea, este dus la cazarma Regimentului
5 Artilerie şi arestat sub titlul de Ilie Roşoga oberleutenant, apoi
a fost transportat cu escortă la Schitul Peştera Ialomicioara fără a
i se acorda măcar hrană. Acolo, stareţul Mănăstirii Sinaia îl ajută,
sprijinindu-l să fie transferat împreună cu episcopul Sofronie, la
Mănăstirea Căldăruşani unde a stat închis până la 6 iulie 1918,
când a obţinut permisul să-şi revadă căminul, soţia şi proprietatea din comuna Turburea, judeţul Gorj, unde şi-a reluat activitatea pastorală de paroh.
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POEZII
Atingere

Lebede fără pene Un nimic suspendat.
Nici norii nu mai plâng,
Plâng eu pentru toţi:
Pentru momentele grele,
Pentru un nou început,
Pentru zilele noroase în care eu te-am văzut.
M-am uitat în bălţi
Aşteptând să te simt.
Am strigat...doar ecoul mi-a răspuns,
Am aspirat la atingerea mâinii tale,
Să ajungem să ne încrucişăm iubirea
Şi să ne exprimăm cuvintele prin visele ce au apus
Odată cu viaţa şi speranţele mele.
Doar vântul te mai mângâie,
Dar şi pe el îl goneşti,
Nici cerul nu te mai distinge...
Cine ai fost atunci şi acum cine eşti.

Încă te aştept...

Tu, soare, un criminal al vieţii mele,
Ucizi speranţe.
Cu ochii tăi ucizi şi stele.
Puternică lumină, dar înăuntru-ţi e-ntuneric,
Căci luna te-a dezgolit
Prin simpla sa durere.
Greu de atins o idilă cerească,
Greu de văzut cum luna ţi-a şoptit.
Tu, soare, aşteaptă!
Încă nu m-alegi pe mineUn mesager terestru
Ce mereu la tine s-a gândit.
M-aş închina timpului
Să te privesc ca pe un rege.
Uită luna pe care o venerezi,
Luna ce niciodată nu te înţelege...
Eşti un leu cosmic
Flămând de a mea mângâiere.
Coboară, soare, pe scara din iubire,
Să vezi cum te aştept,
Să mă luminezi, iar eu să te visez
În fiecare noapte după ce ai plecat.

Moarte

Crengile îmi mângâie speranţa,
În timp ce un cărbune i se dedică focului.
Scânteile se dezmorţesc,
Însă pornesc un tablou pictat în culori tomnatice.
Epidemia nuanţelor calde se întinde
Devastată de propriile simptome.
Timpul zboară inconştient şi preschimbă
Pădurea într-o rămăşiţă a gândului.
Vântul împrăştie teroarea unui început de ploaie,
Acesta privind la ceva ce s-a metamorfozat într-un nimic.
Ultima răsuflare a frunzei
Încheie lucrarea pictorului.

ELENA
NATALIA
CĂLINESCU
POEME HAIKU
Cărări pierdute
Prin fantasme de gheaţă –
Iarnă în galben.

Dorinţă arzând
Printre pleoape închise –
O dimineaţă.

*
Lampa încinsă,
La picioarele tale –
Surâs de copil.

*
Murmurul nopţii
În acorduri de greieri –
Marionete.
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DRAGOȘ
GHEORGHE
CĂLINESCU

Mângâi pământul cu genele
Şi ascult sunetul fantomelor-păsări.
Pădurea e moartă la fel ca speranţele mele...
Noaptea îmi încredinţează viermii,
Iar eu încetez să mai suflu.

Zburătorul

Urechea mea se intersectează cu urechea ta…
Privim apusul cum îşi pictează scena obscură
Și așteptăm ca liniștea deplină să ne surzească.
Ochii tăi, frumoșii tăi ochi două stele ce plutesc într-un tot nemărginit,
care mă privesc cu duioșie.
Iar mâinile tale ...
mâinile tale mă cuprind
ca un lacăt al dragostei eterne.
Aștept să te revăd în visul meu,
să ne iubim şi să ne alintăm.
Acum sunt trează și îmi este dor de tine ...
tare dor,
dar soarele deja s-a dus…
Păcat că nu și-a văzut luna!
Fiecare în partea opusă a vieții,
însă dragostea domnește
peste toate stelele strălucitoare și negura pustie.
Îmi închid lin ochii
și iar alunec în braţele tale,
şoaptele suave mă alintă.
Dar apoi mă trezesc
şi îmi dau seama că ești inexistent...

POSTFAȚĂ LA UN
RECITAL DE POEZIE

A

ndreea Cristina Călinescu, elevă în clasa a
IX-a la Colegiul Național Mircea cel Bătrân
din Râmnicu Vâlcea, iată, la debutul liceal vine
cu o poezie a interiorului, simțirii poetice, o stare
poetică ieșită din comun, amintindu-ne de un
aproximativ debut (ca dată) în revista noastră de
acum vreo șase-șapte primăveri; când, fiind la un
spectacol despre care îndrăznise să noteze, scria
(citez din memorie) că „încă nu pleacă din sală,
așteptând să se ridice și …scaunele” (evident, după
ce toți spectatorii părăsiseră sala)! Iată o imaginație
deosebită, dublată de talent literar și intuiție
filosofică, în care toate lucrurile trebuie să participe la viață, să se miște, și care doar în visele omului tânăr naște zboruri interminabile…idei de pus în
ramă! Atât de departe ajunge acest poet, deja, artist dovedind romantism și maturitate, acum la începutul frământărilor pe băncile liceale, încât știe,
și scrie, că lumina vine din întuneric: „Puternică
lumină, dar înăuntru-ți e-ntuneric”, că soarele
poate fi formulat și ca un rege al timpului: „M-aş
închina timpului/ Să te privesc ca pe un rege”, știe
sau poate bănuie, sau are norocul ca însemnul ei
poetic să semene cu citatul biblic, că însuși Dumnezeul nostru este asociat puterii Leului care este
regele animalelor: „Eşti un leu cosmic/ Flămând de
a mea mângâiere.” („Încă te aștept”). Mai știe că
în cei șase-șapte mii de ani de conviețuire cu propria Sa creație, Dumnezeu, nu face altceva decât să
flămânzească după iubirea oamenilor…

Petre Cichirdan

PARAPETISME

În apărare
Antiaeriana Bătăi cu perne.
*
Cădere în gol
În valurile mării Apus de soare.

O frunză cade
Liberă, fără contract –
Finalul toamnei.
*
Îmbrăţişez azi
O salcie bătrână –
E primăvară.

PARAPETISME
Bilete de cinema

La uşa vieţii mele mă las întrebat de una din stele,
Dacă sunt singur în balonul meu de sticlă.
Eu nu mai sunt aici!...

Parfum

Respir dezordinea petalelor de trandafir
Scăldate cu spuma dimineților
În care mi-am făgăduit să mor.

Pescar

Ciorchini de umbre plecate în valuri către mâine
Mă trag de mână fără milă
Să mă așez cuminte în tăcerea rece a vâslelor.

Sărutare

Pe fundul paharului cu vin
Găsesc adevărul
Zilei de ieri și poate puțin din cel de mâine.

Coktail

Din peștera sufletului bănuielile curg
Precum filele cărţilor
Stropite cu secunde reci.  

Apus

Silabele versurilor sunt gloanţele sufletului tău
Ce lovesc pântecul condamnatului
Alungat din braţele mele.

Baobab

Trăiesc ca un roșu nebun
În punctul negru al universului  
Hrănit de zborul stelelor căzătoare.

Așteptare - verdict

Înghit fiecare grăunte din praful tău de stele,
Ca o răzbunare a pașilor pierduți
Dincolo de ochii la care îmi încălzesc visele.

Orbite

Cu fiecare maree îmi lipsește
Un strop din vinul sec al morții –
De fiecare dată norocul meu e că mă trezesc în
propriul somn.

Celulă

În visul unui gard înalt de sârmă ghimpată
Fiecare bătaie în perete este o spovedanie
Din care aleg pâine și apă.

Primăvară

Susur

Sferă

În mirosul florilor de liliac
dansează mov o lacrimă de dor
ce tremură în adierea norilor de primăvară.

Pe albul creponat al unui nor răzleţ din ochii mei
s-a cuibărit trandafiriul nopţii însetate de geometria
unei alte clipe
ce se revarsă perpendicular pe chipul tău.

Imortalitate

Ia-mi sufletul şi pictează-l pe pânza din sufragerie
şi apoi striveşte-l de al tău,
ca să renască pe hârtie un tablou viu!

Rumeguş

POEME HAIKU

Soarele a rătăcit printre copaci un bulb de lumină,
prin natura îngheţată cerşind o părticică de infinit
concretizată în nemărginirea unei clipe.

Când timpul se împarte în bucăţi de suflet
nicio rază nu mai poate să alunge durerea unui acum
pierdut în secundele irecuperabile ale trecutului.

POEZII

Frisoane

Aşteptare

Păreri eronate se nasc
din mii de fascicole de lumină,
când ziua de ieri se pierde în azi.

Endotermie

Transpir iubire prin fiecare por al versului tău
ca un gheţar ce se topeşte până le epuizare
să devină totuna cu oceanul din care s-a întrupat.

Am gloanţe ce strănută
Dincolo de firul de aţă,
Fiecare înghiţitură în sec
Îmi trezeşte deşertul din aortă,
Pietrele râurilor se înnoadă
În dansuri de flamenco,
Tobele nebune
Deschid sezonul de vânătoare,
În cursa pedalelor de bicicletă
Asemeni jocului de umbre
Chitarele rămân mute,
Acum este mâine
În braţele culorilor de pe cer,
Ochii flămânzi cerşesc milă
În corzile pianului din sticlă,
Nisipul albastru al nopţii
Transcrie dorul dimineţilor reci,
Am herghelii de cai
Cu coamele plecate
Prin sertare de zăpadă.

Femei goale - bărbaţi goi

Traversez parcul,
Oasele albe zâmbesc,
Pe gâtul de piatră
Frunzele strănută,
Am o privire cumpărată
De la taraba din colţ,
Râsete se preling
Printre foile nopţii,
Dansez pe o bordură
În care doi licurici
Şi-au construit o casă,
Pentru o secundă
Moartea bate la uşă
Fără să mă cheme
Pe numele mic,
Dintr-o paranteză
Se hrănesc viermii,
O uitare solidă
Se aşterne în palme,
Femei goale cântă
O ploaie pierdută,
În spatele norilor
Fumul se trezeşte
Din mijlocul fotografiei,
Bărbaţii goi
Se lasă pictaţi cu sânge
Din paharele iradiate,
Unde porţile pun
Dop unei pleoape.

El şi Ea - 1970 (stejar 30 x 100 cm) Simion Petre Cichirdan

ANDREEA
CRISTINA
CĂLINESCU

În visele tale

În visele tale noaptea descarcă
O ciupercă nucleară
Pe un portativ cu dinții zâmbaţi
Lângă sărutul franțuzesc al uitării.
Calul troian paşte tastele mașinii de scris
Alături de care o domnișoară
Își citește scrisoarea de dragoste
Fără P.S.
Cu ochii albaștri pot deruta o piatră
Așezată la un semafor orb
În mijlocul palmelor din carne stricată.
Un secol de tăcere  
Se transformă într-un sărut
Furat în mijlocul dansului de final.

Natural

Pădurea îi cântă soarelui cromatica sa
sub ochiul cerului, răsfăţându-şi frumuseţea
cu galbenul pai ce-ascunde surâsul unui zeu.

Reflexii

Picături de rouă se preling pe obrazul
speranţei,
când vântul suspină printre crengi iluzia
imperfecţiunii,
iar în tăcerea nopţii lumina se revarsă deasupra lacului flămând.

Frescă

Calc prin zăpada paşilor tăi la fiecare bătaie de
aripi
a timpului măsurat în particule de nisip
ce naşte din ţurţuri-oglindă reflexia gândului
meu.

ION MICUȚ

EPIGRAME
ALCOLIZATE
Vin de viaţă lungă
Când apă-n vin turna de zor,
Un cârciumar fu prins în poză;
Ş-a spus că ţine la popor
Şi îl fereşte de ciroză.
Sursă de finanţare
Mai toţi românii, sunt matol,
Bătrâni, femei şi tineretul,
Dar au consolidat bugetul,
Doar cu acciza pe alcool.
Obsedatul
Vrând adevărul pe deplin,
A dat şi ultimul său sfanţ,
L-a căutat ades în vin,
Şi iată, l-a găsit în şanţ!
Fobia de alcool
Am rachiu, dar n-aş mai bea,
Vreau doar apă din izvoare,
Că o văd pe soacra mea,
În mai multe exemplare.
Angajament
E azi momentul să vă spun,
O să mă las, o să v-ascult,
De băutură și tutun...
La dame-am renunțat demult.
Poetul și muza alcoolică
Le-a spus și celor ce-l admiră,
Că stând prin crame, se inspiră
Și pentru el literatura,
Rimează doar cu băutura.
Poetul și pasiunile sale
La birt, pe masă, cu un țoi,
A scris poeme magistrale,
De-aceea versurile sale
Miros puternic a butoi.
De vreo șapte – opt decenii
La cârciuma de la șosea,
Mai vine zilnic o băbuță
Că n-are nici o măseluță,
Dar tot mai trage la măsea.
Oenologul
Că vinul mult e păcătos,
Crâșmarul a schimbat rețeta:
El face șprițul sănătos
Și toarnă vinul cu pipeta.
Concluzivă
E o minune colosală,
Ce se întâmplă-n sat aici:
Căci cârciumarul are vilă,
Bețivi-au case din chirpici.
Ca la farmacie
Din șprițuri nu m-am amețit
Căci chelnerul cu mare har
Splendidul vin mi l-a servit:
O moleculă la pahar.
Flagelul
Vă spun că vinul cel plăcut,
E criminalul ideal,
Mai multe victime-a făcut
Decât războiul mondial.

OVIDIU
CRISTIAN
DINICĂ

POEZII
Așteptarea
Veghez apariția soarelui
si aștern
pașilor tăi proaspeți
iubire nouă în iarbă
rostogolind din piept către țărm
gândul triumfal că vei veni
să-mi fii aripă purtată de gând
care alină toamna
cu chipul ei
răsărit
ca un cântec
pe care învăț să-l port
asemeni vântului rătăcit
în sălcii.
Poetul
Cunosc un om care are în
inima sa o pasăre de argint;
în ea locuim noi, ceilalți
privirea sa ușor întoarsă spre sine
se sprijină pe pereții înalți ai sufletului
unde se află un curcubeu cu aripile
ridicate spre cer.
Până acolo sunt și hotarele toamnei,
în pieptul său timpul a săpat văi
ce le-a umplut cu iubire.
Cu degetele răsfiră norii
printre gândurile
pe care le afișează isteț.
Are o mulțime de vise. Pe fiecare
cu puterea dăruirii ni le oferă.
Nu îl striviți! iubiți-l
Farmacista

stă
printre rafturi si flacoane
cu parfum de amiază
dezlegând cuvinte încrucisate
în crupa soarelui
ce-i străluceşte pe faţa albă
precum pastilele de paracetamol
recomandate zilnic
consumatorilor de seminţe
sparte în dinţi din care se aruncă
cu năduf cojile
ei sunt cei care îşi pun bombeurile
în umbră să le lucească mai tare
pantofi de lac
ea vânzătoarea de sănătate le
zâmbeşte
acrobatic făcând abstracţie
de acţiunea adversă a pastilelor
şi le serveşte diafan
amurgul în ambalaj de plastic
Schelet
literele alcătuiesc scheletul limbii
astfel se explică visele
în care ele se întâlnesc
pentru a scrie cu oase
poveşti cu eroi şi fete
solare ce dansează sub arbori
armistiţiul sonor
găurit de precizia unui
zâmbet iscat de ploi cu oase
din pagini de cărţi

MIHAI SPORIȘ
Catrene inspirate din
poemele lui Grigore
Vieru (Din volumul
„Rugăciune pentru
MAMA”
Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1994)
Comoara
În graiul hramului mă rog, să fim
în rând cu lumea!
Duminica mă rog, și-n șirul zilelor
ce-ncepe lunea…
A venit un duh și-a spus:
„Dumnezeu de sus i-a dat iubirii cânt!”:
„Limba Română, limba voastră,
Fie-vă cuvânt!”
Eminescu
Neam român!
Ne-am ales cu domnul Eminescu,
Floare de latinitate suntem
în cuvânt și-n toate!
Sub un cer de stele ludice,
Nemărginita iubire, să ne judece!
Răsai - Tricolor
Stelele-mi par merele-cuvinte,
purpurii pe ram.
Văile, rânduri scrise, ca spicele de aur pline.
Aievea sunt? Mă tot miram și iar miram:
Ce scris latin, pe limpeziri senine!
Făptura mamei
Ușoară, duh, maică ușoară
Între ceruri și-n pământ!
În priviri ca o icoană
Pe sub ierburi: pământ sfânt!
În limba ta
În limba ta ți-e dor de mama,
În limba ta te poți opri din plâns,
În limba ta doar, poți da sama,
În limba ta dai vieții curs!
Autobiografică
Mama mea viață-ntreagă
Se străvede sub scântei
Mi-a rămas atât de dragă
Eu o port: e-n ochii mei!
Cântec… pentru țesătoare
Pe mama o revăd adesea, trudind!
Fu cântecul meu de leagăn și alint.
Cu palme crăpate, mereu de catifea
Țesea-nflorate scoarțe și mă mângâia!

Răzvan
IONIȚESCU-GORJ
ICOANĂ
N-am putere să adulmec
Tropotul de suflet, Tată,
Urletele cele sumbre
Din fecioara încarnată
Unde-s, Tată? Unde?
Nu pot gândul să mi-l spulber
Al făpturii celei mici...
Unghia ce mi-a strivit
Umbra nopților o bate!
Ce-mi ești, Tată: zbor sau spadă?
Spune-mi, Tată,
Patima ce m-a străpuns,
Pumnalul ce mi-a răpus
Ochiul vechi, copilul dus...
Unde-s, Tată?
N-am putere să mă umplu
De atâta întristare!
N-am nimic din ce fac parte:
N-am nici aer, n-am nici carte!
Doar cerul întins de ape
Mostră firii mele șade!

De unde
De unde ști, mamă, cum arătai tânără?
Când pic de răgaz pentru tine n-aveai?
Acuma știu! Dorul ce stâmpără,
Eram eu, copliu-ți drag ce-l priveai!

Izvorul Mamei
Suflet sună, gând aude
De izvor cu val de bine
Curge lapte, mier-n unde
Doină crește, dor tot vine!

Buzele Mamei (sub brazdă)
O rană tăcută, mereu,
Mormântul tatălui meu!
Sub piatra cea grea
Sărutul se va-nchega!

Steaua Mamei
Arde, mamă, alba-ți stea
Încât semeni azi cu ea.
Lumina-ți vrem din tot ce-i sfânt
Pe fața-mi, fața-ți, pe pământ!

Mâinile Mamei
Vin zorii noaptea s-o destrame
Pe fruntea-mi… degetele mamei,
Apoi mâna, spre seară, pe creștet
Mi-anunță amurgul albit, veșted.

(Răspuns la) Ghicitoare fără sfârșit
Nemărginirea e sufletul mamei!
Dulceața sărutului buzele ei!
Spice de aur brațele ei ce m-au ridicat
în soare!
Stele din cer, ochii ei pe care-i caut seara!

Părul Mamei
Albește în părul tău, mamă,
Varul casei, demult dăruit!
Albește în părul meu, pai înnoit,
Varul, varului tău, însutit!
Pâinea Mamei
Mama sta în genunchi să frământe
ruga și-aluatul
Și roagă pe Tatăl: „O tu, luminate de
taină, cuptorule de copt,Coboară din cer, întru ființarea
noastră: pâine de casă,
În toate zilele pune-o pe masă,
pune-o pe masă, pune-o pe masă!”
Nopțile Mamei
Chin al nesomnului meu și al lumii
Glas rugăciunii grijilor humii
Aduni până-n zori spaima-mi și tina
Veghe de sfânt îți este hodina!
Tăcerea Mamei
Tăcută ca piatra ești, draga mea mamă
Ca frunza, ca iarba, verde maramă,
Ca steaua în cer chipu-ți străluce
și dulce mi-e gândul ce-n mine te-aduce!
Cuvântul „Mama”
Pruncii îl silabisesc ca pe-o izbândă!
Bătrânii îl visează în dor cu dobândă!
Bolnavi-l rostesc să le fie de leac!
O, Mamă! O, Mamă! Neuitare în veac…
Mica Baladă
Am început zidirea și eu, ca Manole
Și le-am chemat la mine pe toate:
Maria-zurlia, Roxana-năzdrăvana!
Pe Alecsandrina, Zmarnda, pe Ioana…
nu le-am mai chemat:
Din străvremuri fuseseră, demult,
zidite în mine!
Magma vieții îmi irumpe
Colburile toate, toate...
Doamne, minunată-această fată
Gândurile mi le pradă,
Mi le gâtuie, le-nnoadă;
Mii catarge suferinde
Se îneacă în răzmelul de cuvinte;
Trec cocorii pustiiți
De a mărilor furtună,
Trâmbițe, maree, stoluri,
De-mi îmbracă malu-n doliuri!
Cătrănit de ani, vaporul
Spumegă pe-al mării val.
Imn duios îmbracă zarea...
În zadar!
Roiesc doine-amăgitoare
Peste-al vieții vultur tainic,
Năpădesc mândrii deșarte
Peste umbre, peste halte.
Chipul Ei curat se-arată
Din exarhul de ființă
Pomenit în lumea toată.
Mi-e lehamite de soartă!
Voi Nirvana să oprească
Lupta aceasta, această farsă,
Căci nimic din toate nu-s
Decât umbre ale călăului răpus!

Mamă, tu ești…
Mamă, Tu ești patria mea!
Prin care curg ploi de lapte și miere…
Tu ești patria mea, steag,
zvâcnind ca inima
În leagănul ca o grădină a celor
născute din tine!
Rugă
Doamne! Acestei frumoase femei
Rogu-te! Bucură-i sânii cu lapte!
Dă-i gingășia fructului ei!
Adă-i norocul de mamă, aproape!
Ai două inimi, Mamă
Ai două inimi, mamă!
Se văd în ochi-ți doi
Izvoare de lumini adânci
Din sâni-ți pentru prunci!
Cântec de leagăn pentru Mama
Dormi-adormi, măicuță dragă
În culcuș sub piatra neagră!
Vântu-n candele, clatine,
Clopotele cu stamine!
Ars Poetica
Pe frunte cu spicele albe
ale părului mamei!
Cu spicul fierbinte la piept al lacrimei
tale, iubito!
Și cele roșii, arzând înspicate de
sângele meu…
Lumineze-ne muza ne-nțelesului, încă!
(12 Oct. 2018)

GEORGE
MĂMULARU

MINUNEA DE LA ALBA
Azi ninge pe Țară cu gânduri curate,
Zăpada se-nvârte în dans ireal
Și vine Iisus din cer să Se-arate
Pe-o Gură de Rai, la Alba-n Ardeal.
El vine la noi ca o taină sfântă
Și-aduce cunună pentru-ai Săi fii,
Și-n Țara străbună ne binecuvântă
Ca toți să fim una, în veac de vecii.
Și vin toți martirii nației române
La Alba-n cetate, în marș triumfal.
Din jertfa lor sfântă în veac ne rămâne
Unirea cea Mare, preasfânt ideal.
Azi toți românii sunt împreună
Și-ntind hora mare, aici, pe pământ,
Și-n Hora Unirii se prind, mână-n mână,
Și Tatăl, și Fiul, și Duhul cel Sfânt.
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CLAUDIA
VOICULESCU

CONSTANTIN
GEANTĂ
    

În noapte...
Când apari
Pe înserat,
Plouă iar în Paradis.

cenaclul „mirajul oltului”
CĂLIMĂNEȘTI (februarie)
Georgeta TRETELNIȚCHI

Să rostim
Cuvântul somn...

CÂND LUCRURILE ÎȘI PIERD VALOAREA

Printre lanurile
de grâu

VERSURI

M-a tot chemat...

M-a tot chemat zeiţa Melpomene
Pe-altarul ei statornic să mă-nchin...
Chiar înainte de naşterea naşterii mele
Mă chemase, pierdută, dintre stele.
Printre gheţuri limpezi scânteia
Ca un zbor în rugăciune scânteia - ‚
Voiam să urc pe-o vrăjită nuia,
Gândul meu pierdut într-un cuvânt
Rugăciune se făcea şi sfânt
Şi suia-n abisuri, tot suia...
Melpomene, Melpomene,
În sângele Mamei stâlp te-ai zidit
Şi prin ochiul tău, cândva, m-ai fost zărit...

Pe-un picior de plai, un zeu...

Pe-un picior de plai, un zeu
Cu picioarele mele joacă profan
Cu pretitundinea mea din cuvânt
Ce se preschimbă-n culoare
De înger alb străveziu, străveziu...

Ah, Mamă, drumul despletit
Şi depărtat, tot mai depărtat,
Se face piatră şi cremene...
Cine-a mai rămas să-mi depene
Firul vieţii pe care-l străbat
Cu picioare de aer, Mamă!
Picioarele mele au dus zeul la vamă,
Şi ţurţur de aer sunt, Mamă,
Şi zeul m-aşteaptă la vamă
Şi nu ajung, nu mai ajung...
Picioarele Tale cu mir le tot ung
Şi umbrele vămii le alung, le alung...

Şovăitor ca un orb

Şovăitor ca un orb
Îţi caut drumul, Mamă!
Viaţa mi-e umbra,
Visată e apa din care mai sorb...
Halucinant e cuvântul
Ce voiai să mi-l spui
În noaptea ce-ţi retrăgea sângele
Şi se surpa ca un zid măcinat
În secunda mea existenţială...
Ah, vinovată sunt, Mamă!
Cortegii vin visele tale spre mine...
Crezi tu că le pot desluşi?
Ce semne-mi trimiţi din lăuntru?
La ce poartă să mai bat, să mai pot să intru?
Cine mă aşteaptă, cine?
Mamă străvezie-n albul de narcişi,
Ţi-ai ascuns cuvântul în timpanul meu...
(București, 22-23 nov. 2018)

IULIANA
LINTE

HAIKU
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La poarta
marilor suspine
Prietene
Singurul adevăr
Se află
Între
Coperţile inimii.
Anii de represiune
Ne-au făcut
„Să uităm”
Că pentru noi
Au murit sperând
La Gherla, Aiud, sau Piteşti,
Acei care
Nu aveau
Altă vină
Decât aceea
De a fi cântat
„Doina”,
Sau de a fi scris
„A venit aseară mama…”
Din temniţe,
Către cerul
Unde funigeii
Unduiesc
Pe aripi de vis,
Barzii şi aezii
Şi-au înălţat
Cântul spre stele.
Filele îngălbenite
De apăsarea gratiilor
Au trecut
Prin poarta marilor suspine,
Pentru a se înveşnici
În simfonia neamului
românesc

Râuri curg în vis
Râuri curg în vis...
În noapte,
Mumele se nasc
Din şoapte...
Chipul Tău,
În Paradis,
Lângă umbra Crinilor.
Visele s –alungă în şoapte
Mumele se nasc

Printre lanurile de grâu,
În briza înserării,
Palpită sufletul satului.
Voievozii pletoşi
Alungă hoardele...
Dinspre pietrele de întemeiere
Străbate un cânt...
Străbunii,
Mânuind plugul şi sabia,
Au durat citadela
Iubirii de neam.
Din codrii,
doinele urcă
înspre simfonia
neamului românesc.

Iubiri ucise
La fel de tineri
Ca şi fiii noştri,
La fel de maturi
Ca şi noi,
La fel de înţelepţi
Ca şi părinţii noştri
Eroii au urcat
Spre nemurire.
Ei, cei mai buni
Copii ai unui neam,
Înveşnicindu-ne
În iubire,
Ne-au învăţat
Simfonia
Destinului românesc.

Eram
bătrânul Kalidas

MOTTO: „Orice alceva poate fi îndreptat, ameliorat, dar nu vidul
care se instalează în locul nostru, căci este vorba de o „transmutație
existențială” (Mircea Eliade în „Jurnalul 1973”)

N

u știi când trece ziua, anii. Viața, fără sfârșit, ești copil, ești tânăr, ești stăpânul frumuseții ei.
Ești fluture, floare, noapte și zi, soare și răcoarea dimineții.
Apoi bătrânețea. Ceva, ce la începutul vieții ți-e străin, nedefinit, ce aparține altuia. Ceva foarte
îndepărtat, magic, ce ție nu ți se poate întâmpla. O formă de existență, o stare, o altă categorie de
oameni, bătrân, bătrână, care pesemne așa au fost dintodeauna.
Când începe să prindă contur pe chipul tău, în viața ta, e doar o glumă. Până când, într-o zi te
trezești bătrân și te întrebi: - „Când am ajuns aici? Nu se poate, ultimii douazeci de ani nu știu când
au trecut!” Dar ... au fost suficienți să se adaoge celor pe care-i aveai când încă mai cochetai cu
oglinda și iată-te într-o altă realitate, atât de crudă, atât de concretă, de imediată, încât nu-ți pare
a fi reală. Evident, nu asta așteptai de la viață.
Cu greu trebuie să recunoști: - „Sunt la capăt de drum. De fapt au trecut câteva generații, copiii
au crescut sub ochii mei, deci totul e adevărăt”. Ți se pare că te-ai irosit zadarnic. Trecutul își pierde
valoarea, frânturi de-abia se întrezăresc. Au ars pe rugul dragostei tale, le-au înecat lacrimile, le-a
distrus râvna cu care ai vrut să le păstrezi. La ce-ți mai folosesc amintirile! Apasă prea mult prezentul. Timpul e puțin, comprimat, limitat, de-abia să ajungă zilei. Viitorul ți-a fost amputat. Nu mai
dorești nimic, nu mai poți face planuri. Nedorind nimic, lucrurile își pierd valoarea. Evenimentele
deasemenea. Simți că cei din jur te ignoră. Nu mai poți fi la nivelul așteptărilor. Dacă ți se cere mult,
nu poți face față și nu ești crezut, tu, care până acum ai dus cu bine toate greutățile. De nu ți se cere
nimic, te simți marginalizat, inutil. Trăiești fiecare zi considerată un dar, un dar care îți scurtează
viața. Trupul ți-e slab, iar spiritul seacă, înfrânt de suferință și deziluzii, de sentimentul inutilității a
toate. Totuși mai ai atâtea de făcut ... de spus ...
Liniștea din jur pare pecetluită. Poate asta a vrut să spună Eliade referitor la vidul ce se instalează treptat. Într-adevăr nimic nu-l poate face mai blând, mai omenesc, mai aproape de suflet. Cum
ar putea, când e străpuns de spaime, de incertitudini, de inevitabil. Când izvoare nu mai curg, clipele se macină între ele. În singurătate, mai animăm trecutul ca pe o marionetă, și atunci încercăm
să-l trecem pe hârtie. Ce contează cu adevărat este ce putem face azi, după cum spunea marele
Shakespeare. (”Aforisme și cugetări” - 328): „Numai perseverența ține respectul treaz. Dacă ai făcut
ceva cândva, de demult, este demodat. Ca o armă veche spânzurată într-o panoplie prăfuită”.
Dar timpul te apasă să te îngropi în tine, sub nepăsarea ta și a celor pe care i-ai iubit.
Și mie, Om, mi se cere să fac față la toate astea. Mie, unui condamnat, conștient de trecerea
fiecărei clipe. Ți-e totuna, noapte sau zi, soarele te-ntristează, ploaia te supără, vântul rupe crengile, trântește geamurile ... Doar castanii de lângă fereastră!...ce mari au crescut! Erau niște mlădițe
tinere, când au crescut pomii?... Oare până la ce etaj o să ajungă?

PREA MULTE
NEÎNȚELESURI
Că nu mai vrem să fim mințiți
Ș-am zis-o în gura mare
De ce ne-nghesuim grăbiți
Să mergem la votare?

Eram bătrânul Kalidas,
Care vâslea în depărtare.
Prelung în noapte răsunau
Amăgitoarele chemări.

De drogurile-ating românii
Iar noi facem pe proștii
De ce le căutăm cu câinii,
Când sunt sub ochii noștrii?

Când vântul adia discret
Îmi aminteam despre Milet,
Oh, Sfântă Mare Egeeană!
Alături de străbun Ovidiu
Cântam iubirile târzii
Şi descindeam în catacombe.

De șterge pensula pe pânză
Și zice că-i pictură,
Nu înțelegem mare brânză,
Ca nu avem ... cultură!

Eram bătrânul Kalidas
Cel reîntors peste milenii,
Când pescăruşii lin în zare,
Un cântec murmurau în somn.

pod luat de apăîntre părinți și copii
doar curcubeul

ora de masăprintre porumbei și câini
copiii străzii

peron părăsitdoar luna și câinele
la fel de punctuali

cătun părăsitciulinii cât crucile
înțeapă cerul

chiriașii noiîn sala de ședințe
bostani și molii

tuse de copilcrizanteme înroșite
la colțul străzii

zid de cetateiedera înflorită
blând învingător

tenacitateun trandafir în floare
printre fulgi de nea

recunoștințăpentru coada de topor
copaci de prisos

frunzișul veștedîn doina fluierului
seva fagului

plaja pustieîn colierul de scoici
ecoul verii

streașina neagrăîn pânza de păianjen
atâta soare

De ce în poezie-a pus
Întreg dicționar
Să mă ferească Cel de Sus,
Că zău nu am habar!
Dar ca să am succes oricând
Și toți să mă citească,
Voi strecura din când în când,
O vorbă chinezească!
Azi interes în ”lumea bună”
Produce doar enigma,
Călătoriile pe lună,
Excesul, paradigma.
Ca totul să fie perfect
În capul plin de gânduri,
Am căpătat și un defect,
Vorbitul printre rânduri.
Și legile sunt tăinuite
Nu sunt mai acătării,
La două vorbe ce-s citite,
Îți pui semnu-ntrebării?

Din când în când mai scote capul
Un om mai avizat
Și-ți spune c-ai înghițit hapul:
Că oul e stresat!
Și că-i strestă și găina
Crescută-n baterie,
Că pe sub ea, de-acum vecina,
De-abia mai este vie!
Minciuna azi ți-nchide gura,
Ne-a prins în laț a doua oară,
Cu cât mai mare-ncurcătura
Cu-atât mai bine se strecoară!
Când cu umor îți stingi necazul
Viața mă întreb eu, oare,
De schimbi, sau de nu schimbi macazul,
Nu-i tot un fel de ghicitoare?
Totuși atunci când voi pleca
Să nu gândiți cumva la moarte,
Ar fi prea clar ... cum s-ar putea?
Mă-ntorc doar, pe cealaltă parte.

DEFINIȚII EPIGRAMATICE CU EURI! (E)
EUROPA (U.E.)
Țări care nu se mai ceartă
Adunate pe o hartă
Ce-or trăi de-acum în pace:
Laolaltă ... ca pe ace!
EMIRATE
Rai unde protipendada
Vede-n viu ”Șeherezada” ...
Plini de bani, destul de copți:
Pierd ... o mie una nopți!
ELVEȚIA
Să tăiești aici în pace
Vii doar când nu ai ce face;
Neutră-i, fără dușmani:
Pușculița ta de bani.

CENACLUL LICEULUI DIN HOREZU - DECEMBRIE 2018
IOANA
RĂZVAN
MĂDĂLINA
BĂRĂNGUȚĂ
BOB

Mă uitam la tine și nu vedeam nimic,
doar o lașă fată mică, gospodină,
harnică și pricepută în producția ta de boli;
da, sunt și alții ca tine, așa că nu vei muri
cu gândul că ai fi fost singura, însă ai grijă,
că pietrele nu au sentimente și pot fi aruncate
ori de câte ori se trezește Sisif.
Absurd, nu-i așa? Până la urmă, cine-i Sisif ăsta?
Doar e gradina ta, crești ce vrei în ea, nu?
Ține minte că tu nu poți crește pietre, copilă,
pietrele au fost acolo încă dinainte să
te apuci de ele,
la fel cum au fost și alți absurzi
care credeau că un ocean de lacrimi
pot transforma trandafirii în pietre și
crinii în refugiul marii aventuri.
Ține minte, prostuțo,
Sisif nu te vrea pentru a-i întreține grădina
ci pentru a răspândi zvonul unui paradis
al trandafirilor ce nu se ofilesc niciodată.

Subterfugiu
În plan, uman,
un Adam mai păcătos.
De jos,
din Iad, străbat
până ajung la el,
mister
și sânge din Cunoaștere.
Prin naștere
mă-nec, nu trec
de cerc și caut
un om (neom!)
cu el, tot un efemer,
mai viu decât natura,
să ies din fundătura:
din Iad. Străbat
pe drum curat,
să ajung la Necurat
”Și gura ta
mă cheamă la păcat.”
04.09.2018

În mâna mea
tremură un surâs tăcut;
lăuntricii ochi ai muzei
îmi străpung neputințele
și sunt lăsat pustiu la începutul ființei.
Mă caut printre rânduri,
iar nu-mi simt picioarele de plumb,
ca să pot păși desculță de mine.
Și strig:
„Unde-mi ești oare? Unde-mi sunt, viață?”
Ai răsărit cândva din coasta mea,
ideal din deșertăciunea deșertăciunilor,
infern din absolutul absolutului.
Te rog:
mai lasă-mi, Doamne, Muza!
Nu mă lăsa fără nimic,
nu mă stoarce de viață,
nu-mi lua mâncarea ce mă satură
și ultima bucată din sine
care mi-a mai rămas netăiată...
Mai lasă-mi muza un timp,
să picure în mine neîncetat,
într-un ochi, ori într-un chip,
într-o palmă ce-o strâng,
când oamenii apun
și orologiul îmi sună:
Te rog:
mai lasă-mi, Doamne, Muza!

CRISTIAN GHEORGHIU ȘTEFAN

C

Ruginit

hipul fraged îmi e pedepsit de lasourile vântoase care par un
dar ciudat de-al mamei. Până la urmă natura înseamnă selecție
sângeroasă, nu pomană bogată. La fel de rece și gri, betonul privește
amuzat filmul trăirilor mele înconjurat de un oarecare…miros.
Aici, în capul scărilor, cât mai aproape de sfârșit viața mi se face
fără nod, fără gust. Dragilor, orice trebuiește în viața asta din senin
devine drag, drog sau un spin gros. Să n-o dau peste cap…o damigeană din nectarul boabelor țărănești răsturnată, un geam spart de o scară muncitoare și un bătrân care-și urlă
a sare și zahăr sunt paragini ce-mi lipsesc, care-mi macină sufletul. Ce mai contează, sunt
la înălțime. Îmi amintesc de un vultur care zbura slab c-avea inima prea grea, a regretat.
Aerul ăsta tare, parcă te curăță exact ca o drugă de porumbi debarasată de proprii
copii tocmai din cauza patimei verzi. Isteață climă domne, îți dă idei. Să lași, să fugi, să
renunți, să pierzi când nu știi care-i adevărul? Glume de copii mari. Lasă, visul rămâne.
Să pot privii din nou focul maro din negrul lemnelor, convins fiind c-o să mă îmbrățișeze.

M

Ideal Suprem

Raze
de noiembrie

La arme dorința ne cheamă,
Căci inima de dac se zbate-n dor,
Să-avem o Românie mamă...
Uniți să fim sub tricolor!
În Alba Iulia s-a scris istoria,
La 1 Decmbrie, acum un veac
Mii de români cereau Unirea,
Să fim acoperiți de-același steag!
Munții Carpați nu mai sunt azi hotare,
În vatra strămoșească suntem cu toții fii,
Se ridică un tricolor ,victorios în zare
Peste Unirea ce se-nfăptui...
Și Dumnezeu aduce pace-n țară,
Treime veche de un centenar...
Suntem români și-un singur
pământ ne-nconjoară,
1 Decembrie înseamnă ideal!

Frigul se prăbușește,
Noi
Răul, năruindu-se pe ale noastre visuri, când imaginea-ți scilpește.
Cu atâta zarvă-n cutie,
făcându-și loc, printre compromisuri.
tu rămâi o rară sinfonie.
Stânci întregi, ce veghează acum,
un coiot negru, singur și nebun.
A valurilor moarte.
ce se aud din depărtare
Ale tale aripi să le mai văd doresc,
chiar și ele se lovesc de-o-n întrebare...
cu un iute și sincer te iubesc.
Mai apare ea, vreodată, oare….
Uneori viața-i deprimă,
pe cei care o trăiesc în surdină.

N-am uitat

Norii grei și supărați,
trebuiau sa fie spulberați
de a ta vedere iubitoare
ce mă ține în viață, oare?

Mingea de foc

Angela BURTEA

IULIANA
BURUIANĂ

Mai lasă-mi,
Doamne, Muza!

Pietrele
trandafirilor
Te-am visat în grădina lui Sisif
în timp ce creșteai pietre,
da, mă durea atunci când mă loveai cu ele
însă nu mai tare decât să te văd
udând cu lacrimi zi de zi pământul
lipsit de flori, uscat de vânt.

ANDRADA
BADEA

MARIA TEODORA
VULPE

ă prinsese amurgul în valea satului și-ntindeam pasul s-ajung acasă pe
lumină. Nu era chip, fiindcă mai aveam o bucată bună de străbătut,
iar puterile se-nmuiaseră. Trecuseră anii, ca zilele împărătești, căci tot ce-i
frumos se duce ca gândul, și mă-ntovărășeam binișor cu neputința, fiindcă
totu-i vremelnic, nimic permanent.
Călcam cu grijă prin bolovănișul care-mi ieșea în cale, îmi potriveam talpa
pe loc neted și drept, iar umbrele colțuroase ale locului mă atenționau asemenea unor indicatoare pietonale, care nu trebuiau ignorate.
Și-am ținut calea înainte, fără să mă abat la stânga sau la dreapta, nici
măcar o palmă, și-mi duceam gândurile, adunate în sacul timpului, ca pe
cea mai valoroasă comoară, căci acolo se ascundeau, deopotrivă, frumosul și urâtul, prieteni de
nădejde ori disperare. Scoteam din loc în loc, drept partener de drum, câte un gând pribeag,
și-l smotoceam pe toate părțile, extrăgând din el bucata de lumină pentru a-mi ușura călătoria. Îl
simțeam cum mă-nvăluie în mrejele sale și-mi șoptește că mai este vreme de călătorit, iar timpul nu
e decât o dimensiune perversă și, dacă nu-i dejucăm planurile, rămânem ca bâlbâitu-n gară, care,
până să precizeze destinația, privește descumpănit după trenul care șuieră victorios prin gările
aproape pustii, odinioară locuri mult așteptate pentru întâlniri și îmbrățișări tandre, sărutări pasionale! Și-aș fi tot mers, fără să bag în seamă țipătul firelor de iarbă, care mijeau spre lumina solară,
dacă ochiul de apă, ivit de după niște tufișuri, nu mi-ar fi atras atenția. M-am oprit numaidecât,
pășind ca teleghidată spre o moviliță de pământ ce mi se înfățișa asemenea unui tron, peste care
era aruncată o mantie de catifea verde. Părea că mă așteaptă! I-am zâmbit și i-am mulțumit pentru
primirea fastuoasă, la care nu gândisem.
Dusesem în mersul meu, fără să observ, mingea de foc, mare și rotundă, gogonată și trufașă.

N-am uitat al nostru loc,
condus de foc, de joc.
Cu glas viu râdeam,
cu amărăciune ne despărțeam.

C

ând i-am cerut timpului
un semn, a apărut noiembrie, cedez eu, spunea, dar
strălucește tu, fii propria ta rază
de Soare, dacă eu nu pot. Exista
un timp pentru eliberare, timpul
în care ne recunoaștem fragilitatea...atunci frunzele cad.
Noiembrie a cedat, cedez și
eu?
Îmi adun frunzele, le pun într-un ierbar, să îmi amintesc cât
de frumos sunt colorate insecuritatăţile mele. Cea roșie e
preferata mea, câtă pasiune a
fost pusă în acest pigment. Îmi
beau cafeaua, îmi scot hainele
groase și merg să îmi construiesc razele de Soare. În drum,
o să mă uit zâmbind cum fiecare copac și-a mărturisit neputința.
N-am uitat de marii copaci,
uscați, tați indurerați.
Frunza lor pictează,
un mormânt si-o cupă goală.
N-am uitat de ceață,
de fumul greu ce curma o viață.
Liniștea-i ucigătoare,
când glasul tău moare.
N-am uitat niciodată,
că te-am lăsat intr-o groapă.
Iertare-ți cer,
pentru lacrimile de fier.

Împrăștia în jurul său culori mirifice, îmbrăcând bolta cerească în voaluri fine de alb și bleu, de rozlila și, pe alocuri, vineții, ce răspândeau trăiri unice, nostalgii incurabile. M-am așezat pe tronul de
iarbă crudă și-am privit minunea reflectată în ochiul de apă. Două mingi îndrăznețe, de-un roșu
sălbatic, se priveau ca în oglindă. Una întreagă și semeață, triumfătoare în măreția sa, conștientă
de importanța și menirea cu care fusese înzestrată, alta culcată în ochiul de apă și dornică de
recunoaștere. Era Soarele care-și marca trecerea spre liniștea nopții, era Astrul cerului și nădejdea
pământenilor, sursa viețuirii. Și cât de frumos împărățea cerul și pământul! Îmi ridicam și plecam
alene capul, când sus - când jos, și priveam cu nesaț strălucirea naturii. Magice frumuseți! Splendori
ale sufletului, negrăite și neprihănite. Nu, nu erai cu mine! Erai departe, departe de lumea în care
eu mă zbăteam, chiar dacă în acele clipe mă bucram de cel mai frumos dar al lui aprilie. Și mi-a fost
suficient doar gândul să-l îndrept către noi, cei de odinioară, și-o parte din tine mi s-a alăturat. Veneai agale și ușor preocupat, iar la vederea minunii ai căpătat o fărâmă din noblețea corpului ceresc
și zâmbetul șăgalnic ți-a încărcat chipul. Aveai nevoie de baia de lumină! Și ochii îți râdeau! Doamne,
cât de frumos erai!
Bucuria revederii și culorile admirabile ale împrejurimilor te-au înseninat, punând stăpânire pe
tine. Și te-ai întins pe covorul fermecător al tronului, încercând să privești discul de foc. Era imposibil! Cine ar fi cutezat să ridice prea mult ochii spre măreția lui? Era prea strălucitor și prea puternic, era stăpânul de azi, de ieri și dintotdeauna, era magicianul lumii, spre care nu-ți era permis să
zăbovești prea mult.
Ți-ai așezat capul pe genunchii mei și-ai murmurat: Lumină ești și viață deopotrivă/ Căldura
inimii din piept și dor/ Tu, cerc de foc și lacrimă curată/ Aprins-ai azi văpaia, sărutul și amorul/ Și
m-ai adus în brațe, pe pat cu dalbe flori! Tu, iartă-mă, iubito, sosit-am prea târziu/ Iar drumul nostru
tainic se-nchide în tăceri/ Așa cum Astrul lumii se-ascunde după nori!
Ți-am cuprins capul între mâinile-mi tremurânde și-am căutat s-alung tristețea din ochii tăi.
Știam ce urmează, știam că viața este uneori nedreaptă, dar cine eram noi, de fapt, și cu ce drept
am fi devenit judecători ai existenței noastre?
(Continuare în pag. 16)
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Marinela Belu-Capșa… nu tace!
M

arinela, senior în exercițiu, a mai scris o carte: „Mă doare gura dacă tac”. Sub semnul inspirației fiind, a găsit
editorul taman în satul cel mai nordic al României (Satu Mare,
Editura Inspirescu, 2018). Apoi și-a botezat cartea în satul cel mai
mare al țării, care își construiește și cea mai mare catedrală a
mântuirii neamului românilor, la București. A mers poeta noastră
aici, confirmată și de Scrisul Românesc din capitala Olteniei, că
olteni fiind trebuia să avem și atestatul Băniei! (Nu la Craiova
și-a urmat pregătirea universitară?!) Sorocul a fost bine ales,
înainte de intrarea Maicii supreme în Biserică (templu) și chiar
de sfințirea Bisericii cea mare a Țării. Locul ales, unul special, a
fost la Târgul de carte, consacrat cu numele imnului studenților
mondiali. Totul a fost pregătit să depună acatistele de îndreptare
a lumii, tocmai momentul acestui noiembrie 2018, să amintească
de Centenarul acelui noiembrie 1918, când toți românii, în
adunările lor, n-au tăcut, tocmai ca să ne fie bine nouă urmașilor
și să nu rătăcim pe încrengătura străduțelor lumii și mai ales pe
ulițele atâtor sate risipite de timp și gânduri răzlețe, uneori de
ducă. Aici poeta noastră și-a botezat fetița. A adus-o acasă apoi,
la Râmnic pe fetița-carte înveșmântată în verdele plin de viață și
stigăte proaspete. I se vedea pe chip mirungerea iar ea, Marinela
poeta, încă se afla sub emoția evenimentului care i-a adus alături
mulțime de oameni dragi, între care multe generații de elevi
recunoscători- unei profesoare de limba și literatura română care
le-a fost mamă de vorbire aleasă.
Avea copilul înfășat – în amintitul smarald!- pe scutecele sale
motivele frământării interioare. Desenul lui Cornel Marin Chiorean (și el o „pendulare”, între obârșiile sale din Țara Chioarului
și statornicirea în Râmnic, după ce Cluj Napoca este cumpănire
între Ardeal și Oltenia) este o oscilație a pendului, desenul/
caricatură dă sugestia stigătului – cenzurat/autocenzurat, dar și
protestul, că de aceea este caricaturizat vorbitorul copertei, că
mulți dintre cei care strigă de la marile tribune, strigă pentru o
cauză personală și nu pentru starea de bine a poporului. Avem
aici, precum și în versurile poetei, o lume în dodii, un fel de-a
fi alba-neagra. Nu toți cei care nu tac ar trebui să vorbească. Nu
toți, dintre cei care tac ar trebui să tacă. Greu de găsit formula să
nu cazi în alternanța potrivnică a ceea ce vrei să spui.
Ca să ieși din balans, dacă cumva citești mai întâi recomandarea editorului, trebuie să fii cunoscut post-moderniștii invocați ca
să ridice în sinconismul vremii pe autoarea noastră vestală însă, în
altarul clasic (se putea altfel, după o viață de slujire?!). Am citit și
recitit poezia și am alăturat-o sugestiei graficii din interiorul cărții,
înainte de constatările prietenului editor și el poet recunoscut:
George Terziu (prezent prin rotonda vâlceană a plopilor aprinși
de Valeriu Anania și mai ales prin „Rotonda Valahă” a lui nenea
…Barbu!). De gustibus et coloribus… non disputandum! Am ieșit
din registrul în do diez major cu prea dodii și miez post modern
pe care cu urechea-mi afonă nu l-am deslușit. Mi-a părut doar un
pro domo sua, editorial, că doar eforturile Editurii la marele târg
își aveau și marketingul în obiectiv.
Spuneam la agapa noastră de la „Seniori” (lansarea din 20
Noiembrie 2018!), unde ne-am bucurat de o altă prezentare a
cărții (cum să nu iubești un nou născut și să nu-i dorești viață
lungă, lui și mămicii lui, de lângă noi?), altceva decât editorul
căruia îi respectăm opinia și realizarea cărții.
Poezia Marinelei este, după starea de spirit și forma aleasă
a momentului scriituri: pastel, fabulă, epigramă, reportaj, jurnal
intim, pamflet, uneori într-o mixtură interesantă. Pamfletul cu
adresă, doar sugerată, nu cade în limbajul ostentativ licențios
al multor post-moderni. Nu folosește trivialitatea ca să atragă
atenția și să dea apă la moara esteticii urâtului, cu orice preț.
Marinela Belu-Capșa își aparține sieși – stil inconfundabil!- cu
temelie în cultura română, prin slujirea ei de-o viață a literaturii
de acasă și o bună cunoscătoare a literaturii universale. Nu este
spirit egocentric. Nu strigă să se afle la vedere, cu orice preț, ci
își asumă strigătul murmurului comun, nu pentru sine. Ea este

o voce a spiritului civic, care acționează în numele acestuia, nu
pre ale sale le caută. Marinela aparține unui system viu care își
produce în chip natural feed-bakul, pentru îndreptarea lucrurilor.
Cartea devine un amplificator al mesajului să poată fi mai bine
auzit și luat în seamă strigătul…, unul de-o credință și o sinceritate cuceritoare.
Am intrat în casa cărții, i-am văzut ilustrația și i-am citim gândurile. Am stat de vorbă cu poeta care tăcea în versurile care
strigau și iată ce am constatat (dăm titlul poeziei și ecoul nostru
versificat, pentru a fi rezonant cu autoarea, uneori deturnând
mesajul într-un alt protest!):
Nu tac! Spunem aici: Și eu tac/ Să nu tac/ Când prea mulți tac!
Protocol/ Compromis/ Aparență/ Consecvență/ Prea
insistență!
Un Fante/ Oile lumii-s fără stăpân/ Visele lumii sunt scrum/
Vremea își are acum/ Un fante!/ Unul nebun!
Perseverență/ În mai fecund/ de la zero la capăt/ drumuri seascund/ Nicio speranță nu capăt!
Politețe Spunem noi…una absurdă: Foaie verde „langa-danga”/ Vaca noastr-a dumneavoastră/ Verde foaie „danga-langa”/
să trăiți prostia voastră?/tot pe cheltuiala noastră?
Portret (Calamburistic spunem Port-Retro) În ochii-ți negri
mă revăd, încă pot/ Ecou, halou de demult/ Prin tine, mă simt,
mă socot/Nemuritoare,/ iubite nepot!
Prin Deltă (Pastel-reportaj-poem) Din Delta adusă verzuie
acasă/ Ochi-mi sub pleoape revarsă/ Pești, ape și păsări Danube/
Oameni-n lotcă, freamăt de unde.
Recviem (Cronica lui a fi când nu va fi!) Cronica, una cântată,
epitaf, privilegiu/ Marșu-n cadență, funerar, solemn/ Timpul de
ducă, lugubru-n cortegiu/ Flamură-mpietrită: crucea de lemn!
Adăugăm o jale în plus… strigătului poetei: Morfina vieții în
roz adie zefirul/ Adoarme mortal neuronul de veghe/ Recviemul
răsune! Trăiască delirul!/ Schimbarea de lege! Arest fără zeghe!
Refuz Rămână ursu-n pădure/ Cu vorbele rele, perfide!/
Mor!, mor! și negrul din mure/ Urâtele rele nu voi! Nici partide!
Sfaturi utile (de la copile!) Copilu-mi spune din Eden/ Să
zâmbesc!/ Să fiu Zen! Să trăiesc!
Retorică (Pentru 10 August 2018 și Piața Victoriei!) Să ies în lume?/ Nu ne-aude nime!/ Strigă-ți suspinarea/ de ai tare spinarea!
Nu va plăti nimeni (Poeta se referă la… munca în folosul
comunității, a faptului de-a gândi și a publica din pensia proprie!
Noi însă, strigăm în Piața… Victoriei ?!) E locul cu jocul/de-a albaneagra ocultă /Gura strigă, surzii ascultă!/Câștigă lupta: o bâtă!
Telegenicii hoți Ne fură liniștea/Ne priponesc gândul/ Mercenarii minciunii/ în canalizarea televiziunii!
Trist (Elegie tomitană, amintind de Ovidiu Publius Naso și de
Cazinoul constănțean, căzut în ruină!) Stă singur poetul de veghe/ vremii cu gene…prea roz/ Povestea furtunii să ne dezlege/
Tristețe pontică și… metamorfoze.
Va fi bine (Prognoză-n dodi!) Fi-va bine, rău! Zău!/ În al lumii
hău/ Popa și Primarul spun, bizar/ Că Raiu-i… Tartar! Răul de dar!
Viața defilează / În faldurile timpului/ Apele ne scaldă și ne
curg/ În noroiul destinului/Totul defilează spre amurg!
Speranță (Speranță bietului pământ mănos!) Viermi, omizi, microbi și-alte-otrăvitoare/ Să n-aibe legi cu naltă-binecuvântare/De
la prostia și credința răbdătoare!/ Abia atunci, speranța nu ne moare!
Un detaliu De trei zile-ncoace/Gura nu-I mai tace/ Dar ea,
Mioara-Marinela/ Știe de ce-o face!
Cuibul singuratic (Jurnal intim ca o asumare și dare de
seamă!) Suflet cuc/ La margine de timp/ Înfruntă stoic, eroic/
Așteaptă ora/ să-I strige exact, în față,/ lumii în ceață!
Tornadă / Roată, roată!/La vreme neroadă/Rotește-te odată!/
Îndură-Te Doamne, gentil/ De naivu-ți copil!
Pe cuvânt?! Arghezii a pronunțat sentința, dar vremea de azi
a făcut recurs la Curtea Constituțională - în sutană, cu nouă blană
de politică năzdrăvană! Ipocritul Zdreanță/ Prins cu rața-n gură/
N-a schimbat instanță/ Nici procuratură!

Mingea de foc  (Urmare din pag. 15)
E mult de-atunci! E mult! ai glăsuit când magia mingii de foc se stingea, apoi ai continuat pe același ton calm, dar convingător: Și
nimic nu s-a stins în sufletul meu. M-ai întrebat adesea ce-ai însemnat tu pentru mine și de fiecare dată am ocolit răspunsul... Te-am
lăsat să-mi descoperi singură sentimentele tăinuite. Știam că nu-i de-ajuns, știam că aveam nevoie și de cuvinte, de încărcătura lor
energetică și de informația care lucrează până în adânc. Știam, dar tăceam. Conștient tăceam. Acum, azi, în amurgul unei alte zile, îți
spun: ai fost marea bucurie a existenței mele, iar brațele mele sunt prea mici ca să poată cuprinde iubirea pe care ți-o port... E mult
de-atunci, dar exist și exiști! Ce ești? Aceeași bucurie cu care am fost binecuvântat, același om pe care am îndrăznit să-l țin la piept
atâta vreme și să nu mă satur niciodată de-atâta răsfăț sentimental. Uneori am încercat să te urăsc, alteori să te ignor, dar niciodată
n-am putut sta departe de tine. De ce toate acestea? Fiindcă am ajuns prea târziu! Uneori, acel ”niciodată nu e prea târziu”, e prea
târziu! Iar tu înțelegi!
Și m-ai îmbrățișat, cum numai tu știai s-o faci. La pieptul tău lumea din jur se făcea nevăzută. Nici n-aveam nevoie de ea, nici tu,
nici eu! Ridicând privirile spre cer, doar urmele firave ale mingii de foc se mai zăreau. Intrase în conul de umbră al norilor, ducând cu
el și-mbrățișarea noastră. În taina sfântă a Astrului ceresc ne-am unit mâinile, ridicându-ne din tronul acoperit cu mantia smaraldului,
și-am plecat laolaltă. Unde? Fiecare în direcția lui, dar niciodată singuri! (Brăila, 2018)
NOTĂ: Întreaga responsabilitate a conținutului articolelor revine autorilor. Articolele, grafica,
fotografiile nesemnate aparțin editorului. Revista apare sub incidența Legii 186/2003.
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Tipărit la Prodcom,
Tg. Jiu, 24 februarie 2019

Și curtea miloasă a deplâns starea
de urât și… a hotărât și cu lung suspin
și-a scuipat în sân:
Doar vara vor merge la răcoare!/
Iarna? În țări mai calde să poată să se
scalde/ Să fie păsări călătoare/ prin lume migratoare/ Condițile? De rai model/ cinci, șase stele, celula din Hotel!
Nopți psihopate Ne-a inspirit un eseu: În nopțile în care timpul
nu se culcă de tot, calcă pe nervii ghemuiți prin role de pelicule cu
filme vechi și eroi anacronici, pe plăcile de vinilin cu cântece demodate în armonia lor suavă, pe dischetele cu numărători firave
de la zero la unu, poate pe vreun hard-disk grăbit cu noutățile
lumii prea post-moderne ce știe, proactiv, ce va fi peste milenii,
în lumea acum planetară, atunci sigur iner-galactică. În preajma
propriului computer, rămas șui de veghe și somnambul, ne bântuie o lume ciudată. Zarva-larva celor demult în păstrare pleacă
zbenguit într-un carnaval valpurgic prin cutia craniană și te ia cu
fărâma conștientă să ții bine minte visul, ori coșmarul, rămase
într-un colț tocmai să te mai bage în seamă cândva. Noroc cu
Cocoșul negru care trezește somnambula petrecere și nu lasă
timpul amețit de nesomn să mai costumeze și alți monștrii cu
amintirile lor, nu întotdeauna prietenoase. Simțurile trezite - gardienii momiți cu câte-o cafea neagră!-, fac repede ordine. Pun
lanțurile și cătușele celor orbiți de lumină. În noua zi care se arată
sub arcadele obosite ale pleoapelor se va va pune rânduială: cele
albe vor fi bune de povestit, cele rele își vor ispășii damnarea că
de aceea au fost judecate și date sub pază nopții. De aceea îi dăm
dreptate poetei când spune: „Doamne, amețite sunt toate/ Prin
nopțile psihopate!”
Modernizare (Reportaj despre un dezastru. Poeta își
amintește cum s-a distrus un bun de patrimoniu, după o sută de
ani: stația CFR din Râmnicu Vâlcea!) CFR-ul pe năsălie/ Încălecat
de situație/ Profanează și nu știe?!/ Armata sa, nu doar o stație!
Mi-e atât de dor Un adevărat jurnal intim, versificat, al neuitatei copilării. L-am numit în catrenul nostru „Amintiri din Rai”
Mi-e dor de toate, Doamne!/ De vremea Raiului pierdut/ Deși-s
în mine ca icoane/ Toate, prin Tine Doamne, s-au făcut!
Niște refugiați (Noi răstălmăcim aici și catrenăm cu… Niște
întârziați!) Din patria suptă, ruptă/ Moaște-a rămas doar o ciosvârtă /Abia alesu întreabă furios/ Unde-ați ascuns marele os?
Acum, în final, nu am să contest, m-am adăugat frățește la al
poetei protest. Citiți cu încredere versul poetei Marinela BeluCapșa și vă veți întâlni cu proprile gânduri, spuse altfel de o profesionistă a slovei. Îi mulțumim și îi spunem că nu vrem să tacă!

Mihai SPORIȘ
20. Nov.2018
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