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CONSTANTIN DANIILESCU - UN FIU PRESTIGIOS
AL RÂMNICULUI
Gheorghe PANTELIMON

P

e 24 martie 2019, la Sala Multimedia a
Bibliotecii Județene „Antim Ivireanul”
Vâlcea s-a desfăşurat, în cadrul Programului
„Frescele Vâlcii”, ediția a XVIII-a, o manifestare dedicată învățătorului şi cercetătorului
în domeniul istoriei – Constantin Daniilescu, o personalitate a județului nostru,
mai puțin cunoscută. Acțiunea se înscrie în
preocupările lăudabile ale organizatorilor, Biblioteca Județeană, Serviciul Județean Vâlcea al
Arhivelor Naționale, Forumul Cultural al Râmnicului şi Asociația Seniorilor din Educație, Ştiință şi Cultură din județul Vâlcea, de a pune
în lumină valori ale trecutului care au avut contribuții semnificative
la dezvoltarea învățământului, ştiinței, culturii şi vieții spirituale
româneşti.
În deschidere, au rostit alocuțiuni doamna Flori Ghiță din partea
instituției gazdă, domnii Alexandru Popescu, preşedintele Forumului
Cultural şi Ion Soare, vicepreşedinte.
Dl. Dumitru Lazăr, moderatorul activității, coordonatorul Clubului Oamenilor de Ştiință, Cultură şi Artă din cadrul Forumului,
a prezentat-o pe doamna Ionela Dinescu, doctor în istorie – arhivist – consilier superior în cadrul Serviciului Județean Vâlcea al
Arhivelor Naționale, care a susținut conferința „Un fiu prestigios al
Râmnicului - Constantin Daniilescu”. Şi dl. Ion Soare vorbeşte în termeni elogioşi despre Ionela Dinescu, în schița de portret din documentar intitulată „O specialistă în arhivistică oficiind în «templul»
documentelor”. Este o personalitate cunoscută în lumea cercetării
istorice şi publicului vâlcean, fiind născută la Râmnicu Vâlcea. Cursurile primare, gimnaziale şi liceale le-a urmat la Liceul Băile Govora, iar studiile universitare la Facultatea de Arhivistică
din Bucureşti. Are legături trainice cu Filiala Vâlcea
a Arhivelor Naționale, unde, ca studentă, a efectuat
practica, în domeniul arhivistică. De la început a impresionat prin conştiinciozitate, dăruire şi competență,
prin calitatea ridicată a lucrărilor şi activităților. Preocuparea sa pentru perfecționarea pregătirii profesionale a
fost primordială. A mai absolvit Facultatea de Management, Marketing şi Afaceri Economice Râmnicu Vâlcea
şi Universitatea Valahia din Târgovişte. A avut o evoluție
rapidă şi a trecut de la alcătuirea materialelor arhivistice, la publicarea de documente, diversificând-şi aria
tematică. A elaborat lucrarea monografică „Istoria stațiunii Băile
Govora 1879-1989”, care a constituit şi teza sa de doctorat pe care a
susținut-o, cu succes, în anul 2016. După ce a fost îmbogățită cu date
şi informații noi, a rezultat o carte de referință, apărută în anul 2017,
la Editura Conphys Râmnicu Vâlcea şi se bucură de o binemeritată
apreciere. A obținut şi alte calificări profesionale. În Arhivele Vâlcene
a petrecut peste 20 de ani fructuoşi. Lista lucrărilor sale publicate
este impresionantă – 53. Este autoare a zeci de studii şi articole
de specialitate, invitată în emisiuni de cultură şi istorie, la posturi
naționale şi locale de radio şi televiziune, membră a Forumului Cultural al Râmnicului. Am participat la numeroase activități, în care Ionela Dinescu s-a remarcat în calitate de organizator, moderator sau
conferențiar. Posedă cunştințe temeinice, ştie să selecteze elementele esențiale, să captiveze audiența. Pretutindeni îi este alături soțul,
domnul Petre Dinescu, un perfecționist la fel de redutabil. Pentru
meritele sale incontestabile a fost decorată cu Ordinul „Bărbăție şi
Credință”, în grad de Cavaler, prin Decret Prezidențial, în anul 2010.
În cadrul reuniunii, d-na Ionela Dinescu a vorbit cu admirație şi

respect despre personalitatea complexă a învățătorului şi institutorului Constantin Daniilescu, despre care sunt puține date. Din interesanta sa prelegere vom reda câteva aspecte revelatoare, urmând să
fie tipărită o carte, cu informații exhaustive.
S-a născut la 27 ianuarie 1880 (data este controversată), în comuna vâlceană Scundu, ca fiu al preotului Daniil Florescu şi s-a stins
din viață la Râmnicu Vâlcea, în anul 1962. A urmat şcoala primară în
comuna natală, Gimnaziul „Alexandru Lahovari” din Râmnicu Vâlcea
şi Şcolile Normale din Bucureşti şi Bârlad, fiind numit în învățământ,
cu titlu provizoriu, la 1 septembrie 1901.
Şi-a început cariera didactică la şcoli din județele Dolj şi
Mehedinți, a predat la Şcoala de Băieți din Roşiori de Vede, a fost
învățător şi director la Şcoala Mixtă din cătunul Băluțoaia, comuna
Zăvideni, la Şcoala din Scundu-Pădurețu (1906-1908), iar din 1908,
institutor şi director al Şcolii Primare Mixte Nr. 1 din Râmnicu Vâlcea,
până la 31 decembrie 1932, când s-a pensionat. La Râmnicu Vâlcea
a locuit în şcoală, iar mai târziu şi-a ridicat o casă, pe strada Anton
Pann (cartierul Matache Temelie), unde a mutat şi redacția ziarului
„Naționalul Vâlcii”, la care a fost director. Pentru meritele sale în activitatea didactică, în anul 1915, în timpul ministeriatului lui I. Gh. Duca,
a fost recompesat cu medalia „Răsplata muncii pentru învățământ”.
A participat, ca ofițer în rezervă, la Primul Război Mondial, a fost luat
prizonier în noiembrie 1916, iar după Pacea de la Bucureşti a fost
eliberat din lagărul din Germania şi demobilizat, primind gradul de
locotenent în rezervă. D-na Ionela Dinescu a ilustrat personalitatea
lui C. Daniilescu şi a analizat-o, pe trei coordonate: ca institutor, secretar al Ligii Culturale, Secția Râmnicu Vâlcea şi în calitate de director
al ziarului „Naționalul Vâlcii”. Articolele publicate aici au evidențiat
cel mai bine preocupările sale.
S-a format la şcoala lui Spiru Haret, un apostol al neamului, iar
în întreaga sa activitate a căutat să pună în practică viziunea marelui
savant asupra dezvoltării învățământului românesc, în
general şi a celui sătesc, în special. S-a implicat în organizarea Cercurilor Culturale săteşti, toată viața a acordat
o atenție specială constituirii bibliotecilor şcolare, s-a
preocupat de organizarea şezătorilor, pe lângă şcolile
rurale. A publicat numeroase articole în reviste prestigioase din țară: Albina, Santinele, Învăţătorul, Izvoraşul,
Neamul Românesc etc., care priveau învățământul, în
general. În anul şcolar 1919-1920, împreună cu Dumitru
Apreotesei şi preotul Grigore Rădoescu, au pus bazele
cursurilor libere serale, la Şcoala Primară de Băieți Nr.
1 din Râmnicu Vâlcea. A luptat permanent pentru a-i
aduce la cursuri pe toți copiii de vârstă şcolară şi a militat ca politica
în învățământ să rămână şcoala.
În calitate de cercetător autetic, aplicat, a fost preocupat de domeniul istoriei şi a publicat numeroase articole în reviste de specialitate precum Arhivele Olteniei sau Naţionalul Vâlcii. Printre temele
de cercetare s-au amintit „O istorie a şcolilor care au funcționat în
Râmnicu Vâlcea”, „Schiță monografică a comunei Scundu”, publicată
în Naționalul Vâlcii, fişe de cercetare din dosarele Primăriei Râmnicu
Vâlcea ş.a. A făcut parte din conducerea Ligii pentru unitatea tuturor
românilor, Secțiunea Râmnicu Vâlcea, ca secretar şi bibliotecar, o
vreme, aceasta având sediul în locuințele sale. Realizarea sa concretă
a reprezentat-o Biblioteca Ligii, în funcționarea căreia s-a implicat cel
mai mult. În mod constant aducea idei noi pentru buna funcționare a
Secției Ligii culturale din județul Vâlcea.
A fost un promotor al apărării drepturilor oamenilor aflați în afara
granițelor țării, pentru păstrarea spiritului național şi al identității
naționale. Personalitatea culturală plurivalentă a lui Constantin Daniilescu a ieşit cel mai mult în evidență prin activitatea desfăşurată ca
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director al publicației „Naționalul Vâlcii”, de care s-a ocupat pe toată perioada apariției sale (1928-1937), sediul fiind în
locuințele sale. Articolele variate acopereau domenii multiple, de larg interes, dedicate agriculturii, învățământului agricol,
problemelor de sănătate, din învățământ etc.
Printre preocupările sale s-a aflat şi culegerea de folclor din zona Vâlcii. Pe lângă Monografia comunei Scundu a publicat-o
şi pe cea a comunei şi şcolii Zăvideni. D-na Ionela Dinescu a adus în atenție viața unui patriot român veritabil, iubitor de țară
şi de istorie națională, a unui slujitor devotat al învățământului, care a marcat profund viața culturală vâlceană în perioada
interbelică. Personalitatea sa merită să fie evocată fiindcă a avut un rol important în evoluția societății, fiind un reper pentru
timpurile noastre. În cadrul dezbaterilor au adus completări, dna Doina Glăvan, şef al Serviciului Județean Vâlcea al Arhivelor
Naționale, dna Mariana Păun şi dl. Bogdan Teodorescu. Am participat la o manifestare consistentă, din care se desprind multe
învățăminte.
Partea a doua a reuniunii a fost dedicată prolificului scriitor vâlcean, stabilit la Cluj-Napoca, Constantin Zărnescu, ajuns
la onorabila vârstă de 70 de ani. Moderatorul medalionului aniversar, prof. Ioan Şt. Lazăr, a vorbit despre activitatea sa
prodigioasă şi i-a prezentat publicațiile. Constantin Zărnescu se bucură de toată prețuirea vâlcenilor, fiind şi un colaborator
permanent al revistei „Cultura Vâlceană”. Părintele Nicolae State Burluşi a creat un moment inspirat, emoționant. În timpul
dezbaterilor l-a apelat telefonic pe distinsul sărbătorit şi împreună cu alți oameni de cultură din Vâlcea, printre care domnii
Mihai Sporiş, Ion Soare ş.a. i-au transmis în direct, urări de sănătate, viață lungă şi l-au felicitat pentru tot ce a realizat durabil
în cele 7 decenii de viață pentru semeni, pentru generațiile viitoare. LA M ULȚI ANI MAESTRE!

Delfica
La connais-tu, Dafné, cette ancienne romance
Au pied de sycomore, ou sous lauriers blancs,
Sous l’olivier, le myrte ou les saules tremblants,
Cette chanson d’amour qui toujours recommance ?

GÉRALD
DE NERvAL

Delfica
Ți-amintești, Dapfné, de-al dragostei cânt?
Sub lauri stam, sub sicomorul înalt,
Sub măslini, sub mirt, sub salcia-n tresalt,
Cântul etern în tot era răsfrânt...

Reconnais-tu le Temple au peristil imens,
Et les citrons amers ou s’imprimaient tes dents,
Et le grotte, fatale aux hôtes imprudents,
Où du dragon vaincu dort l’antique semence ?

Ți-amintești templul cu peristil imens,
De-amarii lămâi ce-ți fixau gustul,
De grota-n care se pierdea nepoftitul,
De dragonul stând pe-al seminței sens?

Ils reviendront, ces Dieux que tu pleures toujours !
Le temps va remaner l’ordre des anciens jours :
La terre a tressailli d’un souffle prophétique...

Ei, zeii plânși vor reveni mereu
Vechiul timp va renaște-n apogeu;
Iată! toate au suflu profetic.

Cependant la sybille au visage latin
Est endormie encor sous l’arc de Constantin
- Et rien n’a dérangé le sévère porticue.

Sibila mai doarme sub arc constantin
Strămoșii îi sunt în neamul latin
Taina i-o-nchide arcul ermetic...

Les Chimières, 1853

Traducere, Claudia VOICULESCU

DINCOLO DE GARD
Adeluța GIB

A

fost o dată un gospodar care deși avea ograda plină de găini privea adesea peste gardul vecinului, în extaz, cum ciuguleau grăunțe
niște curci anemice pe care însă el le vedea ca pe niște uriașe. Și azi așa mâine așa vecinul pricepe ce se petrece în capul gospodarului nostru și într-o bună zi îi propune: - Ia du măi cumetre tu găinile alea la târg să scapi de ele și-ți vând eu două curci de-ale mele,
pricopsite, cu care te vei face om! Bucuria gospodarului nostru, în sfârșit, va avea curci ca ale vecinului! Dă fugă la târg și scapă de suta
de găini, fără mari probleme, fiindcă erau sănătoase și arătoase; vine apoi fuguța acasă și, cu banii luați, plătește vecinului două curci.
Nevasta-i zice: - Mai omule ai înebunit? Dai o sută de găini pentru două curci? …Dar, parcă ai cu cine te înțelege!? Avea și el acum curci
de dincolo de gard. Numai că, cele două orătănii, după numai două zile au început să nu mai mănânce; stau triste și zgribulite și nici
pomeneală să facă vreun ou. Întrebat, vecinul, ridică râzând din umeri: - Care-i treaba mea? Acum sunt ale tale! ți le-am vândut și încă
ieftin! După alte câteva zile cele două păsări muriră și omul nostru pricepu, în sfârșit, rămas și fără ouă și fără carne, că nu întotdeauna
curca de dincolo de gard e cea mai bună variantă. Câte o data, însă, mintea românului cea de pe urmă, nu vine nici atunci și, omul, nici în
cele din urmă nu se trezește din visul său rămânând, fie cu gustul amar al aparenței nereușite, fie cu frustarea unei oportunități ratate; asta, în cel mai bun caz,
pentru că de cele mai multe ori, nu se lasă și face ce face, să ”intre în rând cu lumea”, adică, să fie mai cu moț decât vecinul. Pentru asta, unii sunt în stare să
renunțe chiar și la identitatea lor și, după câteva luni petrecute în Italia sau U.K., nu se mai întoarce Ion, ci Giovani sau John. Și nici asta n-ar fi chiar o tragedie,
însă John, nu mai suportă sărbătorile “barbare”și desuete ale părinților săi, ci ține cu orice prêt să sărbătorească ceva, mai halloween, sau mai valentine day, ce
naiba, Sfântul Andrei, e total depășit, iar despre Dragobete, ce să mai zicem, nu e de “bonn ton” vine de undeva, de prea departe, de la dacii ăia inculți, care n-au
fost în stare de nimic, nici măcar să-și apere nevestele de avansurile insistente ale romanilor, veniți aici, cu ceva afaceri. Lăsând gluma la o parte, constatăm azi că
asistăm, aproape neputincioși, la tendința din ce în ce mai accentuată a tinerilor în special, însă nu doar a lor, de a lua drept bun, fără nici o analiză, fără nici un
filtru, tot ce vine de undeva, de dincolo, de cât mai departe, dacă se poate, de dincolo de ocean; tendința de a lua, de-a valma, bune și rele; dar, iată, realitatea
ne arată că mai mult rele! Nepăsarea noastră în față prostiei, toleranța noastră excesivă, extazierea în fața a tot ceea ce este străin și refuzul de a mai gândi și
simpti românește, ei bine da, refuzul ori poate teama; pentru că azi, dacă te declari naționalist sau patriot, nu doar că ești privit cu suspiciune, dar e posibil să
fii și acuzat, nu știu sigur de ce, dar, de ceva, ne-a făcut ca într-un timp extrem de scurt nu doar să ne fie rușine că suntem români, dar să și ascundem, cu orice
preț apartenența noastră la acest neam. Îmi urmăresc rudele și prietenii, care se întorc vara din depărtările pe unde trudesc să câștige o pâine. Copiii lor născuți
aici sau acolo, dar crescuți de familii românești, aproape că nu mai vorbesc limba țării. Unii chiar n-o vorbesc de loc. Și cum oare s-o vorbească dacă părinții lor,
mamele lor, care ar trebui să le fie călăuză și sprijin în învățare, nu mai scriu și nu mai vorbesc românește, nici măcar când, pe idioțenia asta de facebook pe care
eu, una, o detest iau legătura cu cei de acasă. Aud expresii ca: ”Mamaie învață și mata să parlare italiano, dacă vrei să vorbești cu nepoții”, sau, altele, și mai și.
Deci, stau câte o dată singură în curte și privesc peste gard. Multă vânzoleală, mut stres, multă prostie. Nu văd nimic plăcut acolo! Nu mă tentează nici alimentele
frumos ambalate și viu colorate, spre deosebire de alții, eu știu să citesc și chiar citesc, chiar dacă pentru unele etichete, îmi trebuie o lupă și un dicționar, dar,
citesc și văd că cineva, de dincolo de gard, ar vrea să mă vădă bolnavă pe mine și pe copiii mei, văd că ceea ce ei îmi prezintă drept bun este de fapt o otravă
frumos ambalată și cu un preț imens. Deci, pe lângă faptul că plătesc să mă îmbolnăvesc o să mai plătesc o dată sau de mai multe ori pentru a lua, tot de dincolo
de gard, niște medicamente care, probabil, sunt tot o otravă. Așa că, zic, nu-mi trebuie curca vecinului, cât de frumoasă ar fi ea. Găinile mele, fac ouă zilnic și au
gust în supă; grădina mea îmi dă destule legume. Nu-mi trebuie ciocolată sau Nutella, am miere! nici măcar băuturi răcoritoare de top nu vreau, prefer socata
mea din beci. Cât despre sărbători, ce să va mai spun, părerea mea e că acest aspect ar trebui să fie ultimul luat în discuție. Ne-am trăda părinții și urmașii dacă
le-am părăsi pe ale noastre pentru niște iluzii, chiar prezentate în ambalaje frumoase. Toate acestea fiind spuse mă așez pe-o buturugă privind ghioceii ce-au
ieșit din pământ; da, peste puțin timp, va trebui să-mi scot florile din casă, a început să se încălzească bine, se duc Babele, se pare că iarna a trecut încă o dată
și primavara ne va bucura din nou; aici, acasă la noi, pentru că dincolo de gard nu mai ești sigur de nimic!

Pagina 2

ION
MICUȚ
EPIGRAME
EL e cu tine!
Prieten nu ți-am fost, Isuse,
Iar viața fără rost se duse
Și-acum, la bătrânețe-aș vrea
Să mi te naști și-n casa mea.
Rinocerul alb
Când șeful de partid le-a spus
Că printre ei e o lichea,
L-au depistat și l-au exclus:
N-avea dosar la DNA!
vești bune din reanimare
Când doctorul i-a spus, că-n fine
Bărbatul ei se face bine,
A zis că vestea-i strică planul,
Că vrea un alt bărbat la anul!
Sinonime
Prelucrând o zicătoare,
Vă prezint o cugetare:
Bătrânețea-i boală grea,
Dar scapi repede de ea.
Prin spinii celebrității
Când mi-am luat și eu nevastă,
Am fost om vesel, optimist
Și nu am dus o viață proastă,
De-aceea sunt epigramist.
Tinichele
Când șeful de partid e țarul,
Pe oponenți îi execută
Și ei considerându-l brută,
Își venerează măcelarul.
Proteine naturale
De-acuma, primăvara vine!
Oltenii scapă de necaz,
Că vor trăi și ei mai bine,
Cu ștevie, urzici și praz.
Meritocrație
La Cambridge, cu un doctorat
Putea să fie deputat,
Dar i s-a spus prietenos,
Că nu e hoț și mincinos.
Zicală răstălmăcită
E o zicală la români:
Să-ți cumperi dacă n-ai bătrâni!
De-aceea dau anunț la ziare,
C-o scot pe soacră la vânzare.
Floricultură
Vecina mea ce-mi dă fiori
În viață și-a propus ca țel,
Să aibă-n curte rond din flori,
Dar și copiii tot la fel.
Prăpastia
Sărbătoriră Centenarul
Toți demnitarii prin ospețe;
Iar cei de jos, sorbind paharul
Cu-amărăciune și tristețe.
vârful bont al legii
Ministru-aș vrea ori senator,
Că-s anchetat în cinci dosare
De polițiști și-un procuror,
Iar acuzația dispare.

PIETRE RARE LA TEMELIA TEMPLULUI ADINEI ENĂCHESCU
Mihai SPORIȘ

C

u câteva luni în urmă, în chiar anul
centenar, am primit de la neobosita
poetă Adina Enăchescu mai multe exemplare ale cărții sale, ivită în 2018, la Editura
CONPHYS, ca o dare de seamă asupra vieții…
„La aniversare” a 85 de treceri ale sale, cu
pământul rotund de-a împreună, în jurul
soarelui, Carte bilanţ i-a spus profesoara de
matematică, agoniselii sale. Realizările remarcabile, în șir de mărgărite, îmi par pietre prețioase, numai
bune de pus la temelia templului personal, să o mărturisească
pe poeta-profesor atunci când timpul va îngheța curgerea în
clepsidra trupului. Nu voiam să mă grăbesc cu propriul buchet la
monumentul propus, adică să pun epitaful unei cronici pe cuvintele foarte vii și zburdând meridianele și paralelele pământului,
dedat globalizării și multilingvismului, ca un Babel potențial, dar
insistența poetei, mergând până la supărare, mă obligă la aceste
cuvinte întârziate.
Nu puteam fi de accord cu un … bilanț, ca și când poeta ar fi
vrut să iasă din hora din jurul soarelui și ar fi cerut o îngăduință,
gândeam la sfârșitul anului trecut. Exemplarele primite de la
Adina le-am distribuit, pe sprânceană, să atrag atenția tinerilor
participanți la concursul de creație „Vâlcea Colț de Rai”, apoi la
gala finală, organizată de Ziua Culturii Naționale, la Biblioteca
Județeană „Antim Ivireanul” Vâlcea voi fi prezentat autoarea și
cartea ei… aniversară. Fiind un exemplu de angajament în viața
culturală (căreia nu ne permitem să-I precizăm orizonturi, paliere, nivele și alte ierarhizări cicumstanțiale, pentru că am făcut
déjà înconjorul soarelui la o distanță smerită, iar pe pământ: Japonia, America sunt repere ale distanței și cosmopolitismului,
demne de luat în seamă!) i-am prezentat cartea și la reunuiunea Consiliului de Conducere al asociației „Seniorii”, adică colegilor de breaslă, asociația având majoritatea membrilor din corpul profesoral vâlcean, trecut în pensie. Vorbind despre un om
dedicat creației, orice ierarhizare, comparație, ni se par absurde.

MĂDĂLINA
BĂRBULESCU

POEZII
ÎN RIADUL
DINTRE COASTE
„Ucigându-mă pe mine,
te ucizi pe tine însuți!”
A strigat în miezul sorții,
cu-ncălțări de șapte leghe,
sub un strai de serasir,
sufletu-mi ce sta de veghe,
ca un ultim sclav fachir.
N-ai știut că-n purgatoriul
dintre inimile noastre,
dragostea e lapidată,
stă s-adaste izbăvirea.
„Datoria morții mele e iubirea!”
Ți-am tot spus și n-ai crezut,

Creatorul suprem, ne atrage atenția crezul
creștin, lucrează prin noi … fiii Lui, cărora le
dă libertate, har/talant și ceea ce vine din
acest izvor trebuie respectat și iubit. În 15
Ianuarie, despre care am vorbit, atrăgeam
atenția asupra unui păcat pe care îl repetăm,
fără chibzuință: reducem întreaga cultură
națională la doar Mihai Eminescu, uitând
de ceilalți fii ai Lui Dumnezeu… Românul (
ca să acoperim și atributul… național!). Neam permis anul acesta, de ziua naţională să
vorbim, alături de Mihai Eminescu și despre
Lucian Blaga, dar și despre poeta Adina
Enăchescu, contemporana noastră care ne
prezenta public, cu responsabilitate, recolta unei vieți trudite. Credeam că un astfel de omagiu, cu o trăire specială a zilei
consacrată prin calendar, poate da bucuria
unui om împlinit și mulțumirea că truda lui
a fost observată, dar poeta noastră, mathematician dedat socotelilor abstracte și simultan mai multor
domenii de definiție, dorește și alte soluționări, vădite în ecouri
specifice, pentru provocările ei cele noi, considerând că nu
toate au fost observate. Iată-ne în situația să-I spunem, să-I
repetăm și în scris (de aceea epitaf, pentru că cele grăite erau
cuvinte vii, respirate și încălzite și se rostogoleau odată cu bătăile
inimii!), că nu este potrivit să dai concluzia finală unui bilanț mai
ales că este adresat „oamenilor de cultură din țară și din lume”.
Îți pui întrebarea, ca să nu calci pe smerenie: sunt eu cel mai
îndreptățit să fiu purtător de cuvânt „țării”?, „lumii”? Nu ar fi
o impietate să vorbesc după academicianul Constantin Ciopraga? Să-mi dau cu părerea despre Haiku, când japonezii, la care
a încolțit specia asta rară, au elogiat aclimatizarea ei pe plaiurile mioritice? Sau să-mi dau părerea despre traducerile celor
șaptesprezece silabe din limba română, în engleză și franceză,
pe care le bâjbâi doar la modul aproximativ? Iată de unde venea
stânjeneala unei cronici asupra celor 100 de haiku-uri dedicate

iar de-atunci, iubitul meu,
timpul curge în havuz
cu-mprumut.
N-ai știut c-asemeni apei,
clipa lină e adâncă
și că șoimii-n urma mea
ți se-îneacă la hotare,
că pacea fără ruină
e sub scutul care moare.
Din Sahare, vine ploaie de nisip
și se-așterne pe lumina care piere
după stelele fugare –
o lumină fără chip...
Pare-se, eu n-am știut
c-așteptarea și tăcerea
dintre inimile noastre
au rămas fără ștergare;
se-nfiripă a uitare...
În riadul dintre coaste,
nu miroase a trandafiri
și a flori de portocal;
din pocal, s-au scurs de mult
mirtul, nardul și uleiul de santal;
nici măcar o băieșiță
în hamam n-a mai rămas,
iar în ziduri scurmă tigva
visurilor de pripas.
Într-un ceas, mi-atârnă ștreangul
din satin violaceu.
N-ai gândit, iubitul meu,
că-n riadul scufundat
într-un somn de noapte albastră,
timpul curge în havuz
numai împotriva noastră.

LUMINA MEA
Lumina bate la poarta dinspre lumea taților.
Acolo ea stivuiește focul și arde porumbeii
trimiși de timpul care mistuie, zi și noapte,
comoara celor neștiutori; vede cum fuge
foamea din fața hranei, setea din fața băuturii
și nenorocirea din fața fericirii.
Doar ea poate să se păzească de călău,
pentru că știe că moartea este Sinele său.

LEGENDĂ DESPRE CER
ȘI INIMĂ
Cândva,
cerul Tău era atât de aproape
de pământul meu,
încât obișnuiam să ne trimitem daruri
la capătul unei frânghii:
eu Îți ofeream prinos inima mea,
iar Tu îmi trimiteai înapoi
o inimă veșnic tânără,
dar mereu într-un alt trup.
Însă, cu timpul, cerul Tău a prins rădăcini
dincolo de pervertirea nopților în zile,
iar eu am rămas captivă într-un trup
care m-ar fi putut înghiți toată.
De câte ori moartea venea
să danseze tăcut cu umbrele noastre,
inima mea își lepăda singură pielea,
precum un șarpe, și întinerea,
sperând ca odată cu ea
să întinerească și iubirea Ta pentru noi;

anului centenar. Am salutat atitudinea, semnificația darului tău
special în anul centenar. Am remarcat spiritul tău civic și efortul
material făcut să dăruiești de la tine ceva culturii în general și faptul de-a fi un model pentru tineri și vârstnici. Restul este un aide
memoire pentru când nu vom mai fi și acest fapt m-a îngrijorat
când am vorbit de buchetul de imortele pus la un monument
ridicat în timpul vieții.
A venit primăvara. În grădina din preajmă a înflorit cireșul
japonez, iar în casă un trandafir, tot de acolo, îmi spune că
lumea în întregul ei intră cu toată diversitatea și firea ei globală în universul personal. Sub ramurile înflorite luxuriant
Adina ne zâmbește de pe coperta patru. Pare mulțumită de isprava ei și mai ales de faptul că atâția oameni, instituții, i-au
apreciat-o. Noi, colegii ei de trudă, am iubit-o întotdeauna și i-am
admirat tenacitatea, sacrificiul de sine. La multe isprăvi înainte
Adina, căci niciodată nu-I sfârșit înaltul, spre care porţi a inimii
făclie!

până într-o zi,
când Te-am auzit spunându-mi:
„Vino și bucură-te aici, în cer, cu mine!”
Dar, când Ți-am trimis inima,
Tu nu ai mai recunoscut-o,
iar ea, ca să nu Te piardă,
și-a îmbrăcat vechea piele
și a devenit muritoare.

PSEUDOPSALM
Mă dospesc în neputință drojdi de singurătate,
Soarele simțirii noastre între pneume se zbate,
Lumea e un tabernacol de smintiți și de zeloți,
Templul a născut despoți fără sare în bucate.
Mă întreb de mai sunt preoți ce slujesc în zigurat,
Ascunși fiind de rujul Evei și de mărul din păcat,
Profeții ce dezertează, umilite de istorie,
Ce-și îngroapă falsa glorie în al vremii bal mascat.
Mă dospesc în neputință drojdi de amărăciune,
Că în suflete-ncolțește putregaiul din răpciune;
Sub un strat de-agoniseală zace ruga obidită,
Cu tandrețuri schilodită în cutumele antume.
Ce să facem, Doamne, noi,
Când ne bate la fereastră Evanghelia cu nevoi?
Când la sfadă stăm cu moartea pe o margine de pat?
Când în casa Ta de ceruri,viața mea-i un simplu cat?
Spune, Doamne, nu-i păcat?
Și de Tine, și de noi,
Că-mpărțim soarta la doi?
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HRANA CEA DE TOATE ZILELE ÎN RÎMNICUL DE ODINIOARĂ
Bogdan Dumitru ALECA

T

recerea timpului ne îndepărtează de
viața de ieri. Cu greu mai percepem
comportamente sau obiceiuri culinare, cu
greu mai reuşim să pătrundem înțelesul
unei lumi apuse1. Dacă la niveul unei mari
comunități este mai uşor identificarea
surselor documentare pentru reconstituirea unor crâmpeie din viața de odinioară,
pentru comunitățile mici, precum cea de la
Râmnic, acest lucuru este mai dificil. Dar simplele liste de produse cu prețurile lor, jalbele unor târgoveți nemulțumiți de produsele cumpărate, condica unor cheltuieli ale unei mici case de
boiernaş local ne oferă informații care, prin puterea imaginației,
pot reconstitui un univers cotidian, comportamente pe care,
inconştient, le-am moştenit. Ne putem azi doar imagina atmosfera din piața târgului la 1838, negustorii lăudându-şi marfa în
fiecare zi de marți, țăranii din împrejurimi descărcând din coşuri
produsele proaspete pentru fețele simandicoase ale urbei, mirosul covrigilor din simigeria lui Dumitru Braşoveanu, mirosul de
borş şi fripturi sfârâind în bucătăria hanului lui Lahovari pentru
muşterii sosiți la târg. Ni se dezvăluie obiceiuri culinare, „specula” practicată de negustori, diferența dintre bucatele de pe masa
săracului şi cele de pe masa boierului, comercializarea unor
mărfuri astăzi total dispărute.
Oraşul era departe de ce ne imaginăm astăzi. Curțile şi
grădinile adăposteau cotețe de porci şi găini, grajduri cu vite,
iar câmpul oraşului se întindea până la Olt, acoperit de culturile
de porumb şi grâu ale locuitorilor. Animalele circulau libere pe
ulițele pline de praf vara şi noroi toamna, provocau stricăciuni
recoltelor, iar Magistratul oraşului făcea eforturi de disciplinare
a locuitorilor, în sensul „priponirii” animalelor prin curți şi ogrăzi.
Documentele consemnează amintirea protopopului Ilie, proprietar al unei „turme de porci ca la patruzăci, poate şi mai mulți, pă
siliştea dumnealui Ghiță Orumolu”2, căruia autoritățile îi puneau
în vedere „să dea porcii la paznicii hotărâți de Sfat cu plată, sau
să îi îngrădească, pentru a nu mai vedea râmători ziua pă uliți
sau curți”, în caz contrar, „orice râmător ce să va găsi pă ulițe”
urma a fi ucis.
Populația, formată din țărani-orăşeni, meşteşugari, negustori, servitori, boieri locali sau din cuprinsul județului cu case
în oraş şi în căutare de slujbe în administrație, trebuia hrănită,
îmbrăcată iar băcăniile aveau pregătite produse felurite.
Carnea, pâinea şi lumânările erau considerate în epocă articole de bază pentru „îndestularea” oraşului. A fost aplicat un
mecanism care asigura, celui care se obliga a le comercializa la
prețul hotărât de autorități, monopolul comercializării lor pe
raza oraşului, astfel încât să se asigure „înbelşugarea oraşului cu
îndestulare de pâine albă, curată, coaptă bine şi dreaptă la dramuri şi cu carne grasă şi dreaptă la cântar”. Dar socoteala de acasă
nu se potrivea cu cea din târg, iar sistemul era departe de a aduce
buna aprovizionare a orăşenilor, aşa cum se arată într-un raport
al polițaiului oraşului Râmnic: „Mai vârtos contracciul de carne în
multe rânduri ni s-au dat în cunoştiință, văzând tăiate pe scaun
mortăciuni de nici câinii nu poate mânca”3. Carnea „proastă” era
comercializată în cantități care, uneori, nu acopereau cererea:
De azi dimineață şi până acum, în trei rânduri am trimis fata să
ia şase ocă carne pentru mâncarea oamenilor ce am în lucrare şi
nici o ocă măcar nu i-au dat”4. Reglementările autorităților refac
o fărâmă din imaginea cotidiană a Râmnicului perioadei regulamentare: Vânzarea (...) se va pune într-o orânduială, ca să se
înparță regulat la toți de obşte cumpărători, iar nu să năvălească
țiganii şi slugile boiereşti să o împarță prin mâini, după pilda
urmată până acum. Iar pentru înlesnirea vânzării, când va fi
gloată de muşterii, să se vânză cu două cântare”5.
După cum arată listele de prețuri, gospodinele aveau de ales
între carnea de vacă, vițel şi miel, comercializată la scaunele
de măcelărie, sau se puteau orienta spre găini, rațe, gâşte, curcani aflate în prăvălie sau oferite spre vânzare de țărani, în ziua
săptămânală de târg.
Pâinea tinde să înlocuiască tradiționala mămăligă, dar, în ciu-
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da prețului mai mare sau egal cu cel al cărnii, de cele mai multe
ori aceasta era „neagră şi necoaptă”, producând nemulțumire
fețelor boiereşti, doritori de „pâine aleasă în chipul jimblii, albă,
curată şi coaptă frumos”. Pentru cei mai exigenți şi cu dare de
mână erau la îndemână franzela, covrigii şi alte produse de simigerie, la 32 de parale oca.
Listele cu prețurile alimentelor comercializate în Râmnic
aduc în prim plan pastrama, considerată „hrana celor săraci şi
proşti”6, la doar 1,24 lei ocaua. Peştele proaspăt era, şi el, un
articol de bază în alimentație, adus cu carele din zona Dunării
de negustori şi alți pescari străini7 şi vândut cu 2,20 lei ocaua
pe piața Râmnicului. Perisabilitatea produsului atrăgea vigilența autorităților pentru ca negustorii să nu ofere cumpărătorilor „marfă otrăvitoare”. În anul 1843, Radu Piteşteanul,
negustor din Râmnic, era amendat cu 50 de lei şi obligat de a-şi
vinde marfa la prețul de achiziție, pentru vina de a comercializa 80 oca morun şi 47 oca şi una sută dramuri icre moi într-o
perioadă a anului când un astfel de comerț cu peşte era interzis,
din motive sanitare8.
Produsele lactate erau scumpe raportate la prețul cărnii şi
al pâinii, dar târgovețul râmnicean avea de ales între untul de
vacă la 4 lei oca, caşcavalul la acelaşi preț sau brânza la 2,20
lei oca. Laptele gros, cel dulce şi caşul puteau completa meniul
orăşenilor cu dare de mână.
„Articolele pentru băcănie din străinătate” se comercializau
pe piața oraşului la prețuri destul de mari, raportate la plata unei
zile de lucru sau la prețul cărnii şi al pâinii. Aduse de departe,
aşezate cu grijă pe rafturile băcăniilor, aceste articole se pare că
aveau piață de desfacere, deoarece prețurile lor apar lunar în
statisticile autorităților cu privire la produsele vândute în oraş.
Cei cu dare de mână puteau cumpăra fidea la 4 lei şi 20 de parale
oca, orez sau griş la 2 lei şi 10 parale. Mirodeniile sporeau aroma
bucatelor. Acre sau amare, dulci sau parfumate, mâncărurile
şi băuturile, dulcețurile şi plăcintele primeau diferite arome şi
mirodenii: piperul costa 6,20 lei oca, zahărul rafinat 6,20 lei oca,
cel din „melisă” 5 lei oca, zeama de lămâie 16 lei oca, susanul la 3
lei oca, foile de dafin şi ghimbirul 2 lei dramul. Pofticioşii cu stare
puteau gusta măslinele aduse în „burduşe”, la 14 lei oca, cafeaua
la 9 lei oca, icrele negre la 18 lei oca, pentru ca mai apoi să-şi facă
siesta ajutați de tutunul tăiat foi, la 18 lei oca.
Țăranii aduceau în oraş legumele în coşuri sau copăi, umplând
piața târgului din fața Bisericii Maicii Domnului. Grădinarii din
satele din jurul oraşului le puteau vinde „cu mărunțişul”, asigurând îndestularea şi evitând „scumpătatea”. Fasolea, ceapa,
usturoriul, verdețurile, varza dulce sau acră, ardeii, merele, perele, nucile, ouăle vândute cu prețuri cuprinse între 5 şi 7 lei suta
ofereau mahalagioaicelor şi slugilor posibilitatea de a găti hrana
necesară lor şi stăpânilor. Aduse cu carul, aceste mărfuri erau
supuse taxării la bariera oraşului. Specula, însă, era o realitate
constantă a vieții de zi cu zi, iar autoritățile depuneau eforturi
pentru limitarea fenomenului: „Precupeții au obiceiul de es afară
din politie şi întâmpină carele cu producturi ca să le cumpere cu
un preț şi pe urmă să le vânză la orăşani cu îndoit, întreit sau
şi mai mult”9. În luna octombrie a anului 1831, negustorilor din
Râmnic li se interziceau aceste practici, „ci singuri țăranii să intre
cu producturile lor spre vânzare în târg”. Negustorii erau îngăduiți
a cumpăra de la țărani „numai de la şase ceasuri turceşti înainte”,
iar încălcarea reglementării era pedepsită cu douăzeci şi cinci toiege la spate, „spre înfrânarea şi pilda celorlalți”10.
Spre anul 1850, documentele atestă pătrunderea în obiceiurile culinare ale râmnicenilor a cartofilor, la 12-14 lei oca, a
mazărei şi lintei la un leu şi 15 parale oca, dar ultimile două articole apar mai mult accidental în listele de prețuri, în funcție de
sezon. Paleta legumelor era completată de morcov, sfeclă, hrean
şi pătrunjel.
Epoca regulamentară este departe de a fi una a uleiurilor şi
grăsimilor. Listele de prețuri rețin grăsimile folosite în epocă. Seul
de porc topit se vindea cu 3 lei si 20 parale oca, iar untdelemnul
sau uleiul de măsline era adus de negustori la 8 lei oca. Mai accesibile erau uleiul de in şi cel de cânepă, în jurul a 5 lei oca, puse
în mâncare pentru a-i îmbunătăți gustul şi a-i da sațietate.
Unei mese îmbelşugate îi stătea bine o băutură bună, dar
alcoolul era, totodată, parte integrantă a oricărei forme de so-

ciabilitate. La masă, în saloane sau cluburi, dar mai ales în cârciumi, alcoolul era consumat de o populație diversă. Cârciuma
era, la Râmnic, principalul loc al sociabilității urbane. Rachiul
de „frunte”, cel de „prună” şi vinul „bun” făceau deliciul iubitorilor de socializare în jurul paharului. De multe ori, vânzoleala
nocturnă a chefliilor devenea supărătoare, iar orăşenii sufereau
„neodihnă”, impunând autorităților obligația de a interveni pentru restabilirea ordinii. Pentru cercurile mai simandicoase, negustorii aduceau mărfuri deosebite. În luna martie a anul 1854, între
băuturile vândute în oraş apărea berea, la 28 de parale oca, iar
de o bună şi constantă vânzare se bucura, în ciuda prețului piperat, vinul de Malaga, la 20 de lei „butelca”.
Dintre „deosebitele producturi ale pământului” se deosebeau „muştarul făcut”, comercializat în Râmnic la 4 lei şi 20 de
parale „borcănelul”, săpunul prost la 3 lei şi 20 parale oca, „smoala subțire sau păcura”, „funiile de teiu topit”, postavul, dimia,
abaua, plocatul, bumbacul, pentru confecționarea hainelor. La
mare căutare erau pieile de animale, iar cele de veveriță, lup,
jder sau vulpe erau o prezență constantă în listele de prețuri ale
produselor vândute pe piața oraşului.
Listele cuprind un articol folosit în epocă la înfrumusețare de
către femei: gogoşile de ristic, cu prețul de 20 de lei oca. Doamnele cu dare de mână îşi înnegreau cu acest produs pleoapele,
genele şi spâncenele şi ascundeau firele de păr albe. Spre deosebire de alte articole în dreptul cărora apare, invariabil, precizarea
„nu să vinde”, acest produs este comercializat constant, semn că
râmnicencele se dădeau în vânt să fie la modă, atât cât le permitea viața unui târg provincial ca oraşul nostru
Diversitatea produselor nu presupunea şi prezența lor pe
mesele târgoveților. Proverbele românilor lasă mai degrabă
imaginea precarității, a lipsei, a foametei care terorizează burțile
şi mințile. Tot omul vrea să înghită „La gustare, un cal mare/
La prânz, un mânz”, iar dintre flămânzi, țiganul se detaşa cu
uşurință11. Țăranii din oraş nu se deosebesc de marea masă a
țărănimii române, mai mult vegetariană, decât mare consumatoare de carne.
Lumea scria, trimitea scrisori, dar prețul hârtiei făcea inaccesibil acest obicei populației obişnuite. Articol de import, era
împărțit în mai multe categorii de calitate. Cel mai scump era
„topul de hârtie de scris albă de leon”, comercializat la 65 de lei,
urmat de hârtia „tricapel”, la 40 de lei topul, „boț”, la 35 de lei
topul şi vânătă, la 18 lei. Hârtia „de băcănie” avea un preț de
18 lei topul. La banii pentru hârtie se adăugau cei cheltuiți pe
„condeele de plumb”, 20 parale bucata şi pe cerneală, 6-7 lei oca.
Sănătatea putea fi recuperată şi printr-o cură de lipitori, iar
suta de bucăți se vindea în oraş cu 112 lei şi 20 parale, iar în
caz de accident sângerarea se oprea folisind „pânza de in pentru
răni”.
Iluminatul caselor şi al străzilor era o veşnică problemă, pentru că lumânarea şi uleiul costau şi nu erau accesibile tuturor.
Lumânările obişnuite erau cele de seu şi costau 3 lei şi 38 parale
oca, iar condițiile de producere erau stricte: „Să fie bine lucrate
cu seu curat, două părți cu seu de vită mare şi a treia parte cu seu
de capră, albe, fără de a avea vreo altă amestecătură; feştilele
de bumbac să fie potrivite, să nu curgă la arderea lor fără a
avea altcinevaşi voie să lucreze şi să vânză lumânări fără ştirea
dumisale (a contracciului n.n.)”12. Dar profitul trebuia să fie mare,
iar neajunsurile apăreau imediat cum se aprindeau lumânările:
„de la o vreme încoace, lumânările de seu ce să cumpără de
la contracciu (...) s-au văzut cu totul proaste, negre, puturoase
şi cu sare multă, încă şi curg foarte, nefiind putință a se ținea
în încăperile Tribunalului acest fel de lumânări aprinse”13. De
aceea, timpul muncii şi al odihnei se organiza în funcție de lumina naturală. Pentru cei care doreau să evite astfel de neajunsuri,
negustorii ofereau produse mai scumpe: făclii de ceară albă, la
18 lei oca şi făclii de ceară galbenă, la 24 de lei oca, dar ceara
reprezenta, în epocă, imaginea luxului, chiar şi pentru o casă
boierească.
Apa şi săpunul încă nu aparțin cotidianului. În ciuda vecinătății
a două râuri, Oltul şi Râmnicul, documentele arată o veşnică
„lipsă de apă de care pătimeşte acest oraş”, aluzie la precaritatea
sistemului public de aducțiune a apei în oraş. Săpunul era şi
el un articol scump, cel „prost”, produs în țară, vânzându-se cu

3 lei şi 20 parale oca, iar cel „negru” lipsind din oferta negustorilor vâlceni, cel mai probabil din cauza prețului prohibitiv. În schimb, râmnicenii
cu dare de mână, puteau folosi „săpunul rachiu”, produs de „băcănie din
străinătate”, vândut în oraş la 7 lei oca.
Toate aceşte prețuri înşirate pentru mărfurile comercializate la Râmnic
nu ar spune nimic în lipsa unor raportări la veniturile unor categorii social-profesionale din oraş: ziua salahoriei 2 lei şi 10 parale, ziua lucrului de
dulgher, 6 lei, a celei de zidar 6 lei şi 10 parale, a celei de croitor 4 lei, a celei
de cojocar 4 lei 20 parale, ziua lucrului de cismar 5 lei, plata potcovitului
unui cal 1 leu şi 20 parale, ziua de plivit 2 lei şi 10 parale, ziua chiriei de
cărat cu carul cu 4 boi „socotindu-se în depărtare de şase ceasuri”, 17 lei.
Ele dau seama despre fluctuațiile belşugului şi ale sărăciei unei populații
dependente, majoritar, de agricultură. Cafeaua, zahărul tutunul, uleiul de
măsline, vinul de Malaga rămân produse de lux pentru marea majoritate a
populației oraşului, necunoscute în satele județului, unde numai porumbul,
grâul, carnea, vinul, rachiul, păsările de curte fac obiectul listelor de prețuri.
Dar simpla lor comercializare în Râmnic arată că exista o piață de desfacere
pentru ele, boieri şi negustori locali care îşi permiteau să le aibă pe mese,
realitate sintetizată în unul din proverbele perioadei: „Țiganul mănâncă
când are, românul când îi e foame, boierul când vrea bucătarul”.
NOTE
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TOȘISME
Nicolae TOȘU
Fluturele: Dintr-o făptură atât de urâtă și stricătoare – o ființă așa de gingașă. Iată un caz tipic de capriciu
al naturii.
Din jurnalul unei femei îndrăgostite: Astăzi m-am
plimbat împreună cu ,,el” pe motoretă sau pe bicicletă, nu mai rețin.
Fudulia – evantaiul proștilor. Modestia – paharul
cu aghiasmă din care se adapă cunoașterea de sine.
De-a-ncuiată: Ce v-a determinat să faceți parte din
rândul inventatorilor?
Întrecerea la care pierzi sigur este cea cu gluma.
Cea mai scumpă gratuitate – admirația.
Cine nu se ferește să râdă de sine, se pricepe să glumească de altul.
Dacă vrei să ai de-a face cu o persoană care știe foarte multe – mincinosul.
Prostul – de-ar fi mulți ca mine, ă-hă!...
Fotograful – una din puținele persoane care își arogă dreptul de a te
privi în ochi.
Dacă poți trece apa invidiei pe ,,bârna” din propriu-ți ochi, ești salvat.
Traseista – o femeie cu relații… sexuale.
Mai întâi a fost adevărul; pe urmă, amintirea; apoi, povestea. Și, dacă
adevărul a atins prea multe suflete, povestea se devine legendă.
Mihai Eminescu – unitatea de măsură a neamului nostru.
Iubesc pământul, dar detest „bolovanii”.
Așa ies copiii frumoși – din flori.
Cu cât știi mai puține, cu-atât alegi mai multe.
Cuvântul – această ,,mașinărie” de dat foc apei.
Sunt un Mitea Karamazov trăzvit. Sunt un Alioșa mult prea admirativ.
Diferența dintre o persoană surdă din naștere și una surdă din ,,fire”
este că prima iubește necondiționat, iar cealaltă urăște nelimitat.
Dacă lângă un lucru ,,bun” pui ,,orice”, va ieși ,,oricum”.
Iubirea este focul pe care nu trebuie să arunci cu ,,uscături” – se va
stinge.
Încheierea este lucrul cel mai bun, când ai insistat într-o prostie.

JURNAL, PUR şI SIMPLU
Strugurii copilăriei
Ion ANDREIȚĂ

M

ă vizitează acasă, pe cârja
suferinței mele (multiplă
fractură de os, între şold şi genunchi, piciorul drept) prietenul Ştefan
Crudu, din Bolintin Vale, secretarul general de redacție al revistei
„Sud”, care apare în acest oraş. Îmi
transmite salutări de la redactorul
şef Vasile Grigore – însoțite de
amenințarea să-mi reiau cât mai repede colaborarea – şişi fixează privirea pe neastâmpărata cârjă ce se zbate sub
brațul meu. Îi zic, mai în glumă, mai în serios: O stăpânesc
greu, ar vrea să se facă aripă. Du-o la târg, zice el, şi speri-o
c-o vinzi, să vezi cum se cumințeşte. Ştefan ține în revistă
rubrica „Mersul târgului”, care face vâlvă printre cititori.
Altceva nu ai să-mi spui – fac eu pe supăratul – alte vorbe
să-mi aduci? Ooo! ba, da, sare el, uitasem, iartă-mă – şi
prinde să cotrobăie în papornița în care se îngrămădesc,
de-a valma, reviste, cărți, pâine, albume, plaivaze şi alte
marafeturi. Ți-am adus nişte struguri, zice, din via mea;
primii la coacere, blanc, nu ştiu dacă ai auzit de soiul acesta… local. Şi scoate un platou-farfurie – cum l-a protejat,
în înghesuiala din paporniță? – încărcat cu nişte struguri
negri, cu rouă pe ei. Cum, mă, blanc, când ei sunt negri?
Nu ştiu, nene, noi, bolintinenii, aşa le zicem, blanc, şi nu
se supără nimeni. Şi-mi bagă farfuria în frigider.
…Doamne, ce struguri! ce nuanțe de culori, ce curcubee negre-albăstrii, ce parfum, ce savoare! – mă
minunez, nevenindu-mi să cred. Struguri coborâți din
grădina Raiului! Şi-mi amintesc, deodată, că asemenea struguri am mai mâncat cândva, în copilărie; doar
în copilăria şi adolescența mea, rămase amândouă,
undeva, în urmă, cu vreo câteva decenii. Şi gândul mă
întoarnă într-acolo, în anii satului de demult; apartamentul dispare ca într-o alchimie uriaşă, iată-mă în pridvorul casei părinteşti mirosind a levănțică şi busuioc,
şi o nalbă mare îşi întinde gâtul subțire spre umărul meu.
Mirajul se schimbă brusc – şi mă văd/sunt pe dealul cu vii,
între băieți şi fete cu chipuri cunoscute; tot într-o toamnă,
plecați de acasă să păzim la vie, un obicei vechi, care numai păzit nu însemna, ci mai ales un prilej al nostru de a
fi împreună.

Poveşti şi doine,
ghicitori, eresuri…
Ne adunam aşa, seară de seară, pe dealul cu viile,
alegând loc de unde puteam privi roată – şi încingeam foc,
rotunjind în juru-i porumbi la copt. Era şi acesta un dichis,
alesul porumbilor, şi nimeni nu era mai meşteşugit ca Ionel al lui Codănău, care ştia să-i aleagă nici cu lapte, dar
nici să-ți pocâlteşti dintele-n boabă. Învârteam porumbii
la foc cu bețe anume alese, de zarzăr roşu ori de cireş
amar. Jean al lui Leasă da fuga şi aducea un ulcior cu apă
de la fântâna lui Dinică, unde era cea mai bună apă de pe
toată valea, de se înghesuiau femeile să ia pentru fasole,
că fierbea bine. Tite al lui nea Oniță Gae culegea un coş
de struguri – de-ăştia negri, de care mă minunez astăzi
– şi petreceam aşa toată noaptea. Struguri cu porumb
copt, ori cu pâine coaptă-n țest – nu cred să fie ceva mai
bun pe lume, mai gustos, mai ademenitor. Struguri negri, unii anume, ca strugurii aduşi mie astăzi de confratele
Ştefan Crudu; struguri cărora noi le ziceam anans (deşi –
ciudat! – despre adevăratul fruct anans nu auzisem, nu-l
văzusem; cum să fi intrat acest cuvânt în limbajul nostru,
nimeni nu ştie; şi nu de azi-de ieri, că aşa îi ştiau şi părinții
noştri.
Din sat se ridica un fum lăptos – şi câte un glas de

mamă se auzea rar, pierdut în dunga văii, chemându-şi
odraslele la somn.
Apoi satul adormea lin. Adormeau părinții şi bunicii
noştri, rupți de oboseala muncii de peste zi, de peste
viață. Uneori, bunicii nu mai adormeau; urcaseră dealul
opus viilor, şi se culcaseră în cimitir. Ei îşi făcuseră datoria, pe care o transferaseră, acum, pe umerii fiilorpărinți ai noştri.
Ce oameni puternici! Ce vremuri frumoase! Părinții,
bunicii şi străbunicii noştri, strămoşii! – care revin la noi
prin balade şi doine, încopciați în mituri şi legende. Ori
reînviați de pana fermecată a câte unui poet atins de
aripa geniului. Aşa cum este prietenul meu de tinerețe,
Felix Sima din pridvorul Vâlcii, care, într-o poezie soră cu
veşnicia, îi evocă:
îndurau – puteau să-ndure
şi mureau – puteau să moară
peste boabele de mure
printre pietrele de moară
ei aveau – puteau să aibă
mersul tragic şi fantast
nu se speriau degrabă
nici de zeul cel mai cast
se spălau – aveau zăpadă
şi spuneau – cum eu vă spun
din cireşii din livadă
făceau ţevile de tun
ei mergeau – puteau să meargă
şi vedeau – puteau să vadă
cu un ochi de boltă-ntreagă
care nu putea să cadă
şi cântau – puteau să cânte
doina-aceasta strânsă-n dinţi
mestecând-o-n frunze crude
ei ne-au fost rămas părinţi
„Doină de părinți” se numeşte poezia, iar autorul ei
este, cum îl numea cineva, „membru al Lojei Soarelui
şi Lunii, acoperit periodic de rouă, de brumă şi zăpezi
albastre… (iar) dacă ne gândim bine, el ar putea să fie
chiar o fantasmă”. O fantasmă ca toți acei prieteni ai mei
din copilărie, pe care mi-i aduse sub privirea memoriei
tipsia cu struguri dăruiți de Ştefan Crudu de la Bolintin
Vale.

Mulțumesc, Ştefane. Ție ți se dedică aceste însemnări, vestind revenirea mea între pălmaşii condeiului.
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LIGIA
NICOLESCU

Există-n lume, Prințe, cineva
Ce inima-ți de aur împietrită
Statuie-a minții tale nenuntită
O simte, melc speriat și-ascuns de ea.
*
Delicata mea făptură,
Ce-ai ascuns sub taina frunții
Ca un melc, din carnea minții,
Ca un gând sub uitătură,

CÂNTEC
DE PLOAIE
PENTRU MELC

Tu, mai bun ca bunii lumii,
Mai bogat decât bogații,
Mai curat decât curații?
Atârnat de cornul Lunii,

Încercănd să te deșire
Din căsuța-ți inelată
Ți-au rupt pleoapă delicată?
Ce-ți făcură? Ce-ți striviră?

Prințe, ai scos ochi spre umblet
Și-ai văzut frumos urâtul
Și-ai iertat și începutul
Din durerea-ți fără sunet.

Curios, din melci nătângi,
Ai scos coarne bourești.
N-ai putut să le păzești,
N-avuși timp ca să le strângi?

ovestea se urcă mult, mult, în istoria familiei tatei.
Mi-a spus-o bunica într-o zi în care cred că voia
să-mi dea o pildă mai apropiată de persoane cunoscute.
Oricum, era vorba despre același necaz, despre același
blestem. Băutura, dar sub o formă care lasă loc de zâmbet.
- Se zice, începu bunica ușor stânjenită, se zice că stră,
stră, străbunicul tău, cam pe vremea când pe meleagurile
astea veniseră stăpâni austriecii, era dascăl la biserica din
sat. Da să nu mă-ntrebi în care sat că acuma-ia nu știu. Și
avea satul un popă bun și blând, cumsecade să-l pui la rană.
Popă bun, cumpătat, citit și tare bun la cântări. Dintre toți
care știau a citi în ceasloave, popa își alesese dascăl tocmai
pe stră-stră-străbunelul tău. Era un băiet frumos foc, năltuț,
cu un glas care te făcea să crezi că auzi îngerii cântând, nu
un biet muritor. Dăscălița lui era iute ca prâsnelul, iute
la treabă, iute și la vorbă. Aveau, cu binecuvăntarea lui
Dumnezeu, patru copii. Asta era o bucurie. Necazul era că
toți patru erau de fapt toate patru, adică erau patru fete.
- Da de ce era necaz? întrebai eu nedumerită.
- De aia că fiind fete, pe atunci nu le putea mărita decât
cu dotă.
-?
- Dota este, adică era, o anumită avere pe care părintele
se obliga a i-o da la măritiș miresei și era întărită cu un act
notarial. Pentru persoane care erau totuși „cineva” în sat,
dota asta nu era mică. Nici mire nu s-ar fi găsit ușor. N-ar
fi avut de unde să le dea tuturor fetelor. Au hotărât atunci
să aleagă: pe cele care aveau dragoste de carte să le dea la
școală, măcar cele șapte clase care le-ar fi permis pe urmă
un post de învățătoare undeva.
Greu și așa, dar, măcar nu trebuiau dați toți odată.
Cum zice proverbul: copii mici, necazuri mici; copii mari,
necazuri mari. Fetele creșteau...Două erau deja la școală
la oraș, la internat. Nu mai aveau timp de odihnă. Muncă,
muncă, de dimineața până seara...
Biată dăscăliță ajunsese slabă ca scândura. Alerga toată
ziua de colo-colo, de la păsări la animale, de la grădină la
biserică unde deretica după slujbă. Cu cât alerga mai mult
dăscălița, cu atâta se lenevea dascălul. Ca să fie toate relele
adunate, dascălul prinsese gust de băutură, Se găsea, nu-i
vorbă, la biserică se găsea întotdeauna de băut, da nu seajungea. Banii dascălului, vămuiți de birtaș erau din ce în
ce mai puțini.
Iaca, ajunge de vine o zi în care biata dăscăliță n-a mai
putut plăti nici școala nici internatul. Cu toată rușinea și-a
luat inima în dinți și s-a dus la popă.
- Părinte, sărumâna, iartă că te năcăjesc și te opresc din
trebile domniei tale. Numa necazul m-a adus la ușa matale!
Iaca, nu vreu să-l ponegresc pe dascăl, da de data asta nu
mai am din ce plăti la fete. Rogu-te, sfinția ta, luna asta nu-i
mai da lefa lui. Dă-mi-o mie să plătesc școala fetelor...
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Delicată-ngăduință,
Mi-e și frică să te-ating
Sufletul să nu ți-l frîng
Să-ți las altă suferință.

Apa ploii răpăite
Apa ploii risipite
Le-ai crezut a fi curate.
N-ai știut că-s otrăvite?

Melcul meu cu ochi de-oțel,
Lasă-mă să-ți vindec rana!
Doar o clipă pleacă-ți geana
Dormi în palma mea nițel...

Fără rimă-ți este versul,
Fără cântec ți-este glasul,
Fără dragoste popasul
Și fără odihnă mersul.
Melc buimac, fără pripas,
Melcul meu și-al nimănui,
Ești popasul orișicui
Numai ție nu ți-ai mas.

MIHAIL
ROGOJINARU

DĂSCĂLIȚA

P

Ți-au cântat de amețeală
Și-ai ieșit încet spre apă.
Ce-ai crezut tu c-o să-nceapă
De-ai ieșit fără fereală?

- Bine, zise popa. Bine, da numa luna asta că-i de
rușine să ia fimeia banii omului.
- Da, părinte, sărumâna! Și plecă trăgându-se înspre
înapoi cu fața la popă ca să nu-i stea cu spatele la fața lui.
Trecură liniștite zilele. Ei nu se certau, nu se ridica
glasul, măcar că erau năcăjiți. Se așezau toate c-o vorbă
bună, ca-n Bucovina. Trecură zilele repede și veniră
sărbătorile Paștelor cu toate cele ce se țineau sfinte după
legea creștină. Veni săptămâna patimilor, veniră Deniile,
lumea venea la biserică seara după datină, se slujea, se
cântau cele cuvenite fiecărei zile juruite de calendar. Popa
cânta, dascălul îi dădea răspunsurile...Nimic și nimeni nu
prevestea grozăvia care avea să se abată peste ei...
Vru Dumnezeu și veni Duminica Paștelui. Biserica
plină, lumea satului toată aștepta slujba. Și aștepta... și
aștepta...Începură să șopocăie mărunțel. Careva îl văzuse
pe popă cum alerga cu părul vâlvoi și cu antereul fâlfâind
la casa dascălului...
...La casa dascălului, popa nădușit, cu capul gol și
sfintele acoperăminte împrăștiate care pe spate, care
strânse în mâna stângă, bătea cu dreapta cruci după cruci
închinându-se în fața patului unde era răsturnat printre
perne dascălul. Răzimat de una mai dolofană, dascălul îl
privea mirat pe popă cum se da de ceasul morții. Îl privea
ca găinile, când cu un ochi, când cu celălalt și mustăcind
a râde, din când în când, când prindea „liber” printre
văicărelile popii, glăsuia:
- Nu pot, părinte, nu pot sfinția ta...
- Dascăle, pentru numele lui Dumnezeu, e Sfântă zi, e
Duminica Paștelui, cum să nu vii să cânți?
- Da nu pot, părinte, iaca cât îs de obosit, iartă-mă,
sfinția ta...
- Dascăle, băiete, e prima zi de Paști! Ți-au luat diavolii
mințile? Cum nu poți, că doar ești zdravăn după cum văd.
- Părinte, rogu-te, fii bun și înțelege, de cinci ani sunt
umbra domniei tale la biserică, n-am fost lipsit de la nici
o zi închinată Domnului...Azi, nu pot...
- Doamne, apără și păzește! Dascăle, e biserica plină de
suflete, dascăle, vino-ți în fire! Doamne, Isuse-Cristoase,
fiul lui Dumnezeu, așa ceva nu s-a mai pomenit. Să nu
vii să cânți de Paște! Doamne, luminează-mă! Și popa
căzu în genunchi lângă pat, bătând cruce după cruce cu
fruntea de dușumele.
Atunci, uitându-se la popă într-o dungă, cu un ochi,
de sus din pat dintre perne, cu o mină diabolică, dascălul
îi șopti popii cu juma de glas:
- Părinte, am totuși o idee. Știi ceva? Ia-o pe dăscăliță.
Ei i-ai dat banii, ea să vină să cânte!!!

Ligia ZAPRAȚAN NICOLESCU
25. 02. 2019 / Horezu

POEZII
(De)limitare
Cu planul făcut,
concentrat,
maturul se pregătește
pentru luptele
cu seamănul său se înarmează,
iscodește,
din când în când se roagă
înainte de a lovi,
țintește
și trage
pentru izbânzi
pe care le poate înțelege
din tot ce-l înconjoară.
O vreme,
copilul a privit
prin lume
spre înalt,
fără să-și dea seama,
și nu a avut nevoie
de bătălii
pentru a fi.
Uneori, peste ani,
închiși în lut,
cei doi se întâlnesc
și nu-și pot spune nimic,
sunt prea departe unul de celălalt,
iar o punte
peste râul ce-i separă
ar duce
la pierderea războaielor
ce au devenit viață.

Exit
Se adunase viață
în interior
și-am început
să lovesc zidul,

*
Există-n lume, Prințe, cineva
Ce inima-ți de aur împietrită
Statuie-a minții tale nenuntită
O simte, melc speriat și-ascuns...
25 august 2017 / Horezu

răbdător,
pentru a sfărâma ce se putea
sfărâma,
căci nu era nicio ușă;
deh, așa sunt construcțiile astea...
Încet-încet a cedat cred că s-a plictisit
de atâtea lovituri repetate,
sau poate doar i s-a făcut milă și au ieșit șiruri de cuvinte,
pe care le-am lăsat libere
unul câte unul
pentru a se-ntâlni
cu lumea.

Ritual
Vi se-ntâmplă
să ridicați o carte
de la locul ei
doar pentru a-i simți taina
lucrând între palmele voastre,
fără intenția
de-a o deschide?
Și-apoi s-o lăsați din mână,
cu grijă,
gândind cu bucurie
că e încă o poartă
spre un dincolo
după care tânjim
neîncetat?

Permisiune
Spune-mi, nu simți uneori
că nu meriți să pomenești
nume și fapte;
nevrednic de însăși amintirea lor?
Poate că abia atunci ești
cu adevărat îndreptățit
a mărturisi;
pentru că ai devenit
părtașul unei taine.

Pentru că
Și urci tocmai pentru că vrei
să ieși din rândul lumii,
să părăsești mecanismul
care făurește nimicuri
ascunse sub chipul necesității.
Urci pentru că simți
cum fiecare pas
te-ndepărtează de nebunia
în care ești nevoit să te zbați.
Urci pentru că vrei
să-ți amintești mereu
că ai de ales.

CATARSIS
Răzvan BĂRĂNGUȚĂ
- Și ce ați vrea să fac? Mă întrebă atunci
cu o nonșalanță deliberată, nonșalanță
ce-mi stârnea din străfunduri o furie și o
indignare imposibil de descris. Totul părea
atât de neverosimil, de absurd și bolnav. „De
ce mă întrebi asta, omule?” l-aș fi întrebat,
însă nu aveam dispoziția necesară pentru a
da startul unei polemici din care sunt sigur
că aș fi ieșit victorios, cu furia până-n gât.
M-am mulțumit doar să-i răspund scurt și
sec, nu-mi mai păsa de toată porcăria asta, eram amețit.
- Nimic, oftez eu, nimic...
M-am ridicat de pe scaun și m-am întins după haina atârnată
în cuier. Între timp el se uita la mine gol, de neînțeles și singur.
Am vrut să-mi încep ziua bine, într-un mod constructiv, cu o
mult așteptată ședință la psihoterapeut, după săptămâni întregi
de amânări. „Ah, doamne, aici am găsit orice, dar numai bine
n-am gasit!” Când am ajuns aici m-a rugat să mă așez pe scaun
pentru a putea începe mărturisirile. „Pe scaun?” l-am întrebat
nedumerit. „Nu aveți o canapea?” Heh, îmi amintesc și acum
reacția lui, cum își freca încet palmele și mă privea profund,
jignit parcă de întrebarea mea. „O canapea, domnule, e pentru
paraplegicii mintali, pentru cei ai căror boală e însăși neputința.
Vă găsiți neputincios, domnule?” Am înțeles din prima la ce se
referea, însă voiam să continui, voiam să-l fac să creadă că sunt
un așa-zis „paraplegic mintal” care are nevoie de o canapea.
„Da”, am continuat privindu-l fugitiv, „da, mă consider”. M-a
privit fix, făcându-mi semn să mă așez pe scaun. Precum un
nenorocit ce-și lasă capul plecat la eșafod, m-am așezat incapabil
din inconștiență de a acționa. Privirea sa mă speria, însă, cu toate
astea, asemeni unui copil, i-o adoram și mă cuprindea adânc
într-un univers paralel, al său. În timp ce mă privea constant și
profund, eu imitam involuntar și pasional același comportament
în reprize de câte cincisprezece secunde după care îmi aruncam
privirea - încă fizic spre ochii acestuia - haotic și alert prin câmpii,
iaduri, versuri și mări. Mă frustra extraordinar de mult chestia
asta, simțeam sălășluind în mine o spaimă și o furie pe care nu
mi le puteam explica. N-am să înțeleg niciodată pasiunea mea
pentru pasiune și profunzime: este ceva atât de enigmatic și de
neverosimil creionat, este ceva ce mă consumă cu sufletul și
flăcările celui mai desăvârșit iad. „Ochii tăi, profunde iele de foc”
repetam frapant în minte.
Luându-mi la revedere și părăsind clădirea cu nouă etaje,
mă îndreptam spre ieșirea din oraș. De aici și până acolo aveam
o cale lungă de străbătut, o cale împovărată și împroșcată cu

Dragă Iubire,
vlad TALPOȘ

V

reau să-ți prezint următoarea
persoană din care să afli că nu
contează aspectul fizic, ci universalitatea
ta de răspîndire: este înaltă cu o înăltime
de 1,65 metri și 50 de kilograme. Din cîte
știu, este o persoană minunată care și-ar
da sufletul ca totul să fie bine. Îi place să scrie și să citească; preferă să călătorească și
să simtă ceea ce este frumos cu adevărat.
Evident, socializează , are prieteni multi și
frumoși în suflet. Dorește să fie ceva în domeniul creatiei; ascultă
muzică rafinată. Am aflat că – și alege cuvintele cînd vorbește în
așa fel încît să nu rănească sufletul celui cu care vorbește. Însă,
cînd vine vorba de lucrurile profane , nu acceptă să se producă,
dar se bucură cînd află că iese în natură și admiră peisajul atît de
colorat. Iubire, fă-ti timp și întelege care-ti este adevăratul tău
rol, în scurtul curs despre existenta ta.
De curînd, mi-a trecut pe la urechi că acea persoană ti-a
păstrat în suflet calitătile pe care ti le-a descoperit în timpul
cunoașterii colegiale. I-a plăcut foarte mult faptul că , Tu, Iubire,
ești o entitate zîmbitoare, energică și optimistă. Te-a remarcat ca
fiind o persoană deșteaptă, cu o vocație aparte - aceea de a face
omul fericit la momentul sosirii Tale.
Dorește să Te citească cu fișă de lectură, deoarece consideră
că, Tu, carte umană ce ești, ascunzi în sufletul tău, un destin nemaivăzut și nemaiauzit, pe care sigur, îl va transforma în

vopseaua tristă a evoluției tehnologice și cu lacrimile uleioase
și tari ale minților pe care nici naturalețea apei de izvor n-o mai
poate dizolva. Am fost nevoit să iau un taxi pentru a ajunge, astfel
că, odată așezat pe bancheta din spate, mă cufundam violent în
tenebrele furtunoase ale minții.
Trăiam suspendat de firul glorios al iubirii ei. Ea era pentru
mine stejar, o desăvârșire totală a naturii, o ființă în ai cărei ochi
mă afund. Precum adoram să mă uit în ochii psihoterapeutului
de mai devreme, pot spune cu certitudine absolută că această
adorație de contemplare a ființei prin pupile dilatate și
frustrări e atât, dar atât de insignifiantă pusă paralel cu umbra
atotcuprinzătoare a tocurilor ei înalte. Reprizele cu ea, mai lungi
și mai pasionale decât orice altceva aș fi putut trăi vreodată, sunt
clipele sfinte pe al căror fir atârn acum. Îmi amintesc ziua când,
supărat fiind, mă întrebase un cerșetor, un simplu, dar simplu
nenorocit, despre absolutul pe care vreau să-l ating pe parcursul
efemerității existențiale ce-mi fusese sortită s-o trăiesc. „Clipa”,
i-am răspuns, „vreau să ating clipa, suprema clipă a extazului și a
vieții, suprema și scurta viață în marea asta de moarte”. „Vreau”,
am continuat, „să ating catarsisul dragostei noastre, visul pe care
am uitat să-l trăiesc, ca un dobitoc, sărman paraplegic mintal”.
Ploaia s-a oprit în final și mă aflam undeva la ieșirea din oraș,
pe un drum lung, lat și liniștit. M-am uitat pe fereastră și am constatat că șoseaua trecea direct prin mijlocul unei câmpii imense de
flori albe precum pura și limpedea zăpadă pe care o contemplam
mereu în copilărie când, sub impulsurile involuntare a chemării
munților, desenam forme geometrice pe geamul aburit și litere
care nu formau absolut nici un cuvânt. Ludicul meu era, întradevăr, omniprezent în acea viață parcă de mult apusă.
- Oprește aici, l-am bătut alert pe umăr pe taximetrist în timp
ce-mi alergam creștetul în dreapta și-n stânga spre frumoasa câmpie de crini. A oprit după circa cincizeci de metri, moment în care
i-am plătit și m-am dat jos din mașină. Se uita nedumerit la mine:
- Ce faci aici? Nu ai nimic de făcut aici. „Nu ai nimic de
făcut aici”. Replica asta îmi periclita spiritul deja tulburat de
prezența crinilor, mă făcea să mă simt atât de marginalizat încât
singurătatea părea în acest moment cel mai bun tovarăș. Nu
i-am zis nimic, m-am îndepărtat lent de mașină și am luat urma
unei poteci care bifurca câmpia din partea stângă a drumului.
Pe măsură ce înaintam, strigătele de indignare ale șoferului se
auzeau din ce în ce mai încet, până când acestea au dispărut
definitiv și au fost înlocuite de șuierul domol al brizei ce legăna
crinii. Nu-mi puteam stăpâni impulsurile oculare, eram îndemnat
într-un mod cert și negreșit să privesc și să înfulec precum un
gurmand mireasma și viziunea florilor mortuare.
M-am oprit și m-am așezat ușor la marginea potecii pe iarbă,
încercând din răsputeri să nu rup vreo floare. Totul era atât de

frumos, atât de perfect și necrezut de real. Mă lăsam, încetul cu
încetul, pradă întregului univers la care mă expuneam, încercam
să mă descătușez și să trăiesc idila perfectă a simplicității pe care
nu știu încă s-o trăiesc. Simțeam un intens sentiment de dejavu, parcă, printr-un fapt incredibil, mai fusesem cândva aici.
Încercam să nu mă mai gândesc la asta și să mă deconcentrez
de la tot ce existase pentru mine până în acel moment. Stăteam,
astfel, cu capul pe iarbă, cu mâna dreaptă așezată pe piept iar
cealaltă sărutând pământul și contemplam asupra momentului.
În momentul acela am avut, fără îndoială, cel mai important
monolog de până atunci.
Raiul inconștienței, gândeam, mă atinge cu mișcările suave
și blânde ale unei petale de crin luată pe sus de vântul - suflarea
- zorilor și al nopților de cumpănă. M-am întins aici, pe câmpia
asta, în mijlocul lui nicăieri și totuși în inima tuturor celor ce or fi
și or fi fost vreodată și îmi deschid ochii și brațele spre întindereați fără de țărm, mă las pradă fiarei din tine întru scopul de a-mi
devora întreaga existență. Curmă-mi, fie-ți milă, plămăditura
asta nevrotică, mestecă-mă cu poftă și digeră-mă, vreau să mă
consumi întru-totul. Nu-mi spune că nu poți, știi doar că tu ești
singurul care mai poate face ceva. Ia-mă de gât și aruncă-mă
vijelios în apele pașnice ale mării și lasă-mă să mă descurc, lasămă să plutesc pe apa visurilor mele. Vreau să plutesc. Oferă-mi,
doar, această șansă, o să vezi că voi fi bine. Nu îți face griji, voi fi
mereu sub ochii tăi albaștri, eu, copilul tău stricat, etern discipol
oniric.
Ah, doamne, nu mai vreau să fiu nemuritor, smulge-mi, artă,
din minte gândurile și lasă-mi-o pustie și sobră asemeni acestei
câmpii. Uite cât de fericită și lipsită de sens e, vezi? De ce trebuie
ca eu să am sens? De ce nu pot pur și simplu să stau, să mănând
niște cereale cu lapte și să-mi trăiesc viața lipsită de sens? De ce
trebuie ca eu să mă gândesc la asta în loc să-mi mănânc cerealele
cu lapte? Ar trebui să începem cu toții să mâncăm cereale cu
lapte, pentru mine are efect detoxifiant, îmi limpezește mintea
de umbra marilor idei ce stau mereu - și omniprezent în felul lor
- în fața soarelui și a luminii tale îmbietoare. Ah, catarsis, te vreau
atât de mult încât nu-mi pot lua gândul de la asta sau de la tine...
Timpul parcă se accelerase treptat pe măsură ce eu mă
afundam din ce în ce mai mult în apele tulburi ce-mi împovărau
ființa. Un apus frumos se vedea dinspre vest, soarele era de un
roșu superb, iar cerul era la fel de colorat precum ceaiul bine
făcut din toată tinerețea lumii. M-am ridicat în picioare, m-am
scuturat și am privit din nou cu ochii mari spre soare. „Îmi pare
rău pentru că mă autoconsum în loc să-ti las ție plăcerea asta”,
am spus. „Promit că mâine voi veni din nou la tine și voi încerca
din nou să te îmbrățișez. Asta mi-e și cu ziua de azi, probabil că
n-a fost să fie...

poveste de viață cu timpul. De ce cu timpul? O carte umană este
asemănătoare cărtii literare pe care trebuie să o citești și să-i evidentiezi acele pasaje care te fac să-le notezi pe fișa de lectură și
să-ti formezi ideea generală, aici, spunînd: - Îmi place această
carte. Așa că umana carte are același destin de parcurs, astfel
persoana de care îți vorbesc la momentul cînd te-a văzut și-a idealizat că ești o persoană minunată. Apoi, cu timpul , tinînd cu tine
conversatii și-a confirmat că fișa de lectură trebuie completată
și cu alte detalii, cum ar fi curentul tău sufletesc, contextul existentei trupești, respectiv acele elemente de gîndire și actiune,
care definitivează sensul cărtii sufletești pe care așteaptă să o
deschidă de multe ori pentru a-și lărgi orizontul de cercetare.
Sper, dragă carte umană, că te vei deschide și vei lăsa acele
detalii naratoriale să-nchege, poate vreun mit sau vreun personaj deosebit, așa că aș vrea ca literatura comparată să vă apropie
prin găsirea acelor elemente comune și să interferati cu muzica
de fiecare dată, spunînd că adevărata artă este creatia umană
lăsată de Dumnezeu – Omul, respectiv să refaceti Mitul Androginului scris de Platon. Dar literatura se perfectează și cu aspecte
critice care modelează acele nuanțe mai puțin literare. Așa, că
, Tu, carte umană să te aștepti la primirea acelor observatii cu
totul deosebite ce pot fi corectate.
Dragul meu critic uman al literaturii sufletești, vreau să fii
atent cu acele detalii cu adevărat detalii, carete fac să-o individualizezi și să spui că a ta carte umană pe care tu o critici are
elementele unei opere de valoare, pe cînd canonul are cele trei
trăsături: originalitate, spontaneitate și creativitate. Pe scurt,
criticule ce-ti idealizezi cartea, tu o apreciezi prin ceea ce este,
dar nu o vei transpune într-un volum de critică și istorie literară,
ci te vei strădui să i le păstrezi printr-un singur lucru – să o faci
fericită în fiecare zi.

Acum, Tu, carte umană ce ai fost criticată, atît te rog, să-i apreciezi munca de critic literar al sufletuluilivresc și să-te străduiești
să-ti păstrezi valoarea literară în așa fel încît comparandu-vă , să
fiți o singurăidee literară: - Suntem două cărti cu destin comun.
Dacă vă place, dragi literaturi ce odinioară erati străine, acum
comune , să vă formati o istorie mentalistă, în care să aflați acele
lucruri care vă fac unici, adică să schimbați lumea sufletească în
care trăiti, așadar mentalitatea să vă fie o istorie a trecutului spre
viitor. Viata de poet a sufletului nu se continuă dacă nu luați în
calcul, dragi cărti umane, ce v-ati alăturat, ideea de problemă
reflectată prin parcursul dantesc al Divinei Comedii , în care infernul cauzei, purgatoriul aflării cît și paradisul rezolvării problemei să ducă spre Cîmpia Elizeii, iar fericirea imprimă adevăratul
sens al îndrăgostirii trubadurești, așa cum este reflectat în sonetele medievale. De ce am spus asta? Deoarece, toată viața, veți
fi cercetători ai situatiilor dificile, în care experiența ilustrează un
donquijotism sufletesc împletit de curaj și de responsabilitate,
așa că nu vreau să renuntati, chiar dacă veți eșua. Sper că veți fi
împreună la bine și la rău și că nu veti înnebuni, precum Donquijote și Sancho Panza.
Recunosc că a fi împreună este greu, iar dorul vă macină sufletul, dar un gînd la părinții voștri să vă zboare oricînd și să ajungeti cu drag, așa cum marele poet național își închina respectul
fată de valorile umane prin descrierea gloriei. Așa că gloria să vă
fie o permanentă sursă de iubire pentru ai voștri părinți, cît și
pentru țara voastră.
Cu toate că ar fi multe altele de exemplificat în oglindă
literară, este suficient să fiți specialiștii ce veti deveni în timp,
printr-un singur lucru – Cărțile umane ce sunteti, vă doresc o
contemplare stilistică alături de cea literară.
Cu drag, al vostru profesor de Literatură Sufletească
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NICOLAE vĂLĂREANU SÂRBU: „FLUTURI DE TRUP”
Mioara BAHNA

D

ouă sunt reperele principale ale
perspectivei lirice din volumul
Fluturi de trup – Editura Blumenthal, București, 2015 – al lui Nicolae Vălăreanu Sârbu,
sugerate încă din titlul cărții: iubirea și creația. Acestora li se adaugă, pe parcurs, altele,
simțite ca ineludabile, impuse de cotidian,
între care singurătatea sinelui în lume ori
condiția omului, în general. Cu o empatie
temperată, fără efuziuni sentimentale, prin
urmare, de obicei sub formă de monolog adresat, poetul – într-un
limbaj când grav, când cu note ironic-ludice –, luându-și-o drept
confidentă și martor (al zbaterilor sufletești și al observațiilor asupra vieții) pe cea care îi polarizează mare parte din trăiri și care
este o prezență continuă în gândurile sale, poetul așadar pornește
în prospectarea lumii, de fiecare dată mai bogat cu o zi, remarcă
iterativă, matinală, când Dimineața își deschide orizontul convex.
În ce o privește pe cea care se constituie în ax al existenței
îndrăgostitului, într-o metamorfoză perpetuă, femeia este, deci,
o imagine proteică, sintetizând propriile-i date și pe cele ale lumii
pe care o traversează pasul ori doar imaginația lui, vegheată de
cel pe care-l identifică: Tu, ce te naști din lumi dăruite…
Cu aportul demiurgic al iubirii, universul trăirii este surprins,
în poezie, în neopritul proces al devenirii, al împlinirii menirii,
de vreme ce Tăișul gândului sclipind / cu idei care fulgeră vidul /
răscolesc focul din soare.

NICOLAE
vĂLĂREANU
SÂRBU
POEME

Și dacă dragostea este primul impuls al vieții care i se etalează
celui ce alege să se destăinuie prin poezie, arta, în schimb, este
mediul în care preaplinul sufletesc i se poate materializa, în primul rând, sentimentele, chiar dacă nu în exces, luând forma
expresivă a poeziei, însă dacă, adeseori, o artă poetică este
plasată la începutul unui volum de versuri, aici, Nicolae Vălăreanu
Sârbu optează pentru dezvăluirea, mai întâi, a premiselor scrisului său, pentru ca, după câțiva pași în această direcție, să puncteze și să sublinieze coordonatele poeziei în care crede. Totuși,
exprimându-și crezul, poetul ridică doar câte puțin vălul de pe
laboratorul creației lui, așa încât procesul de elaborare a poeziei
păstrează o ambiguitate, accentuată prin punerea sub auspiciile
unei muze secrete (fiindcă remarcă: O frăgezime pe suflet îți
pune / șlefuind litere cu aure sonore / din cristalul cui îl desprinzi
/ trupului gol să îi dai / crudă pielea?), dar și prin apelul la o topică
uneori insolită, în unele contexte, și prin absența punctuației.
Treptat însă, lamura gândului, ca să-l parafrazez pe Lucian
Blaga, pare a se alege, astfel, concepția despre poezie, despre
poet, despre procesul de creație se limpezește: Versul îl nasc
cu smalț de cuvinte și Uneori se-nfiripă cum cântecul / plimbă
sunetele pe portativul urechii. Și drumul acesta începe să-l facă în
chip de pelerin înțelept, de-a lungul unei călătorii cu nelimitatele
posibilități de cunoaștere pe care le oferă dragostea, viața…
Preocupat, pe de altă parte, mereu, de efectele iubirii
asupra-i, eul creator caută să identifice chintesența acesteia,
tradusă, între altele, în Seducțiile tale de mentă sălbatică, simțite
cum intră sub piele ca iarba în gura coasei, în stare să învingă
orice posibil obstacol, când Treptat cetatea din mine se dărâmă.

Faptele din trecut au devenit urme
şi inima o fortăreață de vizitat
în care totul se dezvăluie ochilor.
Lumea nu ştie să privească
îi obişnuită să pipăie cu mâna,
mă tem că va descoperi asperitățile
şi le ascund în interior.
Nu ştiu alte posibilități imediate
în care să-mi rup din suflet dragostea
care să inunde anotimpurile cu lumină.

Fug de invidie şi orgolii

O dragoste albastră
Dacă aş simți gândurile străine
nu m-aş teme,
aş avea la mine posibilitățile de respingere,
e necesar între oameni să împarți ce ai mai bun
şi să creşti în ochii lor
ca o floare udată la timp
care uimeşte prin frumusețea dăruită.
Nopțile senine se bucură de stele,
întunericul se manifesta ca o umbră ascunsă
care nu presimte pericolul,
timpul are mângâierile lui nevinovate
până unde se-ntinde măreția cuvintelor
pe care le rostesc din curtoazie obişnuită
în fața tăcerii din privirile tale mirate
din care curge fericirea.
În fiecare ipostază de trăire lăuntrică
ştiu cum să rup din inimă
o dragoste albastră
ce-mi risipeşte singurătatea
şi o lasă pradă lupilor flămânzi
din pădurile în care s-au tăiat arborii
şi hrana a plecat în bejenie.

Lumea nu ştie să privească
Mă-ntorc în bucuria-n care am crescut
ca o primăvară după iarna lungă
şi zilele se deschid într-o carte albă
în care-mi voi desena gândurile.

Pagina 8

Mă-mpac în gând cu duşmanii necunoscuți,
pe cei care-i cunosc îi iubesc,
durerea lor e şi durerea mea
rămasă din păcatul originar.
Mă adăpostesc învățăturile vechi,
fug de invidie şi orgolii
gust anafura păcii.
Pornirile rele îmi macină dorința,
vreau să scap de trufia potrivnică
la una cu voi împătăşesc bucuria
înțelepciunii din sufletele mari.
Vreau să citesc pe buzele voastre
dragostea întâlnirii
şi-n ochii senini de împlinire
Dumnezeu să-şi vadă lucrarea.

Cândva o să-mi înțelegeți cu toții limba
Am plecat în lume
nepregătit de luptă,
a fost ca-ntr-o călătorie cu peripeții
în care poți să mori din greşală.

Meditativ cel mai adesea, eul liric face din sine propriul
obiect de studiu, analizându-și comportamentul, manifestările
induse de factori diverși, de la trecerea necruțătoare a timpului,
la interacțiunile cu alții și, în primul rând, cu iubirea și cu actanta
acesteia. De pildă, la un moment dat, constată că Inima mea se
mai îndrăgostește / numai cu ochii, / nu mai risipește farmecul
trupului tău / prin sânge chemarea urcând.
Egalitatea în fața morții, tristețile inerente ale oricărui
destin, viața ca o călătorie, pendularea ființei între așteptări și
neîmpliniri sunt alte câteva teme ale poeziei lui Nicolae Vălăreanu
Sârbu din acest volum, care, totuși, rămân doar fundalul pentru
tema principală, cea a dragostei, ca realitate, dar, cu precădere,
ca potențialitate. Printre acestea își fac însă loc și alte gânduri
mai… terestre, ca, spre exemplu, cel legat de codrul care nu mai
este frate cu românul, cel al asumării unui destin etnic marginal
(Suntem fruntași la periferia lumii), ori cel al unei nesfârșite
tranziții (Trecerea dintre sisteme), venind dintr-o dezabuzare
cotidiană, care, în planul întregului, introduc un alt nivel de
abordare a vieții ce-i atenuează lirismul.
Dincolo însă de aceste aspecte tranzitorii, în concluzie, poetul găsește forța de culege din realitate mai ales imagini cu darul
divin, materializat, de pildă, într-o priveliște pe înserat sau în Femeia de lângă mine ori în amintirea copilăriei, care-i dă posibilitatea să simtă cum Arcușul sufletului cântă oda bucuriei / Dumnezeu ascultând-o, astfel că fiorul religios este o altă componentă a
poezie din volum, poetul atenționând: Cei care iubesc pe Domnul
se nasc a doua oară, încât se poate considera că, și în acest volum,
Dumnezeu exilat / a creat cuvântul / egal cu sine însuși.

Cândva o să-mi înțelegeți cu toții limba
pe care o vorbesc din priviri
cu aceeaşi durere înflorită-n răni
ce nu se văd înafară.

O tăcere şlefuită pe margini de plăceri
lângă copsele femeii-n amiază
pune-n gându-i dragostea ce-i fură visul,
i se adânceşte prin sângele mov.

Naşterea şi moartea nu sunt doar început şi sfârşit
între ele viața dezvoltă micul infinit
cu adâncimi atât de mari
ce depăşesc cerul şi pământul.

O armură luminoasă ca sfârcul unui clopot
scoate sânii din spasme cu miros de flori
şi îngăduie uitarii din şoapte înşelate,
să se piardă fără amprente umbroase.

Cuvintele îmbracă sunetele-n
auz
Nu mă lăsa-n urmă să-ți rup coastele durerii,
să întorc pe dos trândavele temeri,
împarte otrava să nu fie periculoasă
şi uită-ți amarul din timpul trecut
în rădăcini sub pietrele drumului.
Cuvintele îmbracă sunetele-n auz
cu clinchete din clopoței de crin,
aroma polenului strâns pe aripi de fluturi
risipă-i prin aer şi buzele moi pun dorințe,
în toate fructele pe care le muşti
nu vei mai fi vulnerabilă la nimic.
Cât despre lumina mea, nu mai există,
respir prin sânge de nimeni ştiut
şi atingerea-i de frunză ruginită,
prevesteşte o toamnă fără colțuri,
cu împliniri şi treceri prin destin.

O tăcere şlefuită pe margini
Las poruncă să nu uiți învățăturile mamei,
să-ți croieşti un drum prin viață
care să fie numai al tău
unde timpul se va umple cu fapte.

Am intrat în viață cum ai muşca dintr-un măr coricov
din curiozitate de gust,
am rămas un înstrăinat de realitate,
să mă caut în fiecare om întâlnit.

Nimeni nu-i mai bogat în memorie
decât cel ce pune sîmânța-n pământ
să-i rodească privirile-n toamnă
galbene pe câmpiile din rai.

Caut mereu cu gândurile noutatea,
mă-nfăşor în tristețe şi bucurie
şi doresc să locuiesc înlăuntrul cuvântului
cu o alinare de suflet bolnav.

Când totul se petrece într-un trup muritor
sufletul ca un strugure atârnat de cer
cade cu o lacrimă sub cearcănul ochiului,
pune sare pe o frunză ruginită.

Fiecare îşi joacă-n viață, rolul
Noaptea s-a scuturat de pe umerii cerului,
odată ajunsă pe pământ se îmbracă-n întuneric,
nu ştiu unde o să fiu când mă cauți
poate o să mă ascund după cuvinte,
fiecare îşi joacă-n viață, rolul.
Nimeni nu mă scapă din ochi
port necicatrizată rana
închisă-n suflet cu cercuri de tăceri.
Tu strângi în palme dragostea departe
ca pe un trup subțire,
mă tem să nu-ți alunece printre degete
pentru că nu aş putea să sufăr mai mult.

Cu aerul munților pe creştet
N-am simțit respirația frunzelor,
nu ştiu să mă bucur din plinul clipei,
aş vrea să fiu asemenea păsărilor
în fiecare moment
cu gândurile împlinite de zbor.
Am văzut cum te macină angoasele
şi nu te poți întrupa în cel de lângă tine
încât să-i trăieşti fiecare mişcare de buze.
Noaptea mi-a pus perdeaua înflorată pe ochi,
aştept să-mi crească diminețile-n priviri
cu aerul munților pe creştet,
să se bucure copiii prin inima mea
şi să se joace cu sufletul
până vor creşte iubitori şi înalți.
Îmi pare că trec prin tăcerile sublime
ca un tren de noapte prin Câmpiile Elizee
în care nu are opriri.

FLACĂRA TIMPULUI
Ioana Florentina IANA
Într-un hol mare şi lung, cu pereţii de
marmură, albi ca neaua, Elizabeth intră cu
paşi şovăitori. Confuză, se uită în spate la
uşa pe care intrase, dar aceasta dispăruse
într-un mod ciudat, de parcă ar fi înghiţit-o
pământul.
Speriată, dar totodată cuprinsă de o curiozitate de nedescris, examinează agitată
împrejurimile. Pe pereţi se aflau o grămadă
de ceasuri de toate mărimile și formele posibile care ticăiau încât îţi luau auzul. Fata continuă sa meargă cu
neîncredere, analizând în întregime tot ce se afla în jur, chiar şi
pardoseala lucitoare cu patrăţelele în alb şi negru.
În timp ce mergea, observă că holul nu se mai termina, la
fel şi ceasurile zgomotoase care umpleau pereţii. Dar, în faţa
ei, au răsărit nişte oglinzi care se aflau aşezate unele lângă altele. De curiozitate, Elizabeth se privi în ele în tăcere şi observă
îmbrăcămintea sa în alb şi negru care părea destul de bufantă,
cu mânecile ei largi precum şi fusta lungă până în pământ. Părul
roşcat îl avea ciufulit şi revărsat pe spate, iar în picioare, nişte
pantofi negri cu vârful alb ce se asortau la unison cu podeaua ca
tabla de șah.
Înaintează cu paşi mărunţi. Parcurgerea holului era purtată
de ,,muzica” enervantă o uşă extrem de mare. Frica îi spunea
să nu intre, dar curiozitatea învingea. Cu uşurinţă, deschide uşa
şi intră într-o încăpere ciudată care părea că era cu susul în jos:
tavanul era jos, iar pardoseala în alb şi în negru era pe post de
tavan. Cu frică, păşeşte uşor până în mijlocul sălii. Chiar şi aici
ceasurile umpleau pereţii monotoni. Elizabeth privi confuză în jur.
Spre surprinderea ei, din gol, apare un tânăr cu un păr blond foarte deschis şi strălucitor şi cu o sclipire puternică în ochii lui verzi
ca de smarald. Acesta o prinde de ambele mâini, strângând-o cu
putere. Neştiind cine este acest străin cu o chemare puternică,
voia să se opună, dar nu reuşea. Pierzându-se în acei ochi mai
pătrunzători decât o pajişte verde, nu mai simţea niciun alt sentiment, decât acea plăcere când îl privea cu toată puterea minţii ei.
De nicăieri, începe o muzică ciudată care începea uşor, uşor
să-i tulbure toată mintea. Fără să-şi dea seama, tânărul o purta
în paşi de dans prin sunetele neplăcute ale muzicii şi se juca cu
ea printre mişcările lui ameţitoare. Cu toate că acea ameţeală îi
cuprinsese toată firea, Elizabeth se lăsa purtată de frumuseţea şi
patima băiatului superb, dar deodată se ridică un fum de nicăieri.
Elizabeth simte cum este lăsată baltă pe jos, iar muzica dispare.
Băiatul nu mai este.
Ea îl caută agitată prin fum, dar în loc de băiat, vede o femeie
care fuge de ea, adâncindu-se în fum. Nervoasă, dar dintr-un motiv necunoscut, Elizabeth aleargă după ea şi o strigă pe nume.
Aceasta nici nu se întoarce.
În curând, fumul dispare şi vede o statuetă ciudată care
plutește şi strălucește. Se uită neîncrezătoare la ea. Pe statueta
aceasta din lemn se vedeau cioplite două litere: F.T. Oftă că îi pierduse din vizor pe arătosul cu ochi de smarald şi pe femeia care se
ferea de ea fără niciun motiv. Curioasă, îndrăzni să se apropie de
statuetă şi să întindă mâna să o atingă...
Elizabeth tresare! Buimăcită de somn, se uită în jur şi îşi dă
seama că era doar un vis.. un vis pe care-l visase în fiecare noapte
timp de nopți nenumărate, exact ca acum.

IOANA
FLORENTINA IANA
POEZII
Sunt eu?
Sunt eu ploaia ta de vară
Care cu blândețe te umezeşte,
Când tot focul de afară
Te usucă, te urmăreşte?
Sunt eu prințesa de la geam
Care te cheamă cu vorbe de iubire,
Când doar şoapte negre s-aud din neant
Şi-ți seacă orice privire?
Sunt eu visul tău de o viață
Pe care-l cauți când te trezeşti
Când coşmarul te învață

Nu îi mai dădu importanță visului când căscă larg şi observă
că se afla în pat între mormane de caiete si cărți. Agitată, se
uită la ceas şi vede că este 6:00 dimineata. ,,Vai de mine, nu am
învațat la matematică!” îşi spuse ea după ce sări ca arsă din pat.
Neştiind cu ce să înceapă, îşi organizează repede totul în
geantă, își alege ținuta de azi, se îmbracă în fugă, îşi dă puțin cu
peria prin păr şi cu un strop de parfum până pe la 6:54. Speriată
că va întârzia, fuge pe scări în jos şi îşi salută familia formată din
tatăl şi fratele ei mai mic care îşi luau micul dejun în bucătăria
mare și frumoasă demnă de o vilă a unui om de afaceri cunoscut.
— Unde fugi? Nu ai mâncat nimic! strigă domnul Sebastian
fiicei sale pe un ton plictisit și obosit.
— Pierd autobuzul. Vă iubesc! spune ea, aşteptându-se la un
răspuns de la domnul sever care se ridicase de la masă.
Dar nu primi niciun răspuns şi oftă mâhnită, încercând să
ascundă dezamăgirea din interiorul ei. O zbughi pe uşă foarte
grăbită şi-şi lăsă familia liniştită la masă.
Paris... un oraş plin de strălucire şi farmec, un oraş a carui
frumusețe întrece orice măsură prin capodoperele sale culturale,
obiectivele turistice pline de magie, mai ales Turnul Eiffel care
conferă lumină pe timpul nopții şi frumusețe de nedescris pe timpul zilei, este oraşul romantismului şi al mirajului. Străzile şi parcurile curate, oamenii ordonați şi clădirile organizate dau dovadă
de curatețe în acest oraş mare, mai ales în această dimineață
frumoasă de joi, când oamenii merg linistiți pe stradă, iar cuplurile se țin de mână admirând romantismul Parisului.
Însă lui Elizabeth numai de cupluri nu-i ardea. Fugea printre
străzile şi piețele aglomerate, chiar înghiontind sau înjurând oamenii în gând care i se puneau în calea vitezii sale necesare pentru a ajunge la destinația sa: Liceul Le Petit Paris. Unul dintre cele
mai bune licee din Paris de ştiință. În acest liceu, cei care aveau
intenția de a ajunge doctori, oameni de ştiință sau asistenți,
ajungeau în acest loc, însă biata Elizabeth nu ştia ce căuta aici.
Era forțată de tatăl său, însă nicidecum din propria voință. Nu
avea nicio legătură cu matematica sau fizica. Mereu când încerca
să învețe la aceste materii, se termina urât. Prin urât, mă refer la
faptul că lecțiile rămân surprinzător... neînvățate, chiar dacă erau
tocite cu desăvârșire în timpul serilor târzii care se apropiau de
miezul nopții.
Mai mult avea chemarea către arte şi tot ce ținea de literatură.
În trecut ținea una şi bună că nu vrea să ajungă aici, la acest liceu care era total contra ei, dar a renunțat din cauza autorității
tatălui său. Mamă a avut decât până la şase ani, dar după spusele
tatălui, plecase fără să pară ca îi pasă de casa unde locuise, de cel
cu care se căsătorise şi de toate momentele frumoase cu acesta şi parcă uitase complet de fiica şi fiul ei. Îi părăsise la vârste
fragede, iar ea nici măcar nu privise în spate când plecase. Plecarea ființei care i-a dat viață a făcut-o pe Elizabeth să-și piardă
concentrarea pe adevăratul sens al fericirii și să rămână blocată
în trecutul frumos, dar dureros, fiind pierdut.
Elizabeth pierduse autobuzul cu toată silința ei de a-l prinde
şi de a nu întârzia din nou, aşa că fusese nevoită să meargă pe
picioare, prin alte cuvinte să alerge. După mult ,,maraton”, în
sfârşit, Elizabeth ajunge la liceu. Respirând rapid, intră pe poarta
liceului şi pătrunde în interiorul acestuia.
În clasă, profesoara de fizică se afla la catedră şi se uita profund pe paginile catalogului roşu şi cu picățelele albe ale morții.
Clasa era înmărmurită şi liniştea se aşternuse mai rău decât întrun cimitir…

Să uiți şi să nu mai iubeşti?
Sunt eu oare cea aleasă
Să-ți cânte în numele iubirii,
În locul unui înger căruia îi pasă
Dacă scapi tu de legea firii?
................................................
Eu sunt doar una oarecare,
Inima mea, trecătoare fiind,
Bate, vrea să iasă din tipare.
Eu, dragoste, nu mai simt!

Petale negre
Irealul se scurge în real,
Viața care nu a început se sfârșește.
Întunericul strălucește în beznă.
Iar ascult glasul tăcerii
Care mă uimește.
Oglinda sprtă în noapte mă arată

Ca întotdeauna și nicicând.
Mă scufund în valurile stâncilor
Și adorm cu privirea spre pământ,
Văzând doar un gând pașnic de răzbunare.

Doar Cerul
Vrăjmașă îmi ești, dragoste inutilă
Fără de care nu aș putea respira!
Cu cât mă milogesc pentru a mea fericire,
Cu atât mă ucizi cu frumusețea falsă a ta!
Și mă privești direct în adâncul inimii,
Te lupți cu sufletul meu răpus de mulți.
Acum stau și adun bucățile din mine
Pe care ți le-am oferit ție.
De ce nu ai vrut să mă asculți?
Așa că dezamăgită de propria speranță
Mă ascund cu neîncredere după o stea,
Iar acum îți mărturisesc drept în față
Că numai Cerul este de partea mea.
Când sunt înfrântă doar El îmi zâmbește

MIRCEA
PAvELESCU
ORDIN DE CHEMARE
Vă chem să-nvingeți stihiile
Care ne jinduiesc viețile şi bogățiile
Care vor să ne cufunde-n noroi
Cu tot ce-avem mai luminos în noi.
Cu apele lor tulburi şi murdare
S-au îndreptat de la-nceput spre soare
Şi, după ce l-au ferecat în nori,
Vin către noi aceşti cotropitori,
Stăpâni ai ploilor şi vijeliilor,
Ucigaşi ai femeiilor şi copiilor,
Dărâmători încrâncenați de case
Ce lasă-n urmă doar ruini şi oase.
Veniți prin beznă, ploaie şi prin frig
Cu inimile voastre să ridicați un dig
Nemaivăzut de’nalt, un dig-colos ......
Chemarea noastră însă-i de prisos
Căci toți, într-o voință, ne-ntreruptă
Erau de mult la postul lor de luptă.

TIBERIU
ZAMFIR
Ochii
mândrei mele
Sunt ochii mândrei mele
Două flori de micșunea;
Ca luna printre stele
Frumoasă-i mândra mea.
Și azi de-mi taie calea,
Deloc nu s-a schimbat;
Dar muntele și valea
Nicicând nu ne-au legat.
Că așa e scris în stele,
Să nu fie a mea;
Și ochii mândrei mele
Acu-s ai altuia.
La poarta casei mele,
Două flori de micșunea;
Mă uit în lung la ele
Și-o văd pe mândra mea.

Cu albastrul pur de odinioară
Care de vorbe surde îmi amintește,
Dar mă împing să nu mă mai doară.
Doar el mă înțelege.
Numai luna vrea să vorbească cu mine
Când mă vede tăcută și abandonată de toți
Și îmi îndeamnă conștiința spre bine,
Să te uit, să scap de tine!
Doar ea știe.
Plouă... plouă cu lacrimile mele!
Plouă și îmi spală fiecare dureros ceas.
Știu că simte ceea ce simt și eu.
Nu-mi iau de la ele bun rămas,
Îmi iau de la tine, cineva ce mi-ai fost drag!
Dispari, dragoste inutilă!
Eu am Cerul spre a mea alinare.
Sunt bine și fără veninul armelor tale,
Pe care le credeam odată protectoare.
Dispari,
Am doar Cerul!
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O ÎNTÂMPLARE MISTICĂ ȘI ININTERPRETABILĂ
Constantin ZĂRNESCU

A

m povestit, cu lux de amănunte,
această stranie scenă, cândva, după
premieră, doar nașului meu religios.
Și s-au scurs, de atunci, iată, aproape 30 de
ani!...
O mai reiterez, astăzi, a doua oară, într-atât
mi s-a părut de... subversivă și de enigmatică;
chiar apăsătoare. Era după sfârșitul
reprezentației actoricești, nădăjduită de mine,
ani și ani; în fața unei săli moderne și arhipline,
cu lumea ridicată în picioare, ovaționând și chemându-ne, de trei ori;
apoi primiserăm, și actorii și eu, flori și jerbe, în coșuri împletite.
Pe urmă, ținându-se de mâini, ei, actorii, se tot întorceau și se
retrăgeau în spatele faldurilor cortinei – de câte ori, oare?... În vreme
ce eu m-am „dezlipit” și am pogorât de pe scenă, jos, spre cel mai
bătrân și venerat prieten al meu, compozitorul Herman (Harry)
Maiorovitz (foto); el stătuse în rândul întâi, lângă primarul orașului
și lângă dl. Așgian – eu întrebându-l, din ochi, grabnic și mut, despre
final, adică despre sinuciderea Reginei-Mame Iocasta.
Decorativ-picturală, scena era sublim-uimitoare. În locul „funiei
spânzuratului”, apărea, atârnând de ceruri, o puzderie gri-închisă, de
pânze înnodate, ferfenițe; și prin golurile și rupturile lor, intra „în laț”,
eliberându-se, întru moarte, Regina cea nefericită.
Îl întrebam, pe maestrul Maiorovitz grabnic, din ochi:
„– Ei?... Ei?!... Cum vi s-a părut?...”
El, artist celebru, la elitele culturale, subliniase, muzical,
multe scene grozave, „tari”; la Moartea căprioarei, spre ilustrare,
capodoperă poetico-cinematografică, după N. Labiș, a regizorului
Hristu Poluxis; iar, de curând, la nuvela sadoveniană Păcat boieresc,
regizată la Chișinău, de Eugen Mihăiescu, care avea, deja afișe, urmând să fie lansată producția aceea și la Cluj-Napoca.
„– Ei?... Ei?!... Cum a fost, Maestre Harry, «rezolvată»... sinuciderea?...”
*
N-am mai putut să ajung la el, să primesc răspunsul și să-l
îmbrățișez. Din acel întâi rând, de fotolii rezervate, s-a ridicat o foarte tânără femeie, o mamă care ținea un prunculeț în brațe. A făcut
mai mulți pași înaintea mea, parcă în transă, venind, apropiindu-se

de mine. Am simțit imboldul să-i dau ei florile. N-a înțeles; și nu le-a
primit. Mai întâi, se vedea limpede, că se sforțează ținând copilul în
brațe, să mi se adreseze cu niște cuvinte, să-mi spună ceva!...
Ropotele aritmice de ovații și aplauze, zgomotoase, venind din
publicul aflându-se, încă, în picioare, se îndreptau spre actori; iar
când ei se retrăgeau, eu speram să înceteze acele ropote; ca să aud
pe tânăra mamă; vedeam, deja, mișcându-i-se buzele. Mi-a zis, scurt,
și au am receptat, am înțeles; arăta spre pruncul ei și spre scenă:
– Fiului meu nu i se va întâmpla așa ceva, niciodată!... Niciodată!
Ceea ce am văzut, acolo!... Vai!... Vai!... Fiul meu va fi ferit... Va fi curat...
Făcea pauze bruște, între cuvinte, luneca în suspensii, parcă se
îneca. Eu, atunci, am reușit să-i spun, ca între patru ochi:
„– Dvs. să fiți atentă!... Dvs.!... Nu el!... Locul de unde iese el,
pruncul, «în lumină», rămâne, Doamnă, sacru!... De aceea, peste tot
în lume, la orice credință și națiune, incestul... teama de incest... e
întru atâta de păzit, protejat, pedepsit!... Pentru că pedepsirea acelei
greșeli fatale, a incestului aduce, întotdeauna, moartea!... Întotdeauna, Doamnă, întotdeauna! Moartea!
„– Nu!... Nu!... Fiul meu nu va păți așa ceva!...”
Și îl strângea în brațe, până la strivire, pe acel prunculeț.
„– Totul stă în puterea mamelor, Doamnă, am apucat să-i mai
spun, în vreme ce actorii fuseseră chemați, deja, a șaptea oară!...
Până și Maria, mama lui Isus, am mai adăugat eu, a fost, în chip sigur,
singura care a știut, în taină, care... a știut, Doamnă, unde a călătorit
el... Fiul ei..., 18 ani !...”

Și am arătat înspre scena înaltă, unde reveniseră toți actorii,
echipa, în fața publicului celui prea drăgăstos, devorant, și zgomotos.
Mă întreba, nedumerită, din priviri... Nu înțelegea bine:
„– Ați auzit, aici, ce a strigat Doica și Corul?... Amintiți-vă!...
Femeia te naște!... Femeia te crește!...
Și tot femeia te mântuiește!... Ori te mistuiește!”
Îndrăzneața, frumoasa mămică, ce-mi ieșise înainte, își strângea fiul la sân, să-l strivească. I se umeziseră ochii. Părea că lăcrimează.
Am sărutat amândouă mânuțele pruncului, ce va fi, într-o zi, un
adevărat cavaler!... Și am insistat să ia florile tânăra mamă.
Obosisem, brusc – de o tensiune... niște tensiuni... ultra... extra...
inter-religioase. Revoltă și re-voluție!... Și criză a Răului de veac!...
Care, ori va fi religios... veacul, ori?!... Știți Dvs.!...
M-am întors, repede, zăpăcit, spre Maestrul Harry Maiorovitz, ca
să nu rămân cu spatele spre actori. El, Harry, auzise totul și devenise,
acum, iată, martor-mărturisitor și personagiu profund literar, pantomimic, mirat, înțelesese, posibil, totul!...
(Este a doua oară, acum, când povestesc, narez, istorisesc, nu
oral, ci în scris – Scripta manet?! – simțind eu că va fi salvată, de uitare întâmplarea aceasta, prin sfânta literă tipărită!...
Pentru că și mie, azi, mi se umezesc ochii, dar nu mă simt eliberat
de această amintire stranie, ininterpretabilă și indiscutabilă, privitoare la tragedia Reginei Iocasta... Tragediile pânditoare ale tuturor
Mamelor!...
*
Nu s-a terminat, încă, acea scenă ciudată, teatrală – literară și
artistică. Cineva mă atingea, din spate, fâlfâitor, peste umăr. Erau trei
femei tinere, domnișoare, semănând, toate, între ele, ca mărgelele
pe o ață; bălăioare, parcă gemene, sau eu le confundasem și le
visam, din pricina bucuriilor și emoțiilor zgomotoase, tulburătoare,
ale lumii aceleia entuziaste, aflate încă-n picioare.
Tinerele doreau să-mi dea mâinile. Fericit, probabil, și ținându-l și
pe maestrul bătrân de brațul stâng, eu am strigat:
„– Vă mulțumesc, Vă mulțumesc tuturor!... Și să nu cumva să
plecați!... Să poftiți, înspre hol! Vă așteaptă, acolo, un pahar de vin, ba
chiar mai mult – un butoiaș de zaibăr... adus de mama mea și de prietenii mei, din Râmnicul Vâlcii! Licoarea aceea, știți Dvs., patronată
de un zeu trac, contemporan Reginei Iocasta!...”.

PRIMUL ROMAN S.F. DIN LITERATURA ROMÂNĂ
Cristian Ovidiu DINICĂ

V

ictor Anestin, ziarist român, (17.09.
1875 - 05.11.1918), născut în Bacău, a fost un
pasionat astronom amator
și popularizator al științei,
fiind contemporan cu descoperirile făcute de Edison
și înflăcărat susținător al
ideii de progres tehnic.
Educația i-a fost influențată de scrierile lui
Camille Flammarion, un entuziast astronom
și scriitor francez, al cărui nume îl poartă
Societatea Astronomică Franceză. Debutează
în presă în 1892, în revista Curierul Olteniei, în
care publică o traducere a unui articol scris de
C. Flammarion.
A susținut o intensă activitate publicistică
în marile ziare ale vremii cu articole având
tematică științifică, în speță, astronomie, ca de
ex.: Cucerirea aerului (1909), Planeta Marte
(1910), Eclipsele (1912), Romanul cerului (1912),
Viaţa și invenţiile lui Edison (1915). Înființează
și editează revista Orion (1907-1912), prima
revistă de astronomie din România.
În perioada 1912-1916, conduce Ziarul
călătoriilor și știinţelor populare, iar în 1918
tipărește ziarul Știinţa tuturor.
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În 1899 apare romanul „În anul 4000 sau
O călătorie la Venus”, fiind primul roman
românesc al literarurii științifico-fantastice.
Iată ce spune autorul despre acesta: În
anii adolescenţei am tipărit și eu un roman
astronomic, sunt multe pasagii cam naive,
poate, dar are meritul, bietul meu roman,
de a fi cel dintâi în ţara noastră, bineînţeles
ca dată istorică. Sunt interesante romanele
astronomice, dar adevărul astronomic pur e
mai interesant și viaţa este așa de scurtă. Fiind
prima lucrare de acest gen din România este de
apreciat atitudinea autorului faţă de adevărul
știinţific și abordarea acestuia prin registrul
literar.
Romanul are 15 capitole, iar desfășurarea
acțiunii include o serie de aprecieri desprinse
din astronomia populară actualizate cu nivelul
cunoștințelor existente la aceea vreme și pe
care autorul le face publice cititorilor. Tentantă
pentru autor este ideea vieții pe planeta Venus
și în acest sens este și plecarea de pe Pământ a
doi prieteni, Asales și Saitni, care zboară spre
Venus cu o rachetă electrică ce avea viteza de
deplasare de 300 m/sec. De observat faptul
că autorul aduce cu primele elemente, două
aspecte interesante, curentul electric și viteza
de 300 m/secundă care se apropie de viteza
sunetului. Acolo ei descoperă o societate

structurată în două caste: pe de o parte, avem
venusienii propriu-ziși (care sunt inteligenți,
morali, nu cunosc sentimente, războaie, sex,
droguri și rock&roll) și oamenii-păsări, un fel
de... ajutoare zburătoare la casa celor dintâi,
cărora le asigură locomoția, doar casta a
doua având dreptul la reproducere firească
anatomică. Autorul acordă mai multă atenție
primei caste, considerând-o superioară.
Dragostea nu există pe această planetă, fiind
un câmp al dezvoltării științei. Reproducerea
primei caste se face prin autotoinjectarea
unei soluții protoplasmatice. Problema hranei
este rezolvată prin inspirarea aerului puternic
nutritiv și care curăță sângele.
În limbajul venusian nu există cuvinte de
ură, război, astfel încât autorul emite ideea că,
dacă dragostea și războiul lipsesc, se pierd și
elementele esențiale ale poeziei. Neîmpiedicați
deci de nimic, venusienii s-au îndeletnicit cu
cercetarea cosmosului, rezultatele științei lor
transmițându-se prin viu grai și printr-o îndelungată practică, arată autorul în paginile
cărții.
Practic această abordare sumară a
adevărului îl prezintă pe Victor Anestin într-o
atitudine de visător incurabil, preocupat doar
de latura înțelegerii și studierii cosmosului
în plenitudinea frumuseții sale. Autorul are

o singură credință a astrelor. Și totuși există
iubire, iar Saitni are o idilă cu o femeie din
casta Oamenilor-păsări, contrazisă de Asales.
Întoarcerea pe Pământ este ratată, iar cei doi
rămân prizonieri ai mașinii care i-a dus în spațiu,
debarcând pe Marte. Descoperirile ulterioare
ale științei vor contrazice posibilitatea existenței
vieții pe această planetă. În roman putem regăsi
și ideea finalității vieții și a naturii cu un parcurs
imprevizibil în evoluție, idee pe care autorul
o dezbate și în alte lucrări precum „Tragedia
cerească”, apărută în 1914.
Din cuprinsul romanului se pot păstra
două idei care au prins contur în anii următori.
Acestea sunt: Un astronom al acestei împărății,
care are un observator pe un munte de aproape
2000 de metri înălțime, mi-a făcut un istoric
al acelei țări. Supușii, care poartă numele de
români, simțeau că țară lor e mică, iar idealul lor
prea mare. Inteligenți și puțin cam încăpățânați,
și-au urmărit scopul lor cu tenacitate și au azi
să stăpânească teritoriile a trei vechi state. Este
ideea Unirii realizată în 1918 și pe care autorul
o anticipează.
Pe baza lecturilor de specialitate făcute,
autorul propune și ideea ieșirii din sistemul
solar, trecând de planeta Pluton. Această
planetă va fi confirmată și botezată cu acest
nume după 31 ani, tocmai în 1930.

DEFILEUL BISTRIȚEI,
Drumul drept indicat regelui Carol Robert de Anjou
Arhim. veniamin MICLE

D

rumul drept pe care ghizii voievodului Basarab I trebuia să conducă oastea maghiară a fost Defileul
Bistriței, unde era pregătită din timp capcana. Acest defileu este unul dintre cele
cinic trasee care traversează Parcul Național
Buila–Vânturarița de la sud la nord, făcând
legătura dintre localitățile sudice și creasta
principală a Munților Căpățânii. Precizăm
că, în vechime, Munții Căpățânii se numeau „Muntele Român”,
cum adeverește o hartă de la Academia Română din secolul al
XVIII-lea. Probabil, ulterior a primit numele actual de la craniile
descoperite în zonă, rămase din lupta de la Posada.
Defileul Bistriței
Traseul defileului are punctul de pornire chiar de lângă
Mănăstirea Bistrița. Înainte de-a intra în el, se află Cheile
Bistriței, cele mai înguste chei în calcar din țara noastră, fiind
mărginite de versanți drepți și abrupți. După intrarea în chei, la
200 m ele se îngustează, apoi se parcurge cel mai îngust sector
al lor, cu o lungime de aproximativ 1 km. Îndată ce se depășește
zona de calcar, valea începe să se lărgească; imediat pe dreapta
se află o poiană, după care se ajunge într-o zonă și mai largă,
cu poieni de-o parte și de alta a drumului. După 4,3 km de la
Mănăstirea Bistrița, apare o intersecție de drumuri și confluența
râurilor Gurgui și Cuca, punct numit „Între Râuri”.
În Evul Mediu, pe Defileul Bistriței exista o potecă ce pornea
de la Horezu, trecea pe lângă Mănăstirea Bistrița și ajungea la
Malaia pe valea Lotrului.
Documentele emise de cancelaria regelui Carol Robert
descriu locurile respective. Diploma din 9 decembrie 1330
consideră un „drum de veșnic blestem, strâns mărginit de ambele
părți de râpe înalte, iar înainte, unde drumul era mai larg, închis
în mai multe locuri de șanțuri și asediat de mulțimea românilor
luptători ai numitului Basarab”, iar cea din 13 decembrie 1335,
face descrieri asemănătoare. Dar documentul care redă cel mai
plastic locul bătăliei și în care se descrie cu lux de amănunte
războiul din 1330 este Cronica pictată; potrivit ei, lupta s-a dat
pe un drum mărginit de „râpe înalte, întărit acolo unde el se
lărgea de șanțuri în mai multe locuri, și închis de către români”.
Referindu-se la locul Posadei, Cosmin Pătrașcu Zamfirache
scrie: „Cert este că era un loc strâmt, mărginit de stânci înalte și
foarte bine împădurite, după cum arată și Cronica pictată de la
Viena”, în care scrie: „Regele a ajuns pe o cale oarecare cu toată
oastea sa, dar calea aceasta era cotită și închisă de amândouă
părțile de râpe foarte înalte de jur împrejur și pe unde această
cale era mai largă acolo valahii în mai multe locuri o întăriseră
cu prisăci. Din cauza urcușului prăpăstios, din acea cale, nu se
putea sui contra valahilor pe nici una din râpele de pe amândouă
laturile drumului, nici nu putea merge înainte, nici nu aveau loc
de fugă, fiind făcute acolo prisăci, ci erau cu totul prinși ostașii
regelui ca niște pești în vârșe ori în mreajă”.
Cu privire la Defileul Bistriței, nici un istoric, care a tratat
problema Posadei, nu a făcut vreo referire. În acest sens, are
dreptate Doru Moțoc care, stăpânit de un dubiu, scrie: „Să
admitem, totuși, ipoteza existenței unui asemenea defileu
necunoscut nouă”. Și iată că există!
Indicarea drumului drept
Potrivit armistițiului stabilit între Carol Robert și Basarab I,
voievodul român și-a dat „cuvântul că va asculta de rege și că
va da regelui și tuturor oamenilor săi siguranța de a se întoarce
acasă și că-i va arăta un drum drept; și astfel regele se întorcea
în siguranță punând temei pe credința perfidă a schismaticului”.
Deci, armata maghiară s-a întors din expediția făcută în Țara
Românească pe drumul pe care veniseră. Iar ultimul capitol
din Cronica pictată relatează despre regele Carol, că: „A ajuns pe
o cale oarecare cu toată oastea sa, dar calea aceasta era cotită și
închisă de amândouă părțile de râpe foarte înalte de jur împrejur
și pe unde aceasta cale era mai largă, românii o întăriseră în mai
multe locuri în jur cu prisăci; regele și toți ai săi, negândinduse în adevăr la așa ceva”. Deși s-a afirmat că, „o cale cotită nu
spune prea multe”, totuși ea spune foarte mult. Anume, că din
drumul principal pe care se retrăgea armata maghiară i-a fost

indicată o cale cotită, ce ducea la locul pregătit din timp. Ajunși
la Bistrița, din drumul pe care veneau de la Argeș, îndreptânduse spre Severin, ghizii români le-a arătat o „cale cotită”, adică o
schimbare de direcție, o cotitură, spre nord, unde era situată
Transilvania. Ioan Ispas scrie că regele „Carol Robert de Anjou,
exasperat, deprimat și înfometat mușcă momeala care acum era
tentantă, dând o turnură onorabilă expediției”. Iar în altă parte,
regele Carol recunoaște că: „Pe când ne întoarcem cu oamenii
noștri pe o cale blestemata în veci de Dumnezeu, închisă de
ambele părți cu râpe amețitoare, iar înainte unde se lărgea era
întărită, în mai multe locuri, de puternice întărituri, ocupate de o
mulțime de oameni înarmați ai numitului Basarab”.
Ghizi numiți de Basarab I au îndrumat oastea regală pe
calea dinainte aleasă. Acceptarea ghidului din partea regelui
maghiar era pentru Basarab I un dublu avantaj: pe de o parte,
pentru armata maghiară, având un ghid „de încredere“, nu mai
era justificată trimiterea unor patrule de cercetare în avangardă,
iar pe de altă parte, ea era dusă acolo unde era planificat. Cert
este că ghidul, dintre toate drumurile care duceau din Curtea
de Argeș spre Transilvania, a condus armata maghiară spre
locul unde hotărâse Basarab I să dea lupta decisivă. Pentru
voievodul român, era foarte important ca armata maghiară să
intre în capcana pregătită. În caz contrar, ar fi ajuns întreagă în
Transilvania și pericolul unui nou atac devenea inevitabil.
După retragerea armatei de la Curtea de Argeș, potrivit
înțelegerii cu Basarab I, regele Carol Robert intră cu întreaga sa
oștire pe calea indicată de ghizii români, adică în Defileul Bistriței.
Capcana pregătită din timp
Din relațiile lui Basarab I cu regele Carol Robert, se constată
că voievodul a manifestat o atitudine pașnică: armata regală
n-a fost atacă pe parcursul înaintării pe teritoriul românesc,
fiind lăsată să avanseze spre reședința voievodală de la Curtea
de Argeș. Acest procedeu demonstrează că voievodul era un
diplomat de elită și un strateg desăvârșit; el a pregătit toate și a
dirijat acțiunile în favoarea realizării lor. Avea capcana pregătiră,
urmând ca armata invadatoare să cadă în cursă, unde să fie lovită
prin surprindere și nimicită, bazându-se atât pe avantajele ce le
oferea terenul, cât și pe vitejia luptătorilor săi.
Pregătirea din timp a capcanei rezultă și din solicitarea
solului de pace trimis de Basarab I la regele Carol, după
ocuparea Severinului. Cronica Pictată, referindu-se la această
solie, precizează: „Numai să vă întoarceți îndărăt cu pace și să
înconjurați primejdia persoanelor voastre, pentru că dacă veniți
și mai mult înlăuntrul țării, nu veți putea nicidecum să înconjurați
primejdia”. Deci, negocierile de pace angajate de domnul român
au fost însoțite de avertismentul unui pericol. Cu tot efortul
depus de magistrul Donch, comite de Zwolen și Liptow, adeptul
unei reglementări pașnice, regele a respins propunerile domnului
român, printr-un răspuns orgolios: „Să spuneți așa lui Bazarad, că
el e păstorul oilor mele, și eu, din ascunzișurile sale, de barbă îl
voi scoate”. Ideea pregătirii din timp a capcanei este sugerată și
de rege, când îl acuză pe Basarab de „răutatea unei necredințe
de mai-nainte urzită, la adăpostul unei păci fățarnice”.
Conducătorii munteni din secolul al XIV-lea știau că oastea
regală nu avea decât un singur drum de întoarcere, cel pe care
veniseră. În consecință, au pregătit capcana, aplicând tactica ce
va deveni tradițională, pe care o vor folosi toți marii voievozi în
câștigarea strălucitelor victorii: a chemat la oaste pe toți locuitorii
țării, adică așa numita „oastea cea mare”; a pustiit totul în calea
năvălitorilor pentru a-i lipsi de posibilitatea de aprovizionare; a
evitat lupta în câmp deschis, pregătindu-se pentru înfruntare
într-un loc strâmt, unde dușmanul să nu-și poată desfășura
forțele.
Folosind cu pricepere particularitățile terenului și fortificarea
lui cu lucrări genistice constituie un alt factor care a asigurat
victoria oștirii lui Basarab I. În perioada următoare, acest factor
va fi ridicat la nivel de principiu al artei militare românești,
Basarab I fiind și în acest domeniu un strălucit precursor al
marilor comandanți din istoria Patriei.
Modul în care a fost executată ambuscada întărește
convingerea că totul a fost premeditat și foarte bine organizat.
Imagini foarte sugestive sunt înfățișate de Cronica pictata și de
izvoarele istorice care relatează că între 9–12 noiembrie 1330,
oastea maghiară, prinsă la Posada „ca pruncii în leagăn” sau „ca
peștii într-o plasă”, a suferit pierderi considerabile. Toată floarea

nobilimii maghiare și o parte din clericii participanți la expediție
și-au pierdut viețile în ambuscada organizată și executată cu
multă măiestrie de Basarab I și oastea sa.
Istoricul Constantin Rezachevici, un bun cunoscător al
realităților istorice, afirmă că invadatorul se „înapoia numai pe
drumul obișnuit de legătură cu țara sa. În cazul de față, acest
drum era prin banatul de Severin. Acest mod de retragere, impus
de necunoașterea țării de către inamic, explică pe de altă parte,
siguranța cu care domnii români, și Basarab I nu a făcut excepție,
alegeau și pregăteau din vreme locul bătăliei hotărâtoare”.
Astfel, datorită tacticii chibzuite, întrebuințate de Basarab I,
oștile maghiare au fost prinse într-o capcană, lovite puternic și
neîntrerupt, fără posibilități de a scăpa. În învălmășeala luptei
au pierit pe rând, fie loviți de săgeți, fie tăiați de săbii, ori izbiți
de pietre colțuroase de stâncă sau bolovani „tineri și bătrâni,
principi și nobili fără nici o deosebire”.
Istoria mileniilor precizează, de asemenea, că la Posada a fost
o capcană, nu o ambuscadă! Dacă admitem că regele Carol Robert
a fost atras într-o capcană, putem trage concluzia că această
capcană, nu putea fi organizată și executată în bune condiții
de către oastea lui Basarab vodă, fără cunoașterea prealabilă și
certă a intenției inamicului de a se retrage în Transilvania, și fără
o temeinică dezinformare a lui, coroborată cu abile acțiuni de
atragere în cursă. Tot așa, Peter Mario Kreuter-Regensburg scrie
că: „Ambuscada pare să fi fost pregătită cu mult efort, din timp”.
Intrarea în Defileul Bistriței
Odată intrată în Defileul Bistriței, pe un drum îngust, mărginit
de râpe greu de escaladat, armata invadatoare s-a trezit blocată
și în față și în spate de luptătorii români. Oastea vrăjmașă a fost
astfel prinsă ca într-o „vârșă”, din care i-a fost imposibil să se
elibereze.
În anul 2015, s-a abordat pentru prima dată tema localizării
luptei de la Posada în Defileul Bistriței, fiind tratată în trei articole;
primul evidențiază adevărurile subliniate de documentele
medievale; al doilea face referire la Schitul Sfântul Procopie, zidit
de Basarab I pe locul unde s-a dat bătălia, pe temeliile căruia
a fost ctitorită ulterior Mănăstirea Bistrița, iar ultimul subliniază
adevărul documentar că regele Carol Robert de Anjou localizează
bătălia în defileul respectiv.
Ideea referitoare la localizarea bătăliei în Defileul Bistriței
este acceptă de Alexandru Ardelean, care combate localizarea
Posadei loviștene. Iată ce comentariu face la articolul Posada
1330. Localizarea bătăliei pe temeiul documentelor medievale:
„Da, Cheile Bistriței sunt locația care pare cea mai potrivită
descrierilor (se afla pe calea de întoarcere și corespunde ca
descriere – defileu de tip canion). Din păcate, discipolii ,,Posadei
loviștene” s-au cam grăbit să oficializeze locația la Pripoare,
pe considerentul unor artefacte găsite acolo (arbalete, etc.).
Prezența armelor folosite și de armata angevină nu reprezintă
un argument solid pentru a conchide că locul bătăliei a fost
în Loviștea. Sunt și alte argumente insurmontabile care fac
imposibilă desfășurarea luptei din noiembrie 1330 în Țara Loviștei
(poziția sașilor sibieni alături de Basarab, neimplicarea secuilor
în virtutea atribuțiilor lor militare față de coroană, configurația
terenului care nu corespunde descrierilor, etc.).
Ca argumente, se aduc mărturia documentelor regale, care
arată că bătălia s-a dat: ,,La ieșirea noastră de acolo” (2 și 22
noiembrie 1332), adică la ieșirea din Țara Românească, și în ,,niște
ținuturi de margine ale regatului nostru”. Nu este o corespondență
între descrierile locului bătăliei și peisajul existent pe Argeșul
superior. Atât Cronica pictată cât și documentele cancelariei
ungare vorbesc despre un defileu de tip canion: „loc strâmt și
întunecos” (2 ianuarie 1333), „locuri strâmte și păduroase” (19
mai 1335), „o cale blestemată în veci de Dumnezeu, închisă de
ambele părți cu râpe amețitoare” (13 decembrie 1335). Apoi,
lățimea cheilor Argeșului este de 200 – 500 m și permite unor
trupe aflate în dispozitiv să se ferească de atacurile venite ,,de
sus”, cu bolovani și trunchiuri de copaci prăvălite asupra lor. De
asemenea, constituția geomorfologică a Cheilor Argeșului din
rocă cristalină nu permite fragmentarea în ,,bolovani”, necesari
atacului de pe versanți. Mai mult, mecanismul descris în Cronica
teutonă de Petru de Dusburg, constând în tăierea copacilor și
prăvălirea lor în vederea blocării căilor de acces, nu este eficient
în defileuri largi, ci doar în locuri înguste până la câțiva zeci de
metri. Toate acestea corespund Defileului Bistriței.
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RADU GYR

REMEMBER

Î

n data de 04 martie 2019 am primit pe adresa de email următorul mesaj: De Simbata Mortilor să ni-i amintim pe Radu Gyr și pe camarazii lui! .
După generația noastră, nimeni nu va mai ști de ei! Au suferit și murit în zadar, așteptând dreptate! Dumnezeu să-i ierte și să-i odinească! (Dan)
Îndemn la luptă

Nu dor nici luptele pierdute,
nici ranile din piept nu dor,
cum dor acele brate slute
care sa lupte nu mai vor.
Cat inima in piept iti canta
ce-nseamna-n lupta-un brat rapus ?
Ce-ti pasa-n colb de-o spada franta
cand te ridici cu-n steag, mai sus ?
Înfrant nu ești atunci când sângeri,
nici ochii când în lacrimi ți-s.
Adevaratele înfrangeri,
sunt renunțările la vis.

Ridică-te, Gheorghe,
ridică-te, Ioane!

si zarzarii ei peste tine sa-i scuturi,
ridica-te, Gheorghe, ridica-te, Ioane!

Luna lumina, dar zabrelele groase
lungeau pe zapada Lui, vargi.

– Parcă iar și iar aud
oasele pe roată.

Si ca sa pui tot sarutul fierbinte
pe praguri, pe prispe, pe usi, pe icoane,
pe toate ce slobode-ti ies inainte,
ridica-te, Gheorghe, ridica-te, Ioane!

Parea celula munte, parea capatâna
si misunau paduchi si guzgani.
Am simtit cum îmi cade capul pe mana
si-am adormit o mie de ani…

– Vântule, de ce tot sui
lacrimi pe obcine?
– De oftatul Moțului
temnițele-s pline.

Ridica-te, Gheorghe, pe lanturi, pe funii!
Ridica-te, Ioane, pe sfinte ciolane!
Si sus, spre lumina din urma-a furtunii,
ridica-te, Gheorghe, ridica-te, Ioane!

Când m-am desteptat din afunda genuna,
miroseau paiele a trandafiri.
Eram în celula si era luna,
numai Iisus nu era nicairi…

– Veacule de plumb ursuz,
de ce stai la pândă?
– Înc-o cruce vi-am adus
pentru grea osândă.

Am intins bratele, nimeni, tacere.
Am intrebat zidul : nici un raspuns !
Doar razele reci, ascutite-n unghere,
cu sulita lor m-au strapuns…

– Neamule, de ce tresari
grindina când bate?
– Stau, gemând, pe piscuri tari
și aștept dreptate…

Isus în celulă
Azi noapte Iisus mi-a intrat în celula.
O, ce trist si ce-nalt parea Crist !
Luna venea dupa El, în celula
si-L facea mai inalt si mai trist.

- Unde esti, Doamne ? Am urlat la zabrele .
Din luna venea fum de catui…
M-am pipait… si pe mainile mele,
am gasit urmele cuielor Lui.

Nu pentru-o lopata de rumena paine,
nu pentru patule, nu pentru pogoane,
ci pentru vazduhul tau liber de maine,
ridica-te, Gheorghe, ridica-te, Ioane!

Mainile Lui pareau crini pe morminte,
ochii adanci ca niste paduri.
Luna-L batea cu argint pe vestminte
argintandu-I pe maini vechi sparturi.

Pentru sangele neamului tau curs prin santuri,
pentru cantecul tau tintuit in piroane,
pentru lacrima soarelui tau pus in lanturi,
ridica-te, Gheorghe, ridica-te, Ioane!

Uimit am sarit de sub patura sura :
- De unde vii, Doamne, din ce veac ?
Iisus a dus lin un deget la gura
si mi-a facut semn ca sa tac.

- Frunză galbenă de vrej,
ce viermi te mănâncă?
– Peste măguri, către Dej
jalea e adâncă.

Nu pentru mania scrasnita-n masele,
ci ca sa aduni chiuind pe tapsane
o claie de zari si-o caciula de stele,
ridica-te, Gheorghe, ridica-te, Ioane!

S-a asezat langa mine pe rogojina :
- Pune-mi pe rani mana ta !
Pe glezne-avea urme de cuie si rugina
parca purtase lanturi candva.

– Râule, de ce-ți zbârlești
coama nărăvașă?
– Numai stârvâuri rumânești
Someșu-l îngroașă.

Asa, ca sa bei libertatea din ciuturi
si-n ea sa te-afunzi ca un cer in bulboane

Oftand si-a intins truditele oase
pe rogojina mea cu libarci.

– Codrule dinspre Abrud,
de ce plângi sub zloată?

vechi
cântec ardelen

Țepeș
Așa, ca să petrecem împreună,
în cinstea dumneavoastră, boieri mari,
am tras în țepi cinci tururi de șalvari
și-un pașă cu turbanul cât o lună.
Aici, scâncește încă un vlădică
proptit într-o prăjină de arțar.
Alături, se holbează un tâlhar,
că vârful țepii i-a ieșit prin chică.
Ciorchinii grași de hoți și pierde-vară
îi sprijin, să nu cadă, în araci,
și-n lungi frigări cioplite din copaci
înfig curvari și vânzători de țară...
Să-nceapă cina! Toarnă-mi în bardacă,
tu, Doamnă, vinul ochilor tăi clari,
să beau pentru jupânii puși în pari
și pentru fierul care zburdă-n teacă.

RADU GYR ȘI LECA MORARIU ÎN „ JURNAL vÂLCEAN (1944-1947)”
(Fragment din articolul „Leca Morariu: Jurnalul vâlcean (1944-1947)” apărut în „Cultura vâlceană” Nr. 142-Ianuarie 2018 semnat de Petre Cichirdan)
(...) În 21 iunie îi scrie ministrului Petrovici și îi reproșează
lipsa lor din comisiile de bacalaureat. Românii au crezut că războiul lor împotriva sovieticilor este unul sfânt! Și Leca era unu
susținător înfocat: „Trei ani de război sfânt, al nostru!” scrie pe
22 iunie. Și mai scrie, în continuare: „Radio București anunță: În
Bucovina au început ororile. Trenurile din gara Dornești îmbarcă
populația spre deportare. Sătenii din Burla și Volovăț, neprezentându-se la tren au fost împușcați!!! Și mai citează-i pe națiune,
d-le Mareșal (desființător al Universității Cernăuți), pe cei ce-au
stat locului! Iar tu Găgălină, perie-ți mobila salvată-cu toți ai tăi!”
Vineri 23 iunie Leca mai spera și el în arma germanilor cu care
aceștia să-i învingă pe americani: „Canaliile! Gata iluzia cu noua
armă germană-care ar fi desființat bombardarea copiilor și femeilor!”. Marți pe 4 iulie vizitează mânăstirea Turnu unde aflăm
că erau adăpostită mobila de la Mitropolia Cenăuți: „...Aberație
arhitectonică cu un turn la mijloc și-chipurile-patru turnulețe pe
la colțuri. Impresia generală-inclusiv cea a ferestrelor lunguiețe:
templu jidovesc. Rămâne de mai văzut arhondaricul.” Vizitează
și Stănișoara unde observă: „Năvală a destrăbălării tinerești și
a mahalagiilor în mânăstire.” Da, numai că
după 1960 Mânăstirea Stănișoara devine un
loc mult căutat de familiile basarabenilor, loc
de odihnă și de discuții privilegiate...la cei
11-12 ani ai mei, mi se părea un loc dumnezeiesc. Pe 27 iunie chiria la d-na Deșliu, pe
prima lună: 2000lei (bărbatul ei maior Deșliu
pleacă acum pe front). Pe 15 iulie aflăm că pe
lângă lemnele cumpărate orice vizită la pădure se lăsa cu flori și un braț de lemne... „Seara
cu U. T. la pădure: flori, lemnișoare, lectură.
Apoi Ilie Doboș Boca pe la noi ... Îi dau 20ex.
din Anuarul Armoniei pentru vânzare.” Pe
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16 iulie, duminica, vizită la Ocnele Mari pagini
de încântare reală față de această localitate...
Luni 17 iulie primește „ Istoria literaturii Române moderne de Cioculescu, Streinu, Vianu: un
vacs superficial! Alte abonamente pentru Făt
Frumos-care aici la Râmnic a încasat până acum
16 400 lei. Apoi lectură: Iorga, Drumuri și orașe
din România-atât de anemic și lacunar pentru
Râmnicu Vâlcii și nedrept: N-am văzut nici un
om și nici o femeie în adevăr frumoși -ed.II27, unde, din contra, , cu dr. Victor Halițchi, noi,
deunăzi, constatam la unison contrarul.” Deci, vedem, până în 23
august viața lor de evacuați, încă, nu are de suferit, din contră!
Încă (18 iulie 44) concerte în familie, el cu Octavia: B. Marcello
și Händel. La pagina 106 o descriere a Brezoiului care are „cea
mai mare interpridere industrială de exploatarea lemnului din
România, un orășel în devenire.” și unde trotoarele sunt de lemn
peste scurgerile de apă (cum erau și la Lipcani altădată n.n). Tot
aici aflăm că erau două școli, una a Societății Carpatina, și una a
Brezoiului sat!...și trei biserici: una ortodoxă,
una greco catolică, și romano catolică... La
căminul cultural vine din când în când Teatrul Municipal București!...Trei brutării, una
nemțească! trei măcelării (credem că surori
cu cele din Versailul râmnicean cu măcelari
din Austro Ungaria-țigani vienezi!) și un monument impresionant al Marii Uniri pe care
se află „epigrafia tuturor Provinciilor în piatră
roșie: deci Ardealul, Basarabia, Bucovina...Ce
vis, ce vis de aur!” Din aceste pagini, adevărate scrieri literare deducem că și basarabenii și bucovinenii care au poposit aici au fost

gata, imediat, de preluarea pentru ducere mai
departe a unei adevărate culturi locale! Pagini
excepționale 105-110 cu descrierea Brezoiului
și Văii Lotrului, cu întâlnirea cu Radu Gyr, pagini în care notele referențiatorilor sunt umbrite de explicațiile intrinseci ale expresiilor lui
Leca Morariu sau a celorlalte personaje...Note
care chiar dăunează textului, pag. 108! Atenția
cititorului este maximă, aproape surescitată
de întâlnirea cu Radu Gyr! Este clar că aceste note trebuiau să se afle undeva la sfârșitul
capitolului sau cărții! „Luni 24/Iulie. ...În vagonașul deschis stau
lângă Radu Gyr, cu care (ca și aseară la cină) sunt de acord în
estimarea unor pezevenchi culturali ca: Șerban Cioculescu, Octav
Neamțu, D. Caracostea, Al.Rosetti, etc, pe urmă o dăm pe coarda
folclorului...Radu Gyr recită: U-iu-iu pe dealul roșu/ N-are baba
ce-are moșu/ N-are moșu ce-are baba/ Se-mprumută și-și fac
treaba. ... (Ajungând la o nuntă aud chiuituri de-ale locului, care
ar trezi interesul și unui Gh Piele, de la Argeș, autor de strigături
cu pulereze n.n) ... Vai săracul bietul tata/ Dintr-o pulă m-a dat
gata ...și Haida duru duru duru/ S-a certat pizda cu curu/ Că de
ce e puturos/ Și-i aduce ei miros. Până se amestecă și domnul
Napoleon Crețu în vorbă, cu (lăutărismul de care domnia sa e
încântat): Când îți văd gâtul spălat/ Și mărgeanul revărsat/ M-aș
băga la tine-argat/ Dar ce fel argat să-ți fiu?/ Doar în brațe să te
țiu/ Ziua să-ți spăl vasele, / Noaptea să-ți moi oasele.” Miercuri,
26 iulie la Olt la scaldă: „Dar ce sălbatec și veșnic murdar e Oltul
ista!” ...Și informația care ne interesa și care neagă nota (pag.78)
cu „orchestra încropită de L.M.” referitoare la Heda Halițchi... Delectările familiei Morariu erau concertele de acasă, duo sau trio,
Leca, Octavia, Halițchi și mai târziu Emil Ștefănescu...

pcickirdan

Csaky E POE

TURUL EUROPEI
UNITE, 2018!
(Poemul unei călătorii)

(Urmare din Cultura vâlceană,
Nr. 155-Martie 2019))
(…)
Am ajuns înapoi la Sottomarina
pe la ora șase după amiaza
și totul astăzi când scriu
a doua zi
ni se pare ca un vis...
Și încă nu am spus nimic
despre Canal Grande
care împreună cu golful
care precede pe apă Veneția
pe ruta
pe care am sosit cu „vaporello”
„bate” orice tablou din familia
tablourilor lui Breugel
care conțin
cetățeni aflați „la mișcare”
de odihnă
în centrul târgului...
Notăm aici să nu uităm
odată debarcați în Veneția
ca o poveste
privind în jur
am avut senzația că acesta
este singurul oraș din lume
care are piața
centrală pe mare
și unde nu se ciocnesc
zecile de ambarcațiuni
mai mari și mai mici
care o traversează contunuu
de la un capăt la altul
aproximativ un golf
în care tronează un imens oraș
din piața centrală și până-n lagune
mers drept și radial
în care constați istoria
ca arhitectură a lumii
din mai toate timpurile...
Iată
o piață albastră
un cer la fel și o cetate
cu structură continuă
colorată natural
și în tot spectrul luminii.
Apoi Piața „San Marco”
dintotdeauna centrul orașului
în care ți se înfățișează
și înșiruie
în toată splendoarea
vechile edificii
cum sunt Turnul Orologiului
Procuratiile Vechi și Noi
Biblioteca Marciană
și Muzeul Correr.

În centru se înalță
Clopotnița San Marco
în fața Basilicii
simbolul bogăției
Estului și Vestului
glorioasei Republici Venețiene
reîmpodobită
de mozaicii bizantini în aur
printre cea mai frumoasă...
din lume!
Palatul Dogilor
un magnific
exemplu de arhitectură
gotică și venețiană
cu maiestoasa sa
„Porta della Carta”...
Sculptura înfățișând un leu
îngenuncheat pe o carte
supus Dogelui!
...în fața Adevărului scris
forța dispare și rămâne
regină a timpului scurs
rațiunea și logica..
Podul Suspinelor
unde condamnații vedeau
pentru ultima oară lumina...
Am cumpărat diverse lucrușoare
pentru fiecare (pălării și slipi)
și pentru Simon Peter la fel
plus șapcă
arc și sabie
și pistol marca și stilul Garibaldi!
...lucrurile pentru copii
sunt la fel de scumpe
ca pentru bătrâni
copilul
cu inocența lui ne costă
la fel cum ne costă
memoria trecutului.
La ora trei și jumătate
după zenit
pentru prima dată
am intrat în Adriatica
cu gândul și fața înspre Veneția
și am stat o oră întreagă!
în excepțională apă
la un metru și jumătate
adâncime
neputând băga capul
sub apă
din cauza urechii mele stângi
operată și răsoperată
de la opt ani încoace...
iată șaizeci de ani
ce aniversare
de la prima operație
cu dalta și ciocanul
pe os mastoidian.
Am considerat această zi
cea mai importantă zi
din întreaga
deplasare aventură
și care a inaugurat
înclinarea noastră
către civilizația răsăriteană
a sudului european
mediteranian
nemaiîntâlnit
creată de-a lungul timpului
între coasta dalmată
și coasta italiană!
...am făcut cunoștință
cu Adriatica lângă Veneția
la Sottomarina!

După o zi și o noapte
petrecute în Slovenia!
*
26 mai 2018 sâmbătă.
Toată ziua am rulat
pe autostrăzile
dintre Sottomarina
Chioggia-Italia
și Pertuis-Aix-en-Provence
Franța
opt sute șaizeci chilometri
în nouă ore.
Am trecut
pe lângă Padova
și ne-am îndreptat
spre Verona
Brescia și Cremona
(vă dați seama
nu puteam să nu ne amintim
că aici a fost patria lutierilor:
Amati, Guarnieri
și Stradivarius)
Piacenza;
loc în care ne-am dat seama
că numai pentru România
regină a chimiei
s-au închis combinatele
chimice ori s-au transformat
în așa zisul fier vechi.
În Piacenza
bunăoară am constatat
că aceste combinate
sunt în toiul producțiilor!
ne-am dat seama
că în secolele XX și XXI
economia mondială s-a bazat
și se bazează încă
pe industria chimică
la fel de importantă
ca industria siderurgică
dacă nu mai importantă!
Este clar pentru oricine
de ce industria chimică
și cea a construcțiilor de mașini
și industria alimentară
împreună cu industria ușoară
românească
pe locul întâi în lume
au fost lovite primele
după 1989!
A urmat Savona
și aproximativ
două sute cincizeci
de kilometri până la Monaco
am mers doar prin tunele.
Ce idee... să nu distrugi
ecologic muntele
și să construiești tunele!
mă gândeam
oare de ce autostrada
Sibiu-Pitești
pe lângă Râmnicu Vâlcea
(cu ramificații înspre stațiuni)
și care trebuia
construită în anul două mii
nu s-a gândit la fel
terenurile expropiate
ar fi fost mult mai puține...
problemă esențială
mai ales într-o țară
în care vânzarea
de pământ este singura
aducătoare de mare profit
și de treizeci de ani
românii nefăcând decât asta...
În schimb

am început mileniul trei
cu construcția autostrăzii
Transilvania
Cluj Napoca - București
cu Bechtel!
...și care s-a văzut
nu a funcționt bine
decât până când s-au terminat
expropierile
din zona Clujului
Feleacului și până la Turda.
Mulți nu înțeleg
de ce cu o forță de muncă
de o sută de ori mai ieftină
ca în Italia Germania
și Franța
autostrăzile în România
costă de trei patru ori
mai mult decât în cele
trei state
regine ale autostrăzilor...
desigur
pe lângă costul
expropierilor de pământ
trebuind să fie adăugat
costul celor cincizeci procente
(jumătate, da!)
din costul total
prin care s-au îmbogățit
funcționarii
de la Drumuri Naționale
și politicienii garanți...
Noi îl așteptăm în continuare
pe Țepeșul Dracul
să-i pună pe hoții de autostrăzi
să spele cu limbile
străzile și șoselele rapide
pe care oricum le fac
degeaba mai ales
prin Moldova...
și să umple din nou pușcăriile
pe care de ani buni
încoace
se chinuie unii să le amnistieze
încarcerații
și politicienii
arestați la domiciliu...
...
Un spectacol total este să ieși
din munte la Ventimiglia
și să întorci capul
și să vezi două găuri negre
aproape de culmea muntelui!
și-a cerului
...În față, în loc de graniță
stau douăsprezece
porți de intrare
pe prima autostradă din Franța
unde poți să intri și să ieși
de mai multe ori
după propietar
plătind o taxă
de la trei euro la cinsprezece
taxă de autostradă.
Să mai spunem
că drumul dintre Cremona
și Cannes pare a fi o revoluție
în materie de construit
străzi și poduri și tunele
din care ar fi trebuit
să învețe întreaga Europă
o revoluție în materie de artă
a construcțiilor
care a făcut posibilă traversarea
sudului întregii Europe
la mare înălțime

străpungând munții
și traversând văile
care coboară abrupt
în Marea Mediterană...
Ventimiglia, Nisa, Cannes
Aix-en-Provence
la Pertuis în Chempingul
CapFun
unde am rămas două nopți
sâmbătă seara
și duminică
până luni dimineața...
În depărtarea zăream
dar nu am mai îndrăznit
să vedem...
Marsilia!
*
28 mai 2018. Luni
Am părăsit Pertuis
la opt treizeci de minute
și am rulat spre Biaritz
șapte sute douăzeci de kilometri
ajungând aici la Bidart
Chemping Oyam
după opt ore
la șaisprezece treizeci .
Căsuțe cu trei camere
foarte mici
cu câte două paturi
un salon suficient de mare
cu o canapea
și toate uneltele necesare
pentru bucătărie:
aragaz cu cuptor
microunde
frigider mare
vase și tacâmuri;
o baie cu duș și lavoar
și o încăpere
exagerat de mică
wc
Șaptesprezece euro pe zi
un el și o ea
plus trei virgulă cinci euro
pentru fiecare om în plus...
cinci euro dacă folosești
lenjeria proprietarului.
Primul incident
care s-a lămurit mult mai târziu
a fost alimentarea
pe card (AinG)
cu motorină
dintr-o stație
fără personal uman...
pentru câteva zile
Emil a rămas fără
o sută treizeci de euro
auzim bine?
da... garanție!
oprită pe card!
motorina l-a costat
treizeci și cinci de euro!
Franța ca și în 2004
nu se mai arată ospitalieră
așa cum ni s-a arătat
la Paris în
o mie nouă sute nouă zeci
când încă mai era
o mare putere colonială...
nu am înțeles nici acum
după acest turneu
de ce a trebuit ca pe ulița
de acces la Champing
să trecem peste trei rânduri
de denivelări pentru
micșorat viteza.
(va urma)
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DRAGOSTEA LA COLEGIU, ÎN TIMPUL MAREȘALULUI, CU BUTONIERE ȘI MANȘETE,
PRIMUL ȘI ULTIMUL PRINȚ AL CHIMIEI ȘI ALCHIMIEI, CÂND LUMEA AvEA DESTIN…
Ion PREDESCU

I

storia mentalităților, mult mai complexă decăt a evenimentelor, pune
tăcere și freamăt pe cele scrise si nescrise, de povestit cerului spre iertare și
zeilor spre delectare…(Au interpretat fenomenul, lumesc, pentru cele lumesti,
Pierre Chanu…Gibbon, Dan Horia Mazilu, Andrei Pippidi, Andrei Cornea)
Dragostea la Colegiu în timpul mareșalului era livrescă, pluvială,
fertiliza erorile ca povestea dintre însingurați..Și era atâta libertate
ca nu iubeai decât ceea ce trebuia să iubești, adica așa cum ii placea
Domnului, afirma Augustin și părintele Vețeleanu, ceea ce nu înțelegea
Avalin, cel cu presiunile și nu cu pulsiunile…Și, mai mult, cu documente
de citit peste timpuri, asa cum era la Marea vie...Dinicu Golescu,
Algoritmi în matematica și diferentele divine în viața, Conceptul și privirea, Bibliografii
metabolizate, Metamorfozele fișei de lectură, Stil, scriitura, sentiment livresc…Doctorate.
Cu avangardă în priviri și școala alchimiei în constituiri…Cabinetul de lectură, cu structuralism,
stilistică, hermeneutică, text si metatext, desenul din antropologia culturală a lui Ion Țuculescu,
pentru memoria afectivă a generațiilor contextuale și fără conivență…Olimpiade, olimpiade,
ca memorie rafinată a iubirii de text, de imprevizibil, de destin...Roxana este in SUA, Mihaela în
Canada, Olivia între oamenii secreți ai lumii finanțelor, Camelia scrie textele comunicării la una
dintre marile Universitați, Simona este la pupitrul sistemului comunicațional de la președinții
Romaniei, Ruxandra conduce o bancă în Franța…Împotriva curentului, nefiind la filologie, unde

erau 8 ore de limba și literatura română, iar la Colegiul Economic nici 3 ore, au impus metoda
naratologiei, conceptul de didascalie, la nivel național...Și cel mai citit volum de pregătire pentru
bacalaureat…Și primul simpozion național despre Herta Muller, laureata a premiului Nobel...Și au
învățat, mai ales, lecția omului…
Omule, cum zicea polemista din consiliile pentru gradațiile de merit și ordinul de cavaler din
buletinul oficial…Și manualele, si programele de nativitate…
Și cum ontogenia repeta filogenia, genotextul precede fenotextul…
Cum contabilitatea și tăcerile adunarilor, unde unu și cu unu nu fac doi, dau sintezele din iubirea
se divide dar nu se împarte...Cum extemporalele, de zi cu zi, semn al rationalului, care ar trebui sa fie in
lume, în costum de dragoste timpurie și târzie, ca ubicuitatea revărsării destinului de apoi, după talanții
primiți, măsura îndoită, cănd nacafaua te caută (Nu orice necaz e o pacoste,ci numai cel pe care ți-l
rezervă soarta, un om își dezvăluie latentele spiritului numai dacă e lovit de nenoricire), nu te ajuta…Și
cum îl întâlnești pe aceleași drum, pe biologul cu aproape aceeași nacafa...Fericirea de-a avea nacafa…
Cum alt fel de contabilitate, aceeași știința,de fapt, își trece dincolo iubirea de-o viață și descoperă
nacafaua, în tăcerea sandwici-ului de prea tarziu pentru erori fertile…
N. era profesor la Colegiu, în Vartalia. Pasăre rară în lumea cifrelor. Nu era profesor de cifre.
Învătase de tânăr că lumea lui Pitagora nu era pentru pentru nevroza invățăceilor, ci pentru a
aproxima ecuația prin care să descopere muzica universului…Așa se razbună Parcele…Îți dau
șansa de a fi atipic..De câte ori se îndrăgostea pleca la studii în străinatate..Viața îl prinsese cu
abonament spre Govoralia…Când lumea se schimbase și tehnicile narative iubeau ca primul impuls
al lui Freud...

SMERITĂ, ÎNȚELEPCIUNEA CUGETĂ!

N

e imaginăm, cu toată simțirea care ne subjugă trecerea,
că toate cele agonisite ale spiritului ne vin de undeva,
de sus. Că neapărat acolo, trebuie să stea atotțiitorul darurilor
de pâine și de sentințe favorabile mântuirii noastre. Către acolo
ne îndreptăm cererea și aceasta trebuie, neapărat, să ne ușureze
înălțarea, să ne înfățișăm celui pe care îl bănuim acolo, închipuit,
asemenea nouă. Prima sugestie pe care ne-o iscă coperta cărții
„Coborând pe pământul smereniei”, apărută la Editura PIM, Iași,
2018, este că venind dinspre sus, nu plutind-zburare, ci coborând
de pe vreun deal, vreun munte, poetul Vasile Ponea deprinde
starea de așezare sub un cer albastru, cu lumina desfăcută în
cele de alcătuire: șervețel vărgat peste grădina înverzită, aruncat!- și acolo, ca în grădina începutului, lângă pomul și el însingurat (omule-pomule!), revaluează copilăria primordială și se
smerește. Titlul spune, de la intrarea în gândurile cuvintelor,
să devină mărturie, dată pe față (ce mărturie mai adâncă,
asupra-ți, decât cea făcută publică?!), că verdele (și la noi cu
sensul expresiei să fii verde, adică în adevăr!) și înseninarea,
ca o limpezire în cerul personal de deasupra (deși orizontul de
mărginire , ca o lume cu frământări are înnorările firești!) este
o stare pământeană de smerenie, căutând repaosul, așezarea
în absolut și fireasca trecere, ca o desfacere stihială, precum
flamura de pe cer a curcubeului. Cum să reziști tentației de-a
sta de vorbă cu gândurile iscate ale Poetului Vasile Ponea aflat
în Edenul pe care îl căutăm fiecare? Am citit cartea, într-o
grabă curioasă, să-l observ pe cel căruia îi mai citisem cărțile,
și m-am regăsit în inginerul care „vede” și cartezian lumea
aceasta cu atâtea lumi simultane în ea, ca într-o abstractizare
Fourier, ori o înfășurare de armonici în care doar una este
dominantă și pe ea încerci să o desprinzi din înfășurare, așa
cum dintr-un munte de piatră vrei să eliberezi filonul aurit. Modalitatea aceasta, căutând comprimarea mesajului în abordarea
paremiologică, m-a luat de mână imediat și m-a pus apoi la taifas, pe îndelete, cu fiecare pagină în parte, ba chiar și cu reputații
critici: Ion Trăncău (prefața) și Ion Popescu-Brădiceni (postfața).
Între cer și pământ noi oamenii trăim devălmășia dar
în singurătatea eliberării de ceilalți, persoana pe care ne-o
identificăm aflată în comuniune cu ipostasul dumnezeirii își poartă
singurătatea pe cumpăna dintre lumile cu propria lor înfățișare.
Între, ne aflăm la marginea mărginirii unui tărâm (ori cu dor în
înserarea de pe ţărm…!) și la intrarea intrării în alt spațiu și sub
altă formă. Când plinul e prea plin, și golul prea gol, atracția contrarilor este maximă. Când se aduce discuția despre universuri, în
marele univers, găurile negre prevestesc nașterile cele noi. Când
seara e prea seară și iarna e prea iarnă, dimineața și primăvara
se zoresc. Vezi formula poetului în verseul (reamintit de Ioan
Trăncău, ca fiind brevetat de regretatul Valentin Tașcu!): …apusul
zilei cu răsăritul nopţii în mine se sărută mereu în scadenţă. Între
ele (domenii tangente, poate secante: cu purgatorii, cu pustiiri
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tranzitorii și încă fără tablele de legi ale integrării dincolo!) ieșim
din realul prins cu rădăcini în văile creierelor noastre, cu mintea
de dincoace, dar pregătim intrarea :cu amăgirea, ademenirea,
făgăduința, speranța și impulsul visului, demult construit în virtualitate căutării, dincolo de asimtotă, de catepeteasmă, de gura
de rai, de marele fortex al găurilor negre, de inevitabila Golgotă,
când vom constata că aici urcușul verticalei: săvârșitu-S-a! …de ce
n-am vrea să trăim ca-n Olimp?! Se întreabă poetul, cunoscând
huzurul zeilor, încă nedezlipiți de vârfurile terestre! Dar știe din
scripturile creștine că mult mai sus de vârfurile cucerite déjà
se află provocarea noilor hotare. Cum să pășești sub gravitație
dincolo de lumea de lut căreia îi ai substanța? Iată de ce poetul își vede topirea în nisipul clepsidrei și înălțarea celor ușoare

ale sale, gânduri de lumină cu viteze cosmice. Părăsim mișcarea
sub cronometru și dobândim repaosul care cochetează doar cu
veșnicia. Nu plecăm, nu ne trans/sferăm, nu ne trans/formăm,
nu ne trans/figurăm fără a lăsa în urmă… urmele. Dacă viață am
numit trecerea de pământean, toate cuvintele lăsate au esența
viului și tocmai de aceea cuvintele sunt ființări ale gândurilor
și simțămintelor, puse într-o carte să ne mărturisească urmele
trecerilor. În singurătate fiind, în dialog cu Cel Ce este: Cale și
Adevăr te simți deplin, constată poetul. Între lumile, cu propria
lor definire, există hotare, orizonturi, limesuri și reguli de trecere.
Există bariere, vămi. Poetul în cumpănire, ca un Ianus, între lumi,
nu doar sub autoritatea lui Cronos, privește de unde a venit și
își proiecteză rațional ce va fi dincolo de rațiune, unde a-L vedea pe Dumnezeu nu este posibil decât cu smerenie și doar prin
revelația permisă de El. Cuvintele cheie, pentru a numi hotarele,
sunt multe: altar, catapeteasmă, mormânt, somn, ușă, mister,
carte etc. Iar trecerea lor, să-i spunem, în… logosul lui Ion Popescu Brădiceni, trans-ponere!, adică ceva dinspre ce a fost (post!),
spre ce va fi, adică: meta, orto, para / promise orizonturi visate,

proorocite, revelate. La vârsta înserării invocate, după suișul
muntelui ca o Golgotă personală, prea plinul acumulărilor din recolta de duh a anilor, privirea în sine, ca o coborâre în inferențialul
adâncimii, aprinde focul pe comoara tăinuită. Daţi-mi un trup
munţilor! Cerea alt poet spre a-l umple și a-l lăsa veacurilor și
veșniciei satului, de la poale. Pentru întruparea, ca un botez al
tenacității, Vasile Ponea a făcut drumul dinspre Vaslui, spre a se
îngorjenii. Aici sub Parâng și sub Vâlcan, despărțiți doar de viul
Jiului, trupul poetului, care intuiește mecanismul trecerilor, dar
și importanța urmelor care îl povestesc, s-a îndumnezeit – ne-o
spune în multe locuri! - și vorbește limba scripturii cu Psalmi, a
dialogului lui Iov, a răzvrătirii lui Iacob. Uneori invocă parolele
secrete ale rugăciunilor cu destinație, ori incantația colindelor
ca niștre mantre uitate, dar vădit binefăcătoare în peisajul
ce se purifică în legitatea permanentei întoarceri, precum
brazdele timpului cu înnoiri și calendare rânduite. Sub smerenia declarată, respectând spusa descartiană (vorbeam de
cartezianul din inginerul unei profesii nobile!), uneori în felul
pascalian, cugetă, confirmând o viață împlinită în slujirea unei
căi morale. (ne-o confirmă și cei care ne recomandă cartea,
cărora ne alăturăm cu toată credința!)
Vorbind despre: concomitent, contemporan, consonanță,
rezonanță, contopire… putem găsi și consensul cu oamenii
care au plecat mai demult din domeniu de definiție al poeticii
limbii române. Zeii solari în ipostaze de boabe ar fi spus poetul
din Lancrăm, cu seminţe de zei în brazdele terei, pune temei
îngeresc în copii, pentru îndumnezeire… poetul nostru.
De-a împreună cu tine, poete!, am fost pe urmele gândurilor tale! Ele mi-au inspirat cugetarea de mai jos:
Câte lumi pe lumea asta!/Câtă viață-n nesfârșire!/Tu
întâiul, eu cu tine/suntem leatul spre vărsare/Râu și munte cu
izvorul/ce ne înghite marea largă/așezare-n judecată/albatroși
să-nvățăm zborul/apoi ușori, topiți albastru/înrourați pe cer cu
stele/om lăcrima-n torente lacrimi/om fulgui dalbe omături/În
sân de maică-n așteptare/om sta soroc de limpezire/Porni-vom
iar o nouă roată/ pe calea cursului de apă/ un nou izvor, aceeași
matcă?
Doar prin viaţă, cu viaţă sporim conștiinţa. Ca să fim doi,
două viori și îngerii să tresalte voioși, mi-am alăturat sita simțirii
mele și numărătoarea izbânzilor, pe urcușul scării tale de lumină,
să putem dobândi smerenia în afundul tainelor zăvorâte comori
și promisiuni ale izvorului nostru de-a împreună, cândva după
evaporare și prelingere… Iată de ce? Prietene! Ți-am însoțit
cuvintele sfintele și ele mi-au binecuvântat clipele. Te-ai adeverit limpzire de suflet și logos al zidirii celor pământene, în
buna rânduială a celor ce gândesc în folosul cetății pământene,
nădăjduind la Edenul mântuirii.

Mihai SPORIȘ

POEZIA REPORTAJ
ȘI POETUL EI:
PAULIAN
BUICESCU
1 MAI, ZIUA INTERNAȚIONALĂ
A CELOR CE (MAI) MUNCESC

În sala de operații, fără să vreau mi-am amintit
Că-i o carte frunzărită, din care nu prea am citit...
Cartea vieții sănătoase, ce timpul mi-ar fi prelungit
Și împăcat cu DUMNEZEU, sigur n-aș fi suferit !
Indiferent în ce etapă, a vieții noastre ne aflăm,
Prin trecerea timpului, spre ziua „Z”, ne îndreptăm...
Când cortina o să cadă, peste tot ce-am prețuit
Rămân gol și sufletește din clipa-ncare am murit...
Pune preț pe dragoste : iubește-ți familia
Copilașii și bărbatul, casa, munca, ori soția !
Prețuiește-i pe ceilalți ; poartă-te în lume bine
Dar nu uita ca să ai grijă și de sufletul din tine! »
..........................................................................
Steve, un geniu cum se știe, fiind perfecționist
Nici în materie de hrană, n-a mers la specialist...
S-a hrănit „după ureche” în mod vegetarian
Apoi a trecut extremic, la un regim sever : vegan...

Știam demult că „1 Mai e Ziua, celor ce muncesc !”
Și am privit-o ca un „dat”, ca un ceva firesc !
Dar pentru-a obține drepturi, de la angajatori,
E nevoie de proteste, de greve, sau să mori...

Ținea și „posturile negre” : o săptămână nehrănit
Fructoza din multe fructe, și foamea, l-au îmbolnăvit...
Super-bogat, avea de unde să cumpere un pancreas
Și un ficat ; și astăzi viu, ar fi același mare as !

Yankei, dar și canadieni, și sânge au jertfit
Iar în „optsuteoptzeșnouă”, Parisu-a consfințit,
Prin „Internaționala ll-a” că : „toți ce vor munci,
au 1 Mai, ca ziua lor, și-o vor sărbători !

Născut cu organe bune, îi trebuia o cumpătare
Între muncă și odihnă, băutură și mâncare
Se știe că dincolo, n-a luat nimic material
Doar faptele etice, într-un bagaj spiritual !

Dar această sărbătoare, prin muncă meritată,
În plan politic deseori, fost-a confiscată...
„Revendicată”-n răsărit, de rușii comuniști
Apoi în Germania, de Hitler și naziști,

Viziune și talent, transpuse logic, creativ
Jertfire existențială, și multă muncă, a fost Steve !
Lecția ce ne-a lăsat, nu-i cea de admirație
Pentru un gadget super-clasă, din noua generație...

Extinse-au fost exemplele, ca într-o cavalcadă
De regimuri extremiste, prin falsuri și paradă...
Dar...s-a schimbat și sărbătoarea acelor împușcați
Într-un liber pentru bere, alune și cârnați...

Ci să rămânem autentici în decizii și în viață
Să fim umani, plini de iubire, nu roboței sau interfață,
În goana după profituri, prin munca fără măsură
Ce ne dezumanizează...Hai să ținem de Scriptură !

Azi oamenii în aer liber (și cei ce nu muncesc !)
Prin parcuri, Munte, sau la Mare, din plin se odihnesc !

DIN LECȚIILE
LUI STEvE JOBS...
« Pe culmile succesului, totdeauna am urcat !
Lumea mă vedea ferice ; doar banii m-au bucurat...
Averea-mi e, doar o felie din viața mea epuizată
Ce pe patul de spital, zăcând, o re-văd „filmată...”
Bogății și laude, iată, astăzi au pălit
Și-n fața morții iminente, fără sens au devenit...
În rezervă-n întuneric, unde nimic nu poți să vezi
Doar semnalizările, unor beculețe verzi,
Ale aparatelor, care în viață mă mențin
Apărându-mă de moarte și prevestitoru-i chin...
Strângând la bănet cu sacii, sufletu’ mi-am neglijat
Fugind de frumos și Arte, normalu’ mi-am degradat...
Creatoru’ a pus în noi, rațiune și voință
Dar mai presus sentimentul, ce-l are-o singură ființă
Ca să simtă dragostea, pe care-n jur s-o ofere
Pentru că-i un Dar Divin și niciodată nu piere !
Dar nu pentru iluzii false din zona financiară
Care n-au loc în mormânt și rămân celor de-afară...
Poți lua doar amintirile, referitoare la iubire
Care prin puterea lor, te însoțesc în nemurire !
Și-ți dau puterea și lumina, spre a merge mai departe
Unde își dorește gândul, ce timp și spațiu le desparte
Urci vârfuri nebănuite, ce le credeai de neatins
Cu inima și mâinile, poate aproape orice ins !
Poți pune altu-n locul tău : mașina să ți-o conducă
Să fabrice piese sau bani, dar nu boala să ți-o ducă ...
De pierzi bani sau obiecte, le poți găsi, sau le re-faci
Dar viața de ai pierdut-o, alta n-ai cum să îmbraci

CHRISTOS
A ÎNvIAT!
La Intrarea Triumfală, L-au primit cu Osanale
Așezând inimi și haine la picioare-n a Sa Cale !
După ce-a intrat în Templu, Mântuitoru-a lăcrimat
Știind firea omenească predispusă la trădat...
EL ce gândurile știe, celor ce-I aduc Slăvirea
Știa că aceeași oameni, ÎI vor cere : „Răstignirea !”
Acuzat fiind de hulă, față de TATĂL Ceresc
I-au dat coroana spinoasă și veșmântul cel „Regesc...”
„Treișnouă” lovituri, I-au administrat cu biciul
Și crucea S-o care-n spate, Să-I fie mai greu supliciciul...
L-au condus îndurerate, făr’ să știe ce e frica
Marii, Ioana, Salomeea, Maica Sa și Veronica...
Și L-au Răstignit pe cruce...pironit fiind în cuie
Drepții așteptau în Șeol, ca din lanțuri Să-i descuie !
Când de sete-a cerut apă, I-au dat fiere cu oțet...
Neștiind că EL e FIUL, Celui Prea Înalt și Drept !
De aceea S-a Rugat, TATĂLUI Său Cel Ceresc :
„-Iartă-i că nu știu ce fac, de-asta ei se rătăcesc...
Zis-a Disimah-tâlharul, răstignit fiind de-a dreapta :
„-Pomenește-mă TU DOAMNE întru-Împărăția Ta !”
„-Pentru Pocăința ta și Credința care-o ai,
Adevărat îți spun EU astăzi, tu vei fi cu Mine-n Rai !”
Apoi a strigat la TATĂL : „De ce TU M-ai părăsit ?
Am luat păcatul omenirii și M-am lăsat Răstignit...”
Apoi zis-a lui Ioan : „Maica mea-i și Maica ta !
Iar Ioan, Maică, ți-e fiul, care te va ajuta !”
Și cu brațele deschise, spre întreaga omenire,
A-nființat Biserica, pentru-a noastră Mântuire !
Simțind că puterea-I scade...(viața de om dusu-sa...)
A strgat spre Providență : „DOAMNE, Săvârșitu-Sa...”

Și pe Drepții din vechime, în Șeol înlănțuiți
I-a desferecat din lanțuri, ca să fie Mântuiți !
Iosif din Aritmateea, cerând Trupul la Pilat
Să-L pregătească după datini, că se intra în Sabat,
Cu smirnă și cu aloe, de Nicodim procurat
În pânză de in cu Mir, în Mormânt L-au Îngropat...
A fost cel mai negru Sabat : Creatorul în Mormânt
Doliu mare Sus în Ceruri...dar și-aicea pe Pământ...
..........................................................................
Dar Duminică în zori, de Bucurie-au izbucnit
(Îngerii și Credincioșii) : „A-Înviat Cel Răstignit !”
Femeile Mironosițe și-Apostolii Slujitori
Aflat-au cu Bucurie, c-a-Înviat CHRISTOS în zori !
De-acum să vestim Minunea, să afle întregul nat :
Că Nădejdea e-n CHRISTOSUL, Care, iată a-Înviat !

LĂSAȚI ROMÂNUL SĂ vOTEZE LIBER!
Lăsați de-acuma electorii liberi ! nu-i mai mânjiți cu zahăr și făină
Nu-i ungeți cu uleiuri rafinate care-i scufundă 4 ani în tină...
Lăsați cadoul cel interesat : cu punga, pixul și cu cana
Că tot ce n-are DUHUL Bun, transformă-n Drac, chiar și Pomana...
Lăsați românul să voteze liber ! să simtă clar că e eliberat
De berea, banii, mititeii și-acel chenar ce trebui’ ștampilat.
Cât o să am suflare-n mine, îndemnu-acesta îl susțin :
Lăsați românu-n libertate ! așa cum l-ați găsit : Creștin !

RUGĂCIUNE:
DOAMNE NU MĂ LĂSA ȘI-NvAȚĂ-MĂ!
IISUSE, TU m-ai învățat să ridic ochii către Cer
Și-nțelepciune de la TATĂL, prin DUHUL SFÂNT, ca fiu să cer :
Cu sufletul și inima, din cuget să pot și eu
Cu toată tăria mea, să ÎL Rog pe DUMNEZEU :
DOAMNE, ajută-mă să pot, a spune adevărul crud
În fața celor puternici, chiar de se fac că nu-l aud...
Ajută-mă să nu mint, indiferent de cauze,
Dar mai ales de-a câștiga, de la cei slabi, aplauze...
De-mi dai spor în munca mea, Te Rog nu-mi lua fericirea
Și-arată-mi, de e drept belșugul, și care îi e menirea !
DOAMNE, dacă-mi dai putere, Să nu-mi iei din cugetare ;
Să rămân egal cu alții, să nu mă-ncred c-am ajuns „tare”
DOAMNE DUMNEZEUL meu, atunci când îmi dai succese
Nu mă lipsi de umilință, păzește-mă de excese !
DOAMNE, dă-mi și demnitatea dar și minima conștiință
Să fiu umil cu-aproapele, să-l slujesc, dar prin Credință !
DOAMNE, dă-mi și umilința, așa cum îmi dai din toate
Dar lasă-mi bobul de muștar din Creștineasca demnitate !
Ajută-mă ca-ntotdeauna, pe Calea Ta în al meu mers
Să privesc medalia și de-mi arată-al ei revers...
Nu mă lăsa, de am tendința, pe alții să-nvinovățesc
Pentru că-s diferiți de mine și poate în alt mod gândesc
Învață-mă : oamenii, ca și pe mine să-i iubesc
Fără s-aștept „o viceversa” și fără să mă mândresc.
Învață-mă să mă judec, mai aspru decât o fac
La adresa altora ce nu mi-au făcut pe plac...
Nu mă lăsa ca în orgoliu, alunecând, s-ajung să trec
În abisala disperare care mă duce la eșec...
Mai bine să-mi aduci aminte, eșecul (nu ca osândă)
Ci ca o bună luare-aminte, pentru-a obține o izbândă !
TU, în ciuda suferinței pe care ființa mea o simte
Învață-mă să nu m-opresc, ci să merg doar înainte !
În ciuda unor decepții, învață-mă și-mi dă puterea
Să mă adun sub gânduri bune și să nu-mi pierd încrederea !
Învață-mă că a ierta, e leacul cel mai activ
La cel puternic ! Iar cel slab, când se răzbună-i, primitiv..
De-mi iei oportunitatea, sunt sigur și nu disper,
Că o să-mi dai alta mai bună de bun succes ! nu efemer...
Dacă îmi barezi succesul (că știi că-i nefolositor...)
Peste eșec, TU dă-mi puterea, să trec că este... trecător !
Dacă aș greși cuiva, sau chiar făcut-am un păcat
Dă-mi curajul de a cere : iertare celui vătămat !
Dacă mie mi-ar greși, nu unu’ ci fiecare
Dă-mi bunătatea inimii, să uit și să dau iertare !
DOAMNE DUMNEZEUL meu, de-o fi ca să uit de Tine
Nu-mi socoti păcatul ăsta...iar TU, Să nu uiți de mine !
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BUNICUL

B

unicul și-a lăsat la cuier tristețea, ca pe o haină
petecită.Din desaga încărcată se simțea aerul curat al fructelor. Eram sigur că și inima sa puternic oxigenată
cu aer de munte era încăpătoare ca un cuptor pe care se
pregătesc colacii de sărbători. Obrajii roșii, sănătoși erau
asemenea merelor din desagă.A scos merele le-a pus pe
masă într-o binecuvântare aleasă. Cu gesturi tandre m-a
mângâiat pe creștet.
- Iubirea, iertarea sunt pe raftul de sus al sufletului
mi-a spus el.
Ca într-o joacă m-a pus să-i număr degetele mâini
drepte, mâna stângă a ascuns-o cu sfiala îi lipseau două
degete rămase pe front. Mi-a urmărit cuvintele în timp ce
mă lăudam cu notele de la școală.
- Ești mare acum, s-a ferit să-mi spună că sunt copil
eram doar ștrengarul lui iubit! dar știi cum linge ursul
sarea? m-a întrebat el făcând cu ochiul.
- Care urși? am întrebat eu. Urșii au murit în visul meu
astă noapte!
- Urșii mei de la munte nu au murit, mi-a spus el, îmi
păzesc casa să nu o fure ielele.
- Ielele? Ce sunt ielele?
- Niște fătuce frumoase, dar care dacă le vezi te bântuie.
- Tare frumoase trebuie să fie ielele astea, dar cum
arată ca doamna învățătoare care îmi apare uneori în
vise? sincer nu am aflat niciodată de ce ar fi trebuit să mă
bântuie niște fătuce, doar nu doream răul nimănui.
Bunicul, da bunicul, cel care îmi înțelegea mersul pe
vârfuri să nu mă simtă părinții când întârziam de la școală
și alergam peste garduri să strâng soarele în brațe, să-l iau
prizonier în suflet ca să-mi crească aripi de înger a plecat
de mult, au rămas amintirile și copacul de la munte din
care culeg merele bunicului.

SCRISOAREA

Î

mi scrii, cerul s-a întunecat iar cocorii nu mai
zboară, se îneacă asfințitul în gurile văzduhului, te
văd grăbită să treci cu spatele prin viață. Nu ești prezentă
orei?
Sunt eu pentru tine un câine de pripas, să umblu cu
fularul atârnat de gât ca și când un lanț l-ar ține pe sârmă
într-o curte? Eu nu-mi pierd timpul cu amintiri doar scriu
iritat de nostalgia ta care mă mușcă.
Tăcerea ta este semn de neputință, liricul se deapănă
la focul iubirii când rupi buzele să te lipești la inima
revărsată în noapte, te îmbrățișează și apoi se ascunde în
clipă, sfarmă legende.
Îți voi construi o lume cu mesteceni și cetăți în fața
necunoscutului să-mi apăr cuvintele pe care acum le
vărs într-o desagă pe care o porți peste tot să aduni
poveștile altora fără să crezi că orice suflare cerne taine
de nepătruns, poate atunci vei tinde spre latura infinitului să adormi vigilenta raționalului.
Singure doar cuvintele te vor îmbogăți să-ți cosi
cămașă înflorată din taina cerului. Nu-mi spune că doare,
lumina nu doare tăcerea este cea care rănește. Pune-ți
scutul să te aperi de furtună și intrigă!.
Astăzi te văd, te simt rătăcită. Ego-ul asemeni lui
Icar vrea să-ți înalți aripile ai grijă la răni. Fii asemenea
lui Prometeu adu focul și vino la masa mea să deșertăm
taine despre originile rătăcite între pietre pe albia răului
unde primii oameni pescuiau iubire...

Cristian Ovidiu DINICĂ

LIDIA LAZU
DE MĂRȚIȘOR
În jurul inimii
se adună galaxiile
și încep să se întreacă
în strălucirile mărețe
încercând să atragă
o cât de mică
pâlpâire a iubirii supreme

LA ÎNCEPUTUL PRIMĂvERII
Doar pe curat
ai speranța să fii atins
de vraja nopții
să uiți în ce timp
pe ce timpuri
și în ce anotimpuri
te-ai fi aflat

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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albastrul închis al cerului
îți șoptește fără tăgadă
cele mai înălțătoare îndemnuri
dar cel mai de preț
n-ai cum să-l auzi
căci s-a oprit lăngă lună
pentru ca de acolo
să poată fi înțeles
de toți cei care și-au cules
din coșul cu daruri ursitorești
pe singurul care te face să zbori
fără de aripă
să râzi să plângi și să mori
ca și cum ai fi stăpânul lumii eterne
ca și cum ziua de azi
ar fi mai lungă decât veacul
ca și cum omenirea ar fi renăscut
și tot ce-i rău ar fi fost nu îndreptat
ci tăiat de la rădăcină
ars și îngropat
pentru totdeauna
iar tu
cel neprețuit
pentru că ai ales
să fii mai ușor decât
fulgul de pe talerul celălalt
să simți respirația Universului
și să te lași purtat de ea
cu încredere și mare bucurie

Tipărit la Prodcom,
Tg. Jiu, 22 aprilie 2019
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