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„AdEVăRATA POSAdă, dEFILEUL BISTRIțEI”
Constantin MăNESCU-HUREZI

În cei 527 de ani care au trecut de la prima sa
atestare documentară (1492-2019), Mă-

năstirea Bistrița din Oltenia a fost și este și astăzi 
un lăcaș de cultură și de spiritualitate, un focar cu 
o mare putere de iradiere în întreg spațiul româ-
nesc. Având încă de la întemeierea ei un Scripto-
riu vestit,cu numeroși caligrafi, miniaturiști și gra-
vori, precum și un atelier de legătorie a cărților, 
Mănăstirea Bistrița a corespuns înființării aici a 

primei tipografii din Țara Românească, unde ieromonahul Macarie 
tipărește cele dintâi cărți din țara noastră: ,,Liturghierul”(1508), ,,Oc-
toihul”  (1510) și ,,Tetraevanghelul” (1512).

Un urmaș demn al înaintașilor săi, care a păstrat flacăra vie și 
mereu aprinsă în Bistrița Costeștilor Vâlcii și care a răscolit filă cu 
filă cartea trecutului acestor locuri, este părintele arhimandrit Ve-
niamin Micle. Scoborâtor ,,din viță de nemeși”, așa cum îi spunea 
tatăl său când a împlinit șapte ani, Valer Micle a 
trebuit să-și ia zborul din cuibul părintesc, din satul 
Plopiș, comuna Șișești, județul Maramureș și, după 
multe peregrinări prin țară și prin lume, să devină 
monahul Veniamin, arhimandrit și, din 1992, pre-
ot slujitor al Mănăstirii Bistrița.Bunul Dumnezeu ni 
l-a trimis aici, pentru ca întreaga cultură și vaste-
le cunoștințe acumulate să le aștearnă pe hârtie 
și, în cei 26 de ani scurși până acum, să ne ofere 
peste o sută de cărți și peste cinci sute de articole 
și studii publicate în diverse reviste din țară și din 
străinătate.

La 7 iulie 2019, cu prilejul împlinirii venera-
bilei vârste de 80 de ani, părintele arhimandrit 
Veniamin Micle vine în fața noastră și ne face ca-
dou cartea cu numărul 104, intitulată ,,Adevărata 
Posadă,defileul Bistriței” , având curajul să aborde-
ze, ca și în alte cazuri, într-o manieră proprie și con-
vingătoare, bazată pe documente, una din cele mai 
controversate probleme din istoriografia noastră, 
și anume bătălia de la Posada din 9-12 noiembrie 
1330. Victoria de la Posada a voievodului Basarab 
I a anihilat încercarea regelui Ungariei Carol I Ro-
bert de Anjou de a readuce sub controlul său teri-
toriile dintre Carpați și Dunăre, consolidând astfel 
independența statală a Țării Românești.

Cartea este structurată pe mai multe capitole. 
În capitolul I, autorul ne prezintă Izvoarele istorice 
despre bătălia de la Posada,care sunt în totalitate 
acte și scrisori oficiale, diplome regale și cronici, pre- 
cum și miniaturi din Cronica picatată de la Viena, 
emise de Cancelaria regală maghiară, de unele insti- 
tuții din Ungaria și din  partea papalității, izvoare-
le istorice românești din vremea respectivă fiind 
aproape inexistente, datorită faptului că emitentul unor astfel de 
documente epigrafice, cancelaria, lipsea. Toate aceste documente 
(p.11-34) prezintă adevărul istoric denaturat, scoțând în evidență ră-
utatea, necredința și nesupunerea lui Basarab, care , spune Carol Ro-
bert, ,,ținea cu necredință numita noastră Țară Românească” (p.18).

În capitolul al II-lea, intitulat ,,Adevărata Posadă, defileul Bis-
triței”, autorul prezintă teritoriile implicate în confictul din anul 
1330, și anume Regatul maghiar, Voievodatul românesc și Banatul 
de Severin (p.37-65), protagoniștii everimentelor de la Posada (Carol 
Robert de Anjou și Basarab I ) și relațiile dintre aceștia (p.65-89), 
scoțând în evidență faptul că intenția regelului maghiar nu era numai 

să reconstituie vechiul patrimoniu al Coroanei, ci să ocupe întreaga 
țară transalpină, pe care Basarab I ar fi stăpânit-o ilegitim, precum și 
reocuparea părții de est a Banatului de Severin (p.88). Este apoi pre-
zentată invadarea Țării Românești de regele Carol Roberd de Anjou 
(p.89-118), autorul prezentând cauzele și instigatorii conflictului, So-
lia de pace a lui Basarab I, Drumul străbătul de armata invadatoare, 
,,hărțuirea ” acestei armate de către localnici și ajungerea oștilor ma-
ghiare la Curtea de Argeș. Este explicat apoi toponimul cuvântului Po-
sada, acesta fiind un termen convențional, impus definitiv de marele 
istoric Nicolae Iorga prin lucrările sale, cu sensul de loc obligatoriu de 
,,trecere cu percepere de taxe”, aproape toți munții noștri avându-și 
posadele lor (p.120).

Autorul prezintă apoi încercările de localizare a bătăliei de la Posada 
(p.123-197), existând până la ora actuală, în spațiul cuprins între Valea 
Cernei, spre vest și pasul Branului și Valea Prahovei, spre est, un nu-
măr de 22 de localizări unele în stânga (16), iar altele în dreapta Ol-
tului (6).

Părintele arhimandrit Veniamin Micle, analizând cu circumspecție 
toate documentele și pornind de la Diploma din 2 
noiembrie 1332 a lui Carol Robert, care amintește 
că lupta a avut loc ,, la ieșirea noastră de acolo”, deci 
lângă hotarul de atunci al Țării Românești, afirmă că 
drumul drept pe care ghizii voievodului Basarab I 
trebuiau să conducă oastea maghiară a fost Defileul 
Bistriței unde era pregătită din timp capcana. Acest 
defileu este unul din cele cinci trasee care traversea- 
ză Parcul Național Buila-Vânturarița de la sud la nord, 
făcând legătura dintre localitățiile sudice și creasta  
principală a Munților Căpățânii. Acești munți, care 
în vechime se numeau ,,Muntele Român”, au primit 
numele de Munții Căpățânii, de la craniile dscope-
rite în zonă, rămase din lupta de la Posada (p.209).

Autorul arată că ghizii numiți de Basarab au con-
dus pe Carol Robert ,, pe o cale cotită și închisă de 
amândouă părțile de râpe foarte înalte de jur îm-
prejur”, ostașii fiind prinși ca niște ,,pești în vârșe ori 
îm mreajă ” (p.215). Așadar, la Posada a fost o cap-
cană, nu o ambuscadă , Cheile Bistriței fiind locația 
care parea cea mai potriviă descrierilor, adică un 
defileu de tip canion, un ,,loc strâmt și întunecos”, 
,, o cale blestemată în veci de Dumnezeu, închisă 
de ambele părți cu râpe amețitoare”. La capătul 
opus al trecătorii, unde drumul ieșea la loc deschis, 
ostașii voievodului român baraseră calea prin ves-
titele ,,indagines”, adică prisăci, din trunchiuri de 
copaci prăbușiți cu coroanele încâlcite unele într-
altele, o stavilă dintre cele mai dificile pentru orice 
oaste. Descrierea făcută de Cronica pictată cores-
punde întru totul acestor locuri din Cheile Bistriței.
Prinsă în capcană, lovită în plin, fără întrerupere, 
câteva zile la rând, oastea maghiară a fost măcinată 
metodic, suveranul angevin suverind una din cele 

mai mari înfrângeri militare din cariera sa.
Pentru Posada Bistrițeană, părintele arhimandrit aduce și o serie 

de argumente istorico-arheologice păstrate în anumite documente, 
și anume: 

1) Poarta din Cheile Bistriței, care corespunde afirmației regelui 
Carol Robert de Anjou, referitoare la Posada, arătând că ,,bătălia s-a 
dat dincolo de poartă”. Această configurație naturală, alcătuită din 
stâncile din dreapta și din stânga râului Bistrița, care erau unite în 
partea superioară, formând o adevărată ,,poartă”, s-a păstrat până în 
prima jumnătate a secolului al XX-lea, când s-a surpat.

(Continuare în pag. 10)
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Constantin ZăRNESCU

Pe măsură ce timpul trecea și o ureche 
i se-nsănătoșise, iar cealaltă i se 

îmbolnăvea, Clodi Primus își aduse aminte de 
faptul că acum maladia stagnase, iar el nu mai 
reușea să trăiască anumite ciudate sentimente, 
pe care, într-acest sens, putem fi siguri că 
numai cei atacați de surditate le trăiesc… 
Ce auzea?.... În chiar timpul istovitoarei sale 
metehne, care lăsa și pete de sânge pe umăr, 
Clodi Primus percepea ceva ce nu mai auzise 

vreodată, ceva nemaipomenit până la boală: auzea … pricepea… 
ritmul – regulat și intens, luptându-se cu carnea și întunecimea 
din om, auzea bătăile propriei inimi, așa cum aude un om normal 
bătăile ritmice ale orologiului de pe perete, sau cel ale ceasului de 
mână, dus spre ureche. Iar lucrul acesta nu-l remarcase din prima 
clipă… Atunci întrebase cu uimire pretutindeni, prietenii, cunoscuții 
(și de ce ar fi fost oare nevoie?, chiar nu-și mai amintea starea de 
dinainte?) dacă și aud așa ceva: un vuiet lăuntric și puternic, o luptă 
teribilă, prin vine și prin oase, un zumzet ritmic, vijelios și confuz 
(aproape incontrolabil! care-ți spunea că omul, asemenea unui vas 
uriaș, asemenea unui ou, este plin de elemente moi și lichide; – „ca 
un hârb plin este”, în care acest nevăzut ceasornic, își trimite undele 
sale neauzite (de lume) dătătoare de viață, unde „zgomotoase ca 
valul”, auzite numai de surzi. Îi întreba dacă și ei aud toate astea… Și 
ei răspundeau: nu, nu, disprețuindu-i pentru bizarul fapt că niciodată 
nu reușește să se explice și că nu se înțelege cu ei… Sau tăinuiește 
ceva… Și, pe lângă că își auzea propria inimă, el mai detectase și mici 
și tainice zgomote (nu râgâieli și nici pocnete ale oaselor, după somn, 
nici chiorăieli, de foame, o, nu!) ci niște zgomote mult mai profunde 
și persistente (și aproape că ar fi fost gata să le și localizeze, undeva, 
prin partea dreaptă a corpului) și în plus: un zgomot continuu, cu 
o muzică nesfârșită, pe aceeași notă, monotonă, monotonă… Și 
amintindu-i toate astea doctorului Lenard, chirurgul ce-l operase, cu 
un mic fierăstrău și o dăltiță, la Spitalul  „COLȚEA” din București, fusese 
asigurat că fenomenul nu a fost cunoscut (încă), deși posibilitățile 
Științei român nelimitate etc., etc., însă se știe cu certitudine că, 
lăsat să evolueze, acest sunet, duce spre surditate totală, scleroză în 
plăci. Este în discuție, în fine, tinere domn, o afecțiune a oaselor și 
oscioarelor craniene care, încetul cu încetul, se fisurează… Nu putem 
ști și spune mai mult…”

Acest zgomot era, în cele din urmă, un țiuit continuu, înlocuind 
liniștea (fizică) a ființei, un bâzâit persistent, probabil născut și de 
scurgerea și frecarea sângelui, prin artere; însă nu numai pompările 
inimii – ritmice, repetate, ci parcă într-o haotică polifonie, încă o voce, 
mai joasă, neoprită, zăpăcitoare; ceva ce se datora unui mecanism 
nevăzut, neștiut, până în acea clipă. Era un vâjâit subteran, susținut 
și înfricoșător – și uneori, posedat, parcă, Primus își spunea, cu 
uimire, că poate să fie însuși sunetul vieții, zgomotul ei, semnul ei, 
făcut acum mai clar, printr-un dezechilibru biologic, printr-o boală… 
Da, da, era semnul vieții, pulsul necontenit (doamne, ferește să nu-l 
mai aud, își spunea, rugându-se parcă, aiurea, doamne ferește să 
stea, fiindcă atunci?…). Semn și trăire a vieții (cum și prin ce organe 
drăcești?), dacă până atunci tânărul Clodi Primus nu avusese, pentru 
aceasta nici un organ de simț?... Şi el se întreba, se întreba, mereu, 
singur şi părăsit: cuum? Cuum? Prin ce făcătură a unei boli obscure, 
a ceva anormal şi neaparținând omului, de la naştere, printr-o rană 
deschisă, lângă timpan, timpanul meu (şi urechile mele) se leagă de 
neantu‑mi de nepătruns, de întunecimea dinăuntru-mi, făcându-l să 
i se simtă viața, prin ce fel de auz? 

Cum de, printr-o boală, la urma urmei atestată de doctori şi având 
şi un nume (: dacă ea s-o recunoaşte, strigată prin el!) tânărul Codi 
Primus părăsea lumea din afară şi nu realmente şi nici iremediabil, 

ATELIER LITERARCE CREdEA CLOdI PRIMUS
căci o mai auzea cât de cât, pentru a asculta-o pe alta, de care el nu 
ştiuse nimic niciodată, căci nici un semnalment nu primise… Şi astfel 
(-se lăuda el mai târziu) am avut în clipele acelea întunecoase şi 
surde, ceva ce ținea de epifanie… Oamenii au două simțuri complet 
străine lor înşile, striga el, mai tare decât trebuia, poate (defect 
stânjenitor al tuturor surzilor) şi greu, greu ajung, sărmanii de ei, 
oamenii, la această concluzie: de obicei, mor fără s‑o ştie… Şi trebuie 
să ajungeți la ceea ce vă povestesc eu, trăind şi nu 
crezând – aşa, din auzite şi din spuse… Oamenii 
au două simțuri complet străine, spunea iarăşi… 
Şi acestea sunt auzul şi văzul (ah, blestemate să 
fie!) căci sunt făcute să-l atenționeze pe individ 
numai cu privire la ceea ce vine dinspre afară, 
însă niciodată, niciodată, vă strig, cu privire la 
ceea ce vine din adâncimile noastre, din tăcerile 
cărnii… Pentru că, iată şi un amănunt cu totul 
particular (fie-mi iertat că stărui, iată ce am trăit: 
în jurul prietenei mele, Ioana, în clipele rare, când 
ea se apropia de mine, cu multă bunătate, şi mie 
îmi era cald şi nu ştiam ce să fac, mă sufocam, şi 
îmi auzeam inima bătând nebuneşte, ca gongul 
în marginea clopotului, bătând nefiresc de rapid, 
voind să-mi spargă pieptul… Ei bine, eu zgomotul 
acesta, semnul acesta nu l-aş fi auzit niciodată, 
sănătos fiind…, sau poate că da, da, uneori, cine 
mai ştie, nu-mi amintesc, e mult de când nu mai 
am urechi virgine. Această spaimă a trupului 
şi conştiință a ceea ce se petrece în lăuntru-mi, 
această alarmă, prin ce aş fi putut-o afla, rogu-mă 
vouă, dacă aş fi fost ca înainte… Şi, mă gândeam 
cu teamă, atunci, că s-ar putea să se oprească 
deodată, sau să se rupă ceva: (În fond, atâta lume 
pică jos din picioare; şi moare, fără să audă sau 
să simtă ceva…) Şi, atunci mă depărtam de Ioana 
şi îmi impuneam o anumită linişte salvatoare şi 
echilibru!… 

Auzul acesta interior mă somase… Şi, aşa vă 
spun: că oamenii au două simțuri străine; ah, da, 
şi trebuie să continuăm, fără iertare, că şi urechea 
şi ochiul, ca simțuri de bază (nu vă dați niciodată 
seama decât în situația mea, mai şoptea Clodi 
Primus) sunt parcă aşezate undeva în afara 
trupului nostru, lângă el, şi parcă pe sus, fără să 
aibă vreo tangență, vreo legătură, vreun fir de 
contact, cu trupul nostru… Şi cum, oare, o maladie 
poate să stabilească acest fir, se întreba Clodi 
Primus, nu vom afla niciodată, căci nici domnul 
doctor Lenard, din București, nu cunoaşte!) Şi, cum de această 
meteahnă redă urechea lăuntrului omului şi vieții necunoscute din 
carne-i, din măruntaie-i, iată o întrebare căreia i-am putea răspunde: 
este aşa fiindcă nu îi cad iarna bradului frunzele, ha, ha, ha… Şi, astfel, 
aceste simțuri continua el, Primus, plutesc pe lângă om, undeva în 
juru-i, ca albinele în jurul stupului (şi peste tot, sunt peste tot, numai 
înăuntru-i nu, asta e!...) Ochii privesc înainte şi lateral, sforțându-se, 
cu multă şiretenie şi viclenie!; şi atât; cuprinderea lor este prea 
mărginită. Aproape că ei sunt cei mai săraci în privința culegerii de 
semne ale vieții, din străfunduri… Ei nu „văd” decât în lungul nasului; 
şi nimic sub frunte, şi spre ceafă, nimic nu văd din gândurile omului, 
arzând ca spicele de grâu şi trosnind, înainte de a țâşni…” Şi, încă 
continua tânărul Primus (auditoriul său nearătând nici un semn de 
împotrivire): „Eu îmi aud plămânii, cu un sunet special şi distinct 
(totuşi inexplicabil) ca pe nişte valuri spumegoase, umflându-se, 
izbindu-se de maluri, expansive, nebune, şi retrăgându-se; şi iarăşi 
revărsându-se şi umflându-se; şi iarăşi retrăgându-se, uşurându-se 

şi pierzându-se; născându-se iarăşi; şi tot aşa… Încât ți se părea că 
mişcarea aceasta e fără de sfârşit… Eu îmi aud şi inima, foarte tare, 
truda ei este călătoria unui nevăzător, încărcat cu uriaşe greutăți, 
prin întuneric, în spectacolu-i necontenit şi ritmic; şi care, aşa cum 
îmi sună în urechi-mi, este o minune, o minune a firii, căci seamănă 
cu un peregrin neliniştit, obligat să aibă neapărat, aceeaşi viteză, 
aceeaşi putere, indiferent că întâlneşte în cale prăpastii, ape sau 

glod, dealuri sau munți… Ea pare că se descurcă 
în acea nemaipomenită aglomerare de grăsimi, 
de osânză, de carne şi oase, de ghemuri de vene 
şi artere, de noduri, părând că îşi face cu greu 
loc printre ele, ca un sălbatic prin junglă, fără 
de încetare… Niciodată nu se opreşte (?); şi mă 
uimeşte prin tenacitate şi umilă răbdare, părând 
că are totuşi marea speranță de a ajunge odată 
pe malul celălalt – căci ea înoată, înoată, iată 
cuvântul!, prin lichidele înlăuntr-ului din noi… Şi, 
ajungând pe mal, va spune, nu ca Sisif: ei şi acum 
să ne mai odihnim puțin…, ferească, ferească, se 
speria tânărul Clodi Primus şi i se părea pentru 
întâia oară că prea bine istoveşte Sisif, urcând 
şi coborând, -coborând şi urcând, la nesfârşit, 
enorma-i povară; căci altminteri… Şi, niciodată 
nu e mai bine decât să nu punem sfârşit acestei 
cazne!… Eu îmi aud ficatul – țârâitul lui, tainele 
lui, altfel decât pe toate celelalte (dar m-aş putea 
explica aceasta decât prin neînțelese imagini) şi 
iată că aşa ceva nu mi s-a mai întâmplat până 
astăzi… Dar nu văd niciodată în spatele ochiului 
meu şi sunt atât de nefericit, nu văd, de pildă, 
foarte aproape de ochi, aici lângă tâmple, 
fulgerele de oboseală, argintii, premature… Şi 
nu văd nici pata de întuneric a bolii, din urechi 
și din craniu, care-i tot pe aproape – şi pe care o 
fixează pe peliculă razele Roentgen. Nu văd nimic 
din mine, căci ochii mă trimit mereu spre ce-i în 
afară, în larg şi aiurea, expediindu-mă din fața 
celui ce sunt!… Ei mă dau afară din mine, spre 
nălucirea şi ispitirea unui spectacol, vai doamne, 
mai mult intim Naturii, decât vieți-mi… 

Ooh, ochiul, ochiul…, tot şoptea parcă prin 
vise, Clodi Primus (şi parcă greu îți venea să îl 
crezi!) este până la urmă mult mai laş decât 
urechea, care percepe totuşi ceva, din mişcările 
burții…, aerele acelea înfundate și stătute…, 
înțepându-ne, trăsnindu-ne nasul…, ca înțeles 
că lucruri „dificile” se întâmplă prin ventre: 

descompuneri, explozii, mişcări… 
(Daa, daa… aşa se părea: că, având ochii şi urechile ciulite spre 

lume, treaba aceasta îl fură sieşi pe om, pentru zgomotul ei; şi 
astfel omul vede numai acel luminos spectacol al vieții, pierzându-l 
aproape definitiv pe cel interior… Neştiind nimic…) 

…„Eu aud până şi vibrația țevii de robinet, în urechi-mi, aud 
apa scurgându-se ca o ploaie, ca o învolburare de cascadă, de râu, 
prin măruntaie-mi; aud vibrația şi sunetul vieții… doamne, de nu ar 
înceta niciodată, de-ar tot continua!… Eu aud totul… totul…, afară 
de vorbele proştilor… Vuietul, vuietul acela al vieții, ca un fluviu 
zgomotos, în cel ce sunt eu… Oare nu această muzică ciudată, puter-
nică şi adâncă (din organe) ce este semnul curgerii, pe care o auzeau 
unii greci, în vechile timpuri, de spuneau că e o muzică pe care nu 
orice om o aude; şi că nu e numai a omului, ci a întregului univers, ro-
tund şi în mişcător echilibru, învârtindu-se şi creându-şi propriul său 
zâzâit, propria-i muzică…, pe care… o, doamne, vezi bine ei (cei din-
tâi) o ascultaseră… Muzica veşnică, curgătoare ca valul…, vreme tre- 
ce şi vreme vine…, umplând spiritul şi carnea hulpavă… Natura însăşi, 
oblăduitoare ca şi o mumă… Muzică… muzică, pe care ei o numiseră, 
în anii cei antici, într-un chip osebit, a înaltelor sfere… Muzică, 
muzică… „Să nu încetezi vreodată…” „Să nu ucizi”… O, ho, ho, ho…

*
– Cu ce auzi dumneata, tinere Clodi Primus, dacă amândouă 

timpanele îți sunt îngăurite și sparte, ca himenul unei fecioare 
dezvirginate?...Cum te mai înțelegi cu lumea? Cum îți receptezi 
informațiile cotidiene? Ideile?... Cum (o) auzi?... Practic, dumneata 
nu mai ai timpane!?

– Aud cu creierii, domnule doctor!...

(Din volumul „NUVELE, POVESTIRI, REPORTAJE”, în curs de apariție)Compoziție foto P. Cichirdan

Constantin Zărnescu 
ne-a făcut propunerea 
cu montarea Lupoaicei 

Capitoline la 
Râmnicu-Vâlcea în 2017



Pagina 3

Numai și prin acest titlu, cartea Marinelei Belu Capșa, „Mă 
doare gura dacă tac”, Editura Inspirescu 2018, atinge ge-

nialitatea, de multe ori câteva cuvinte însemnând mai mult decât 
o sută de pagini…și care pe lângă cele câteva zeci de pagini de 
poezie originală ca formă și conținut cuprinde și câteva zeci de 
caricaturi semnate de Cornel-marin Chiorean din care una, la fel 
de genială și care „traduce” acest titlu, ilustrează ambele coperți 
ale volumului.

Ca orice carte apărută în spațiul public, care se respectă, volu-
mul de poezii al Marinelei Capșa cheamă cititorul să i se alăture, 
la lecturare, acesta participând post editare la desțelenirea unor 
texte-poeme- făcând apel la propriile idei declanșate de ideile 
autoarei, ceea ce înseamnă că doamna Marilena, cunoscătoare 
de literatură română și universală este preocupată în a fi o 
prezență activă la…„Interesul general” cum ar spune un tal-
entat producător de televiziune din spațiul vâlcean. Cititorul 
participă, dialoghează tematic, notează, recrează…foarte impor-
tant  în economia cărții, volumului, atestând faptul că volumul se 
citește, interesează și pe altul, rămâne ceva  după lecturarea lui, 
nu stagnează numai în spațiul poetic al autoarei! Care autoare, 
Marinela Capșa practică un stil de poezie, deschis, neermetic 
așa cum s-ar aștepta toată lumea în acest început de secol; de-
spre care în prognozele anilor șaizeci ai secolului XX toată lumea 
nu se întreba decât dacă va fi sau nu religios…n-am auzit pe ni-
meni să se întrebe dacă va fi și eminamente…poetic!? Un poet 
care are un stil cu totul accesibil și din creația căruia remarcăm, 
iată, fabula, remarcăm pseudo-haiquul! Gândul rebel și din care 
lipsește (deși aproape epic) narativul… Cuvinte grele, simple, în 
cădere datorită gravitației și din care nu lipsește profunzimea și 
care uneori ating necuvântarea, „necuvintele” …cum ar fi spus 
cândva Nichita Stănescu. 

Editorul și tehnoredactorul, același,  nu marchează la genul 
foarte bine întâlnirea cu autoarea care-i pune pe tavă ilustrul 
collaborator, iată o realizare-creație în două planuri, grafică și 
poezie, care nu este nimeni altul decât Cornel-marin Chiorean, 
grafician și caricaturist, și pe care noi îl cunoaștem foarte bine, 
mai mult, nu vroiam să-i bănuim opera, excepțională, ci  vroiam 
să-i savurăm arta!  În această carte cu titlu atât de expresiv, 
aproape caricaturist, desenul lui Chiorean face umbra la text și 
ceea ce este mai rău, el însuși devine o …umbră!

Nici nu au trecut câțiva ani  de la debutul editorial, 2014, „Pe 
aripile vântului” și, iată, ne aflăm în fața unui poet fără frică, fără 
teamă de cuvinte, de necuvinte, în contact-convorbire cu imag-
inea, cu simbolul, precum poeții liberi, debarasați de canoanele 
artei poetice - rimate - în formă fixă. În urmă cu cincizeci și cinci 
de ani, tremuram de frica versului rimat și apelam la stihul într-
un cuvânt! atunci, 1968, fiind convins, ca și acum, că cuvântul 
are greutate și se lasă alunecat în simbolistică și poetică prin el 
însuși, creând imagine și stare poetică…. «  În aceste cenacluri 
şi manifestări ale Forumului ne-am trezit că suntem promororii 
unei noi mişcări culturale pe care o numim mişcarea 2000 sau, 
cum îi spunem doar unii, mişcarea culturală 21 (21: noul se-
col care abia a început)!  În aceste cenacluri şi asociații, reviste, 
activează creatori consacrați, de mult, dar şi noul val despre care 
vorbeam şi din care nu amintim decât două nume: Gheorghe 
Rusu şi Marinela Belu-Capşa...  „Pe aripile vieții”, aşa se intitulează 
cartea de povestiri scrisă de Marinela Belu-Capşa, debutantă în 
acest domeniu, al cărții de beletristică, dar cu destulă experiență 
publicistică, în acestă din urmă secțiune a activității scriitoriceşti, 
debutând odată cu înființarea revistei culturale „Seniorii”, în anul 
2008, cu un articol intitulat „Un senior cu suflet tânăr” şi în care 
îşi aducea aminte de un timp frumos (aşa cum este şi timpul de 
care îşi aminteşte în cartea apărută recent) şi în care îşi întreba 
tutorele:  „Cum se numeşte pomul care face ciori?” sau „Cum a 
ştiut barza adresa noastră, ca să mă aducă pe mine?”! » (Petre 
Cichirdan, « Marinela Belu-Capșa: „PE ARIPILE VIEȚII” », Cultura 
vâlceană, Nr 99, iunie, 2014)

„Tic tac, tic tac, tic tac!/ ... / Mă doare gura/ dacă tac...  („Nu 
tac”). Simplu, nu? Dar pe cine poate să doară gura dacă tace? 
Dacă nu pe o aceea, una,  cu frică de necuvânt ...și atunci, nu 
tace! își trăiește starea poetică prin cât mai puține cuvinte, așa 
cum și cuvântul apare în istoria omului și a cuvântului abia după 
ce are loc păcatul originar! Care? Cel în care Cain îl ucide pe Abel! 
Când înainte de miel lui Dumnezeu i se aducea orfandă un copil, 
dacă nu chiar primul dintre copii într-o familie născut.  Dumne-
zeule, ce odios, un copil pur...Trist dar adevărat, odată cu articu-
larea limbii, bine, între dinți și cerul gurii, apărând graiul vorbit, 
apărând și ura, și crima, și ura și neiubirea pentru celălalt. În toa-

tă această imensă și colosală natură toate lucrurile care trăiesc, o 
duc bine,  nu știu decât despre rostul lor și legea iubirii de sine...
desigur, cele care nu au limbă bine articulată în gură... 

„Tic tac, tic tac, tic tac!”, trece vremea și nu simt fiorii acestei 
treceri... și-i supăr pe toți că dau din gură și „Nu tac” („Nu tac”)...

O narațiune poetică indispensabilă (poezia „Protocol”) pen-
tru a merge și a te simți bine în Occident. Pentru a cunoaște 
aprioric Occidentul! Holul singuratic  și omul! Liftul și difuzorul! 
Tehnologia care te face să vorbești singur pe stradă, să vizitezi 
Elveția stând acasă la coada cățelului și în fața telefonului... Ex-
presia încremenită a Occidentului, Apusului, apus definitiv în ce 
privește ecuația ecologică, post chimică a CO-doi-ului;  „Holul” 
tapat cu video și difuzoare  și „Cetățeanul” creând un tot, o uni-
tate de bază, plină de actualitate, specifică societății prăbușite 
a Occidentului.  « „bonjur, madame!” zise/ fără să vadă pe cine 
salută/ (așa e protocolul)/ ... / „Entrez, s il vous plaît!/ și ușor se 
deschide ușa/ ...  /„așa o fi pe-aici,/ să saluți fără să te uiți;/ ... 
/ (dar așa e protocolul,/ să saluți politicos...holul)/ / pe un hol 
helvețian/ se află/ un simplu cetățean... » („Protocol”).

E hei, hei, ce frumos, încă, nu a apus epoca fabulei. În 
democrația contemporană, actuală, diferența între oameni se 
face prin faptul de netăgăduit că cei mici în general îl ling pe cel 
mare (ca în partidul de guvernământ)...și încă ceva, pututul este 
sinonim cu...puterea! ... « „Schelălăitul nu aju-
tă/ să umpli o burtă.../ia aminte de la mine:/noi 
tăcem,/ furăm  și trădăm/ pentru că putem-/  
burta plin-avem”/ rânji găunos/ dulăul chelos. 
» [Pentru că pute(m)]

„Un fante”, un poem plin de concret și de su-
gestie în care ni se spune în al patrulea vers din 
strofă, scurt, că „Oile lumii-s fără stăpân”; un 
poem  care ar fi făcut față în acest volum doar și 
cu acest vers de unul singur...atâta cuprindere 
are...adâncime și înțeles în douăzeci de litere 
din alfabetul românesc; dintr-un adânc cădem 
în alt adânc...și de atâta libertate oamenii-oi-au 
rămas, foarte grav, grav de tot, fără vise! Curios 
sau nu poezia Marinelei Belu Capșa pare a fi o 
traducere din poezia Renașterii italiene, scrisă 
pe Tamisa chiar de „Marele Will”, vorbind dra-
matic despre viitorul lumii; „Sub patrafir nori negri la pândă-/ 
Semn fulgerat de-un fante nebun/ Ce minte și fierbe s-ajungă/ 
Curând...al lumii stăpân.” („Un fante”) Nimic mai rău într-o lume 
decăzută, decât o comunitate care merge fără țintă, fără stăpân 
(conducător, lider) și care este lipsită de vise, de viitor.

Și, iată, semnează poeta acum la început de volum și nu la 
sfârșit deși a parcurs o experiență de-o viață, o poezie autobi-
ografică! „Perseverență”...Ok! dar până când doamnă Marilena 
Belu Capșa? Până când trebuie omul să persevereze și să existe 
la intensitate tinerească, după șaptezeci de ani, cum avem noi 
toți de la „Seniorii”, și absolvenți de clasă zero, și absolvenți de 
cea mai lungă clasă a maturității?... „mereu/ răsucind speranțe, 
iluzii,/ până-n ziua când/ eter va deveni,/ plătind inmiit/ timpul 
scurt trăit.” Vedeți, oricât ar trăi și-ar fi fericit, omul simte și con-
sideră, este convins, că timpul e foarte scurt între răsăritul soa-
relui și-al său apus! 

Chiar dacă ar trebui să tacă, curajoasă cum este, poeta nu 
tace chiar și-n acest poem pudic „Portret”, în care orice prinț, 
dar mai ales prințul mustăcios, desigur, cu mulți ani în spate tot 
la nurii ei feminini se uită...de la gât în jos! ...geaba ochi frumoși 
și „păr de abanos”....

Fiind totuși o cunoscătoare-mare de tot!-a poeziei românești 
și universale din toate timpurile, scăldându-se în afara orelor de 
clasă în apele simple și limpezi ale unui Sorescu sau Nichita Stă-
nescu, de ce nu și Alexandru Macedonski, dar și în unda optimis-
tă a lui George Topârceanu, Marinela Capșa ne surprinde prin 
simplitatea stihurilor sale, simple cuvinte întâlnite la tot pasul, 
aproape necuvinte, și, totuși, atât de aproape de existența na-
turală (cu har de la natură), sublimă,  așa cum este și Delta Du-
nării comparată cu bucuria de a trăi...acasă!: „Adâncul verzui e 
cutremurat/ de-o știucă nălucă/ ce face un salt acrobatic/ răpind 
o rază de lumină./ Pe sub sălciile plângânde,/ de după un plaur/ 
lin se strecoară/ o lotcă ducând cu ea/ mulțumirea/ că viața e 
frumoasă/ când te afli/ în delta de-acasă” („Prin deltă”).

Prezență activă în societate arta poetică exultă în a pune 
degetul pe rană, așa e Marilena Capșa, și vede, se laudă cu 
observațiile dezvăluind adevăruri crude; vede șobolărimea flă-
mândă mișunând nu pe sub cotețe ci la vârfurile puterii, vede 

comunitatea ca o corabie în derivă...duhoarea „minciunilor an-
alfabete”; bravo! simțim nevoia de manifestare, de alăturare la 
gândurile ei-poeta desigur-și descoperim că minciuna a devenit 
doctă cu atâta împresurare de doctoranzi acolo unde nu trebu-
ie! Doamne Dumnezeule, ce „Recviem” (poemul) „unui vis pier-
dut”. Câte și mai câte de-ale noastre nereușite sociale și politi-
ce, precum „Lumini, pancarte, strigăte,/ tobe în delir/ nutresc 
coșmarul./ Pe catafalc suferă drapelul/ pătat de lăcomia celor/ 
fără de țară./ În difuzoare/ recviemul/ unui vis pierdut.” Da, o po-
ezie cum ne place: spusă, grăită, vorbită, cu gravitație în aval de 
talpă, ca un „rap” perseverat pe aceste ecrane văzute și nevăzute 
ale lumii noastre de astăzi...ce păcat!

Adevăr, realitate: vitrina și combina, luxul și reclama veșnic 
neperisabile sunt...pentru nimeni! Oricum, nu pentru oameni... 
(„Refuz”) „gustul/ poamelor din copac/ și iluziile/ din vitrine/ cu 
astea nu mă împac”...Să nu iei căruța și sacul când te duci la po-
mul, la tot ce este prea mult lăudat!

Spune poeta: să ne întoarcem la ludic și să ascultăm, din noi 
și din afară, ce spune și copilăria; ce sfaturi venite cu atâta rost 
de la o copilă cu mult rost, fără doctorate de-a valma... „Să nu 
văd/ Ce nu avem,/ Să n-aud/ vreo vorbă rea,/ Să nu simt/ Ce m-o 
durea/Să zâmbesc/ Noapte și zi,/ de-o fi bine,/ De n-o fi.../ Ce 
bine-i să ai copii! („Sfaturi utile”) Asta-i așa, ca la Tudor Arghezi 

în poezia Cuiul!...ce simplă este inovația, chiar 
invenția, inventica pentru oameni în general... 
Dragul meu/ Așa cui făceam și eu/ Poate chiar 
mai dichisit/ Însă, vezi, nu m‑am gândit. Și 
totuși, copiii rămân cea mai mare bogăție a lu-
mii; asta ne spune Marinela Belu Capșa. Numai 
că noi adăugăm, doar  așa ca o atenționare în 
scris, că Tehnologia actuală, fără frâu și nema-
nuală, mănâncă coplilăria! Doamne, ai grijă să 
nu ne mănânce și pe copii.

Și o întrebare retorică: „Oare-a cui e vina?” 
(„Retorică”) că „În loc de brazi-beton morbid,/ 
s-avem un centru insipid.../ (La noi, în Orașul 
de carton, nu este cazul, că avem atâta pădure 
și apă n.n) Benzina își dospește prețul,/ oul mai 
scump decât găina/ ce fierbe greu -/ nu mai e 
gazul,/ pleacă lumina...”

Viața poetului! Un cumul de idei (desigur, cea a poeților 
adevărați, precum Marinela Capșa, care o viață întreagă a 
învățat cum să scrie astăzi poezie adevărată!); bătute-n cuie pe 
„acoperișul Timpului” („Nu va plăti nimeni”).

„Telegenicii hoți”-așa este, când îi vezi la televizor, și îi vedem 
tot timpul, îți dai seama că toți acești hoți (și hoațe- adăugăm 
noi) nu stau decât la frizer (și coafor) ca să ne fure nouă timpul!...

„Ovidiu stă singur/ în pustietatea cu trecători/ goliți de sen-
timente/ ziduri jupuite de vreme/ ling rănile indiferenței/ plătite 
cu sudoarea norilor/ excremente acide se scurg/ peste istoria în-
lăcrimată” pare ușor bacoviană și nu pare. „Trist”, o poezie extra-
ordinară ca o baladă despre tristețe...Iată cât de adevărată este 
noua profesie de poet al timpului său;  Marinela Capșa o poetă 
sosită pe ultima sută de metri din poezia anilor șaptezeci în care 
idei după idei cad ca stropii de apă de ploaie din cer pe pământ 
împreunând la un loc gândul și forma, împreună, legănându-se 
pe verticală și plutind peste noi, acoperind întreg acest pământ 
al mileniului trei... Trist și adevărat, al vieții refren.

„Va fi bine”!...slogan de clasa zero și ultima clasă de liceu. Din 
programul politic și de școală al mileniului trei. Slogan teribil, mai 
ales în tonalitate și accent care presupune că limba română tre-
buie schimbată. Schimbate numai cuvintele. În rest să rămână 
accentele, tonalitatea și... necuvintele; lacăt la gură! vorbește 
Capșa, poetă tânără și bătrână, ideal, economia azi e psihoe-
conomie, spune și întărește Ștefan Dumitrescu: „Hoția-i șef de 
stat major,/ Minciuna-primită cu onor,/ Sănătatea canceroasă,/ 
Învățământul-corigent de clasă,/ Economia-i furată de corbi/ 
Agricultura-doar pentru robi,/ (Fără supărare, așa era și odată-
un adevăr pierdut în vreme n.n) Tâlhăria, violul și alte măgării/ 
Ocupă știrile de fiecare zi.” Și, totuși, rămâne singura variantă de 
viață, slogan pentru mileniile care au trecut și vor mai veni: uzi-
na, familia și strada! esența noii psihoeconomii...

Desigur, întregul volum de poezii al Marinelei Belu Capșa este 
de citit și analizat, rând cu rând, poeta având, pentru tot ce o în-
conjoară și prin care trăiește, ceva de spus. Ne oprim aici, cartea 
este adnotată pagină cu pagină în continuare, dar noi și mulți 
alții vorbim mai puțin ca tot atât de puțin să ne doară și ... gura.

  pcickirdan

MARINELA BELU CAPȘA: „Mă dOARE GURA dACă TAC”
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autoarei de a evoca locuri, oameni, toate acestea te fac să le 
citeşti pe nerăsuflate. Opera: Inimi rănite (1995); Mic dicționar 
pentru interpretarea viselor (1995); Mesaje nocturne (1993); 
Fereastra sufletului (1999); Glosar de cuvinte rare şi ieşite din 
uz (1999);Vara fetelor bătrâne (2001); Iataganul însângerat 
(2003); Lexicon de cuvinte rare şi ieşite din uz (2005); Lacrima 
iubirii (2006).A rânduit Bunul Dumnezeu să fiu aproape de Omul, 
Veronica Tamaş în ultimi zece ani de viață, astfel am descoperit că 
în spatele unei profesoare exigente, dornică de a-şi educa elevii 
în spiritul conştiinței de neam şi de țară, se ascundea o doamnă 
sensibilă şi foarte inteligentă. În casa plină cu cărți din toate do- 
meniile dar cu preponderență istorice, străjuite de chipul 
domnului Corneliu Tamaş care zâmbea din tabloul de pe 
perete am petrecute multe clipe frumoase. Cu glas dulce şi 
suav îmi povestea despre copilărie, despre mama sa care a 
crescut-o singură dar cu multă dragoste, despre satul natal 
iar nu în ultimul rând despre famile şi copii de care era tare 
mândră, fiica medic, băiatul farmacist, nepoata elevă la un 
colegiu de prestigiu din Bucureşti. Cu o personalitate puternică 
dar şi cu o modestie specifică oamenilor de valoare, doamna 
Veronica Tamaş a îmbinat armonios viața personală cu pasiunea 
pentru ştiință, artă şi cultură.Autoare a numeroase cărții, iubită 
şi apreciată de foşti elevi, de mulți intelectuali, după plecarea 
soțului la viața veşnică, doamna romanului istoric vâlcean şi- a 
petrecut ultimii ani de viață într un con de umbră.Citea foarte 
mult,iubea călătoriile, adora liniştea, singurătatea, natura, 
îşi aranjase un mic altar la capătul patului pentru a fi mereu 
aproape de Dumnezeu, icoana Maicii Domnului o veghea zi şi 
noapte.Cât timp sănătatea i- a permis a vizitat țările şi capitalele 
europene, țara de la un capăt la altul, avea un dar frumos de a 
povesti şi a descrie oameni şi locuri.Chipul său emana prestanță, 
avea un surâs fin şi un zâmbet seducător, părea rece şi distantă 
dar era sinceră în aprecieri şi prietenie.Multe şi frumoase sunt 
amintirile mele despre domna Veronica Tamaş al cărei nume 
poate fi înțeles ca “Adevărata icoană” sau “Adevăratul chip”. Este 
greu să vorbeşti despre un Om drag la trecut însă este şi mai 
dureros să afli că a plecat spre o lume mai bună fără a-şi putea 
lua rămas bun de la tine pentru că erai într-o altă țară .Poate 
aşa a vrut Bunul Dumnezeu, aşa a fost să fie! Am rămas doar cu 
amintirile şi speranța că a plecat liniştită şi împăcată cu sine şi cei 
din jur.Drum bun în țara de peste veacuri, Doamna Profesoară 
Veronica Tamaş! 

Zenovia ZAMFIR
 

Sub falnicul copac care ne învăluie în fiecare primăvară cu 
parfumul înmiresmat al florilor de tei, poveștile spuse 

au un farmec aparte și rămân în memoria tinerilor prezenți 
la lecția de istorie predată în mijlocul naturii. Da, dragii mei, 
în urmă cu 60 de ani doi tineri studenți la istorie şi-au le-gat 
definitiv destinul încă de pe băncile facultăți şi au promis că vor 
pune în slujba culturii toată ştiința şi priceperea lor. Nu a fost 
elanul tinereți, timpul a demonstrat că responsabilitatea 
afirmațiilor a fost una reală şi pro-fundă. Doamna Veronica 
Tamaş a devenit pro-fesoară parcurgând toată gama de 
specializări, până la cea de doctor în istorie iar la rândul 
său,domnul Corneliu Tamaş, a ajuns profesor doctor,istoric, 
cercetător, scriitor și publicist. Cercetările lor, cărțile publicate, 
sunt astăzi texte valoaroase pentru cei ce studiează isto-
ria şi trecutul glorios al poporului român.Fiică de învățători, 
Veronica-Mioara Tamaş născută la 1 iulie, 1935, la Plenița, 
județul Dolj, a stu-diat Istoria la Facultatea Universității “C.I.  
Parhon” din Bucureşti. În anul 1958, după absolvire, împreună cu 
soțul, Corneliu Tamaş, a fost repartizată în județul Argeş. A lucrat 
la Piteşti ca profesoară de istorie la diverse şcoli şi licee. Acelaşi 
lucru s-a întâmplat şi la Vâlcea, după transferul soțului .

Din 1992, Veronica-Mioara Tamaş este mem-bru al Uniunii 
Scriitorilor din România. Într-un interviu intitulat ‘’Veronica 
Tamaş se inspiră din istorie pentru romanele sale’’, publicat în 
anul 2010 în cotidianul ‘’Adevărul’’, Veronica Tamaş mărturisea 
că s-a apucat de literatură foarte târziu, preferând ca, o viață 
întreagă să se dedice cititului dar şi elevilor săi. „Până în 1992 am 
fost profesor de istorie. Am trecut pri mai multe şcoli şi licee ale 
Râmnicului, dar activitatea mi-am încheiat-o la Liceul ‘’Alexandru 
Lahovari’’. 

M-am apucat de scris la 57 de ani, atunci când am ieşit la 
pensie. Toată viața am fost o cititoare dedicată, lecturând sute 
de romane. Pot spune că eram pasionată de literatură încă 
din tinerețe. Faptul că am urmat Facultatea de Istorie e tot o 
consecință a faptului că citeam romanele Agathei Cristie. 

În multe din cărțile ei Agatha descria peisaje din Meso-
potamia, acolo unde, împreună cu soțul ei, un mare arhe- 
olog au vizitat toate siturile istorice. Îşi aminteşte că era 
îndrăgostită de arheologie, dar, pentru că era mai îndrăgostită 
de viitorul ei soț - Corneliu Tamaş (devenit ulterior un 

LA FEREASTRA SUFLETULUI, LACRIMA IUBIRII NU VA SECA NICIOdATă
• Veronica Tamaş •

renumit arhivist şi scriitor) a decis să urmeze secția de 
Istorie a românilor.” Doream să fim cât mai aproape unul 
de celălalt pentru că ne iubeam. Arheologia m-ar fi dus 
prin colțuri prea îndepărtate de lume”. Profesoara Veronica 
Tamaş a fost severă dar corectă cu elevi săi, mulți îşi amintesc cu 
emoție şi nostalgie de orele în care vitejia înaintaşilor se împle- 
tea armonios cu frumusețea ținuturilor româneşti din descrierile 
doamnei de istorie. A fost profesoara care le-a dezvăluit o lume 
mult mai vastă decât sfera lor restrânsă, le-a arătat că praful şi 
mirosul filelor au farmecul lor, i-a învățat să viseze. 

A încercat să fie model, mentor, prieten, colaborator, 
confident, sfătuitor atât de necesar în actul de zidire a unei 
identități spiritual-culturale. În  perioada 1975- 1979 a condus 
destinele Şcoali Gimnaziale nr. 5 din Râmnicu Vâlcea unde au 
învățat sute de vâlceni. Pasiunea pentru istorie a determinat-o să 
studieze şi cerceteze neîncetat, chiar şi lucrările sale sunt inspirate 
din istoria poporului român, de exemplu,romanul „Inimi Rănite” 
reprezintă saga Mavrocordaților în câteva fresce din trecut, altfel 
decât fad şi sever, cum apar în manualele şcolare, reci şi sobre, 
sau în studiile de specialitate.Despre scrierile domniei sale se 
poate spune că ne ofere o lectură plăcută, erudită, cu multe 
amănunte istorice. Informația, frumusețea stilului, maniera 

860XYZ
Prietena mea de-o viață, Măria mea a 

fost la viața ei, în ordinea importanței, 
următoarele: nevastă, nevastă, iar nevastă, 
apoi mamă, bunică și femeie bună la toate. 
Extracuricular a mai fost și mecanic instalator 
de întreținere, vopsitor, fochist. Toate acestea 
sub atenta observație și atentul ochi a soțului 
său care, cu generozitate îi dirija activitățile, 
corectându-i greșelile. Acestea în gospodăria 
lor. La serviciu, era telefonistă, o foarte bună și 
apreciată telefonistă.

Pe vremea când toată lumea nu avea  
decât telefon fix, când era de serviciu, Măria 
mea mă suna și vorbeam, de una, de alta...
Telefonul Măriei era o combinație simplă de 
cifre: 860XYZ.

Într-o zi de sâmbătă, zi de vară, vară olteană 
care topește soarele, zi în care ar fi împlinit 
zece ani de căsătorie cu soția, șeful atelierului 
mecanic de la Minieră a hotărât să mergem toți 
pe plai, la Vârful lui Roman, pentru a-și alina 
durerea că aceasta îl părăsise. Și cum am zis, 
așa am și făcut.  Ce-a urmat a fost o nebunie 
curată. Se zice că la situații extreme, se cer 
măsuri extreme. Noi ne  situam într-o astfel 
de situație. În toată strictețea regulilor, legilor 
interne și generale, cu un adevărat serviciu de 
poliție a Minierei pe sectorul auto, noi, lucrătorii 

atelierului mecanic al E. M. Berbești am luat 
măsuri extreme să fim alături de șef în necazul 
său așa că  am urcat sâmbătă după-masă, care 
cu ce-au apucat, cu vreo patru mașini, pe plai: 
ARO-ul șefului, cu șeful, L.A.-ul construcțiilor  
prefabricate cu Lice, Atelierul mobil cu Vasile 
Șerban și chiar cu o cisternă pentru motorină 
condusă de soțul Măriei prietena mea,  pe care 
noi și familia îl strigam  simplu-Gae. Toți eram cu 
familiile sau măcar cu copii. Cine avea, cine nu, 
nu. Au venit aproape toți angajații atelierului. 
S-a lăsat cu paranghelie mare, grătare, cârnați și 
mușchiulețe, votcă, bere...Spre seară, pe lângă 
muzică, am avut moment poetic...S-au citit și 
ziarele la felinar...De coborât, am coborât  abia 
luni. 

Au fost două zile minunate, de neuitat. Nu 
mai spun că după excursie, două perechi de  
tineri de la atelier s-au căsătorit, iar după nouă 
luni s-au născut două fete...

Trecuseră câteva luni bune, toamna 
arămea frunzele, Miniera îndeplinea indicatorii 
planurilor unul după altul, Partidul pregătea o 
strategie nouă de „raționalizare a consumului 
de alimente”, cu puțină transpirație găseai 
lămpi de petrol numărul opt, uneori chiar și 
petrol pentru ele, nevasta  șefului se mutase 
cu totul la celălalt, șeful ceruse și obținuse 

transferul în alt oraș. Eu tocmai făcusem un 
ciubuc, vreo două kilograme de pulpe de pui, 
aur curat în 1986 și-o sun repede pe Maria să 
împărțim prada. Formez cu stînga în timp ce cu 
dreapta semnez niște acte ale șoferiloe mei.

-Țâr, țâr...
- Da, răspunde o voce plăcută, da vă rog!
- Salut! învăluită de o efuziune de amiciție, 

aduc voba de fosta ieșire pe munte. Ce zici, ți-a 
plăcut prin tufișuri?  

Semnez în continuare actele și zâmbesc 
gândindu-mă la tufișurile de jnepeniș pe unde 
ne aciuasem duminică pentru a scăpa de 
soarele arzător.

- Oh, da! Toată viața mi-au plăcut tufișu-
rile...

- Păi, zic, hai să mai punem de vre-un tufiș!
- Doamne-ajută!
- Neică, (întotdeauna i-am spus așa), atunci 

s-a făcut! termin de semnat foile de parcurs pe 
care le aveam nesemnate, închid cu dreapta 
dosarul, îl bag în raft la locul lui și vrând să plec, 
scurtez joaca zicându-i că de ceva cărniță am 
făcut eu rost dar nu am nimica de băut.

- Nu-i nimic! răspunde zglobiu, nu-i nimic!! 
Am eu un vin nemaipomenit, din ăla de biserică, 
de împărtășanie !!!

Mă umflă râsul numai la ideea unei 

paranghelii pe munte cu muzică rock și cu vin 
bisericesc dar, grăbindu-mă foarte de data asta, 
îi tai scurt elanul oratoric:

- Gata, nu mai am timp! Dă-mi-o pe nevastă-
ta la telefon te rog.

- Ești nebună? schimbase tonul. Ce să caute 
nevastă-mea...

N-a apucat să termine. Ca arsă am aruncat 
receptorul în furcă. Niciodată, dar niciodată 
neica Gae nu și-ar fi permis un asemenea dialog. 
Cu cine oi fi fost vorbit eu?  Ce-oi fi format eu 
neatentă căutând-o pe Marioara? O sun din 
nou, formând combinația cu multă atenție 
de data asta. Îi explic totul cu de-amănuntul, 
n-apuc să termin că Măria mea se pune pe râs 
și râde în hohote minute în șir.

- Știi tu cu cine a vorbit, nebuno?... Pe cine 
ai pus tu pe jar?... Cine ți-a promis vin din ăla?...
Cu popa Lupescu, surioară, cu popa Lupescu 
cel despre care se spune că are mari bucurii la 
fetițe, la enoriașe...Eu am terminația la telefon 
xyz, el are yxz, ușor de greșit și ai greșit-o...
surioara mea... 

L-ai chemat tu pe popa în tufișuri, păcătoaso?  
L-ai chemat! Acu pe unde ai să scoți cămașa?

Ligia ZAPRAțAN NICOLESCU
24 iunie  2018 /  Horezu
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CLAUDIA 
VOICULESCU

POEZII

Va veni o vreme...

Va veni o vreme
Cercul când va fi închis;
N-oi avea dileme 
De-o fi iad or paradis...

Eu, doar eu sub steme
Gând necunoscut, transcris...
Va veni o vreme
Cercul când va fi închis...
Nescrise poeme,
Oglindite ca Narcis
Vor pluti – embleme – 
Peste apele din vis

Va veni o vreme...

Păstrează al bisericii ceaslov...

Ce vale roditoare la Neajlov
Era-n comuna mea natală Corbii Mari!
Era și pomenită-n vestit hrisov
Măiestru scris de nobili cărturari...

Oamenii ei munceau fără istov,
Știau tot rostul țarinei ca vechi plugari;
Ce vale roditoare la Neajlov
Era-n comuna mea natală Corbii Mari!

Păstrează al bisericii ceaslov
Vechi însemnări de fapte printre cei tropari
Cu nou născuți sau betegiți ca Iov,
Câți croitori, dogari, cizmari și cârciumari

În valea roditoare, la Neajlov...

O toamnă...

Pe noi s-o prăbuși o toamnă
Grea ca o tristă priveghere
Și ne-o cuprinde lunga soamnă
Visând promisa re-Nviere...

Oare vom ști cine îndeamnă
Și cine-o pune bariere?
Pe noi s-o prăbuși o toamnă
Grea ca o tristă priveghere...
Ce jude-n urmă mai condamnă
Că n-am lăsat ceva avere?

El nu va ști nicicând ce-nseamnă
Odoarele de prin lăicere...

Pe noi s-o prăbuși o toamnă...

Pe-un drum cu ocolișuri multe…

Visam că merg pe-un drum cu ocolișuri multe
Și nu găseam fântâni și nici măcar un semn
Și nici măcar un semen care să m-asculte
Doar undeva, departe, ciocanele de lemn
Vesteau că la vecernii eu trebuie s-ajung
Să petrec o vreme într-o slujire mută
Să nu pot face semn, asemeni unui ciung
Să văd lumina nouă, străvăzută
De slujitorii pașnici ce sunt pierduți de vreme
Nemaiștiind de zarva și lumea de afară,
Să uit că cineva în urmă-o să mă cheme,
Să pot să fiu senină în liniștea stelară…

Să mă pierd

Hei, prietene zugrav
Mai știi să faci o colină
Să mă pierd pe ea suav
Ca o tânără regină?

Dar mi-e dorul prea firav,
Vine-o boare și m-alină...
Hei, prietene zugrav
Mai știi să faci o colină?
Oare pasul mi-a fost brav

Sau oprit de o ciulină?  
Vai! în urma mea, grozav,
Hoțul trage o cortină...

Hei, prietene zugrav!

Bunii vestiți…

Eu scriu aceste rânduri în ascuns,
Uimită cum se scutură din pomi
Atâta floare ce-aștepta răspuns
Din cerurile-nalte, din atomi…

Bunii parcă-n noapte vin vestiți
În carele cu boi de altădată
Și parcă de un zvon ei sunt opriți
Din drumul cunoscut să se abată…

De cale-ntoarsă nu mai este vreme,
Merindea toată s-a mâncat pe drum
În urmă n-are cine să-i mai cheme
Nainte drumu-i înegrit de fum...

Eu scriu aceste rânduri în ascuns...
Demult ai mei s-au rătăcit de lume;
Plecată-n urma lor nu i-am ajuns
De parcă se-ascunseseră în brume...

De-aceea calul s-a oprit din drum
Tot din porunca dreaptă-a nu știu cui...
Cad peste toate florile duium,
Tămâia doar mai arde în cățui...

CRISTIAN-ȘTEFAN 
GHEORGHIU
CU MÂINILE CURATE

Întunericul veghează betoanele înalte. Privirea rece a acestuia se resimte 
până-n propria măduvă. Un cer supărat, gata să urle oricând, plutește 

deasupra acestei paragini umane numită metropolă.  Un tablou sumbru mi 
se înfățișează, scufundat într-un amalgam sonor dens, compus pe alocuri din  
urletele sirenelor de poliție sau zgomotele metalice ale gloanțelor care 
scurtează din viețile întârziaților. Oricum ar fi, totul face parte din atmosferă, 
prieteni.  

Este atât de ușor să privești printr-o fereastră tot acest calvar . Totuși, 
zgârieturile încrustate în sticla bătrână  nu-mi permit să observ și detaliile 
măcelului, acestea dispar doar dacă te lepezi de siguranța,  dacă alegi să calci 
pe asfaltul  rece. N-am mai făcut asta de ani buni, m-am împrietenit cu căldura 
din apartamentul ăsta prea bine, îmi stimulează nebunia.  O carceră arzătoare, 
plină cu cărți prăfuite, așezate într-o ordine nebunească pe rafturile unui du-
lap care a depășit de mult a treia vârstă. În imediata întorsătură de cap pot 
observa fotoliul și canapeaua care-mi aglomerează camera, ce-mi încurajează 
dorința de a mă răsfăța în catifeaua crăpată.  Ar trebui să deschid geamul, 
poate aerul rece ar sparge perdeaua asta de fum de țigară. Sau, pot să mă așez 
pe scaunul bunicului meu, chiar la fostul lui birou, să-mi mai aprind un trabuc, 
încredințându-mă astfel morții și  timpului pierdut. 

M-am așezat, dar n-am aprins trabucul, nu-mi găsesc bricheta. Coatele mi-
au cazut  pe birou, lăsându-mi mâinile să-mi cuprindă capul. Privirea-mi era 
fixată în covorașul verzui care-mi acoperea mijlocul biroului. Crăpături, praf 
și-o scobitoare, nimicuri pe care le vedeam. Nimicuri de care-mi amintesc 
survolează în continuu orizonul propriei mele conștiințe. Ah, unde-s dronele 
de exterminare când ai nevoie de ele. Iar mă pierd în gânduri... 

Aburul care se ridică din ceașca plină cu ceai, asemenea norului fantomatic 
al renumitului Vezuviu care a șters din realitate câteva sate, îmi trezește o vagă 
amintire, una pe care tot vreau s-o uit. Biroul trepidează ușor, vibrațiile îmi 
alini-ază firele de păr de pe antebraț, tavanul alb brăzdat de timp este acoperit 
de-o lumină verzuie însoțită de-un sunet enervat și repetitiv. Iau telefonul în 
mână, îl strâng  ,ca și cum el este vinovat pentru ce urmează, și privesc ecranul 
scrijelit.

Mesaj nou: Reîncepe jocul amice, amintește‑ți‑l și cel mai important, nu‑l 
pierde! 

În acea noapte, acel mesaj mi-a spart toate ferestrele, lăsând frigul să 
umple camera și readucând monstrul care urăște liniștea. 

RăZVAN 
BăRăNGUță

DULCE VOIAjOR

Un val puternic ne-a adus aici, o undă puternică 
ce-a traversat adevărate mile marine pen-

tru a-mi zbuciuma gândurile-mi singuratice. Înotăm 
amândoi într-un neant existențial, sub o falsă mare 
albastră fără de pești, cu petice spumoase și de neat-
ins. Vedem fiecare insula, dar nu pe aceeași. Plutim în 
derivă în această imensitate, plină de enigme și mis-
tere, încărcată cu lacrimile îngerilor și ura diavolilor. 
O apă pur romantică astfel se formează sub noi și fie 
ne ridică, fie ne scufundă. Un imens ocean al plânge-
rii și fericirii stagnează sub noi și totuși nu știm ce să 
facem. Atâta experiență, atâtea istorisiri lăcrimânde și 
degeaba. Mulți se află în locul nostru și sunt derutați. 
De ce să nu exploatăm ceea ce ne oferă natura? Lac-
rimile sunt, până la urmă, făcute tot din apă care poate 
fi consumată. Așa că te-ntreb pe tine, dulce voiajor, de 
ce să ne deshidratăm într-un ocean al abundenței? De 
ce să nu bem suferința lichidă a lumii și s-o transformăm 
într-o sursă de putere de nestăvilit? Am putea fo-
losi acea putere pentru a ajunge amândoi la același 
mal, pe o insulă pustie, misterioasă dar generoasă și 
promițătoare. De ce atâta bătaie de cap pentru nimic? 
Se creează spume din ce în ce mai dense și albe sub 
zbaterea noastră pentru fericire care ne pot buimăci. 
Nu vreau să fiu peștele care-și periclitează propria 
casă, vreau să plutesc cu un scop clar și vreau să n-o fac 

singur. Suntem cu toții mici voiajori, plutind pierduți în 
nemărginitul ocean al disperării. Suntem cu toții locuitorii 
blestemați ai aceluiași ocean și totuși mai există pești în 
lume ale căror înotătoare sunt rupte iar aceștia sfârșesc 
înecați în paradoxul etern al imortalității față de acvatic. 
Poate te vei întreba de ce am dori să ajungem la mal, din 
moment ce peștii nu pot trăi pe uscat. Eu, însă, am altă în-
trebare pentru tine: cât de mult poți suporta banalitatea 
de a fi pește când lumea se bifurcă în picioare și aripi?

Poate că nu suntem împinși de același val, dar oceanul 
este doar al nostru, scump voiajor. Îl vom împărți negreșit, 
iar destinația noastră finală se va rezuma doar la întuneri-
cul pătrunzător al adâncurilor.

Îmbrățișarea întunericului

Ce splendoare-n prag de seară ‘nfățișează clar de apă
Sub răcita roșă rază a apusului de zi.
Ce sfârșit frumos de viață se termină deîndată
Când crăiasa argintie prinde forme străvezii.
 
Așezat pe iarba verde cu privirea către stele
Stau și ascult chemarea-ntreagă a pădurii de argint.
Cum mă-ndeamnă la-ncercare noaptea gândurilor mele
Să mă-nfrupt din întuneric, să mă las sa mă alint.
 
Voluptate tenebroasă unge suflet de durere
Curățându-mă de urma lacrimilor unui chin,
Îmi găsesc din nou speranța în clăditul de putere
Să mă-ncred în mâine iară și în mine iar din plin.
 
Ce-alinare dulce-i noaptea pe când ziua-i o teroare
Să trăiesc în lumea largă unde Soarele e sfânt,
Capodoperă de artă este Luna lucitoare
În reflecția safirie fără valuri creionând.
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I

Dedicăm Lirei un moment poetic să 
amintim că în urmă cu o sută de ani, 

în iunie 1919, apăreau „Poemele Luminii” în 
volum, ca dar al Ardealului pentru Marea Unire 
a românilor. 

Venind de pe Lotru: „Cetatea Luminii”, 
așezată în inima țării, vom aduce în atenție doar 
câteva fragmente de poeme, din antologia cu 
acest nume. Adăugăm versurilor unor poeți cu 
nume și câteva gânduri ivite special, „Aici… la 
Mare” să personalizăm Lotrul și să-l punem în 
sincron cu… Lira!

Aici… la mare

Saturn și-a adunat iubirile toate
În oamenii tineri și… din vreme
Și fiecare, demn se socoate
Țara luminii să urce-n poeme!

În aste palate pe țărmuri marine
Aprinde-vom lumina în ochii-ferestre,
Cânturi vom aduce, senine.
Lirelor noastre, fie-le zestre!

În strunele Lirei și freamătul mării
O nouă baladă acum se-nfiripă
Chiar noi, coborând de pe Lotru
Oprim veșnicia, acum, pentr-o clipă!

Marea ne saltă din valuri făptura
Ne-arată-n talazuri seninele frunți
În marea întinsă cât țara
Lotru-Voineasa coboară din munți!

                     (26 iunie, 2019, Saturn)

Da! Din limpezimea Lotrului urcă cea mai 
curată dintre minuni!

II

I.L. Caragiale, ne  dădea o critică subtilă a 
latinismului lui T. Cipariu în „Pedagog de școală 
nouă”. Ceea ce urmează este o parodiere... 
actualizată pentru Voineasa, inspirată și de ... 
Vânzătorul de păsări de Carl Zeller.

...Doi „profesori” se pregătesc să intre în 
sala de clasă cu intelighenții Clubului Lotru!

Stau în fața intrării și se prezintă... publicului 
- cu fața la sală și la juriu!

(Împreună):  Noi suntem profesori
                       Și examinatori
                       Pe toți îi instruim!
                       Pe toți îi dădăcim!
                       Îi și trântim de-i zăpăcim!... 
                       (arată către clasă!)
                       Colega! ...Colega!
Unul dintre ei, dumirindu-se, întrebător!
- Colega?! Noi suntem profesori? Exami-

natori?
Celălalt!: 
- Ai dreptate Colega! Ei sunt examinatori 

și evaluatori! (arată spre public și juriu!) ...Cei 
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din cancelaria lui Ovidius Publius Roșca dau 
diplomele!

Primul „profesor”:
- Colega! Colega! Ce căutăm noi aici? Nu 

suntem nici profesori, cât despre actori, nici 
pomeneală! Dar stai așa! Dacă la alții se poate, 
de la grădinițe pân` la doctorate... la noi? De ce 
nu? Câți n-au habar și se bagă singuri în seamă, 
ca musca în zeamă.

Se întorc spre „elevii” din clasă! Pe care nici 
nu-i văzuseră până acum!

Împreună:
- Ce avem noi aici?! 
- Ce avem noi aici?
Unul dintre ei: 
- O clasă de superintelighenți de la Clubul 

Lotru!
Celălalt: 
- Hai să-i cunoaștem! Bună zâua clasă! 
Toți-clasa-în cor:
- Să trăiți!
Primul „profesor”:
- Pe tine frumosule, cum te cheamă!?
- Dan Cuculeanu, să trăiți!
- De unde ești?
- Din Voineasa, să trăiți!
Către altul:
- Da pe tine istețule, cum te cheamă?
- Dan Cuculeanu, să trăiți!
- De unde ești?
- Din Voineasa, să trăiți!
Către alta:
- Pe tine frumoaso, cum 

te cheamă?
- Dandanaua Cucului, să 

trăiți!
- De unde ești?
- Din Voineasa, să trăiți!
...
Către celălalt „profesor”
- Colega! Colega!... ăștia 

sunt frați?... ori clone?
Celălalt „profesor”:
- Frați, desigur! că sunt cu 

toții ai Cucului! În stațiunea 
Voineasa a rămas doar un 
cuc și ăsta și-a pus ouăle în 
cuiburile din pensiunile locale și vedeți ce pui 
a scos! Cucul cel mare, nu își are cuibul pe aici, 
...demult!!

Primul „profesor”:
- Hai să facem o evaluare la Geografie, că is-

toriile sunt prea alternative! Tu ... Cuculene, din 
ce țară ești?

- Din țara Loviștei, să trăiți!
- Ce fluviu aveți voi pe acolo?
- Oltul! Să trăiți! ba! și Lotru să trăiți!
Către fată:
- Ia zi tu Dandanao! Ce capitală are țara 

voastră?
- Voineasa! Să trăiți!
- Cu ce vă ocupați pe acolo?!
- Tăiem pădurile... să trăiți! și ne prefacem 

că facem, turism... să trăiți! mai migrăm și pe 
coclaurii lumii să trăiți!

Al doilea „profesor”:

- Colega! Avem aici un aspirant  care vrea să 
se facă doctor de familie! Are parafă , are cabi-
net, dar nu are diplomă și este intelighent fo-
arte. A și plătit cum se cade... Uite i-am pregătit 
și testul! (i se arata un plic, doldora, primit de la 
candidat... il poate da și pe barbă) 

Primul „profesor”:
- Rugăm clasa să iasă în recreație, să râmână 

Cucul ăsta Cuc, poate s-o alege cu vreo... familie! 
    Rămâne numai un intelighent căruia i se dă 
o foaie de hărtie și  acesta se face că rezol-
vă testul. Vădit încurcat, deodată se așează și 
scrie, se orește și scrie mai departe. În vremea 
asta retrași din prim plan „profesorii” susțin o 
discuție mută in legatura cu plicul... candida-
tului, ceva a negociere a împărțirii spăgii! Apoi 
vin, iau testul și citesc cu voce tare subiectul și 
răspunsurile: 

TEST (unul citeste, celalalt aproba!)
Scrieți patru avantaje ale alăptatului la sân!
Primul „profesor”:
- Să vedem ce a răspuns intelighintele nostru: 

      Laptele nu necesită fierbere!
Al doilea „profesor”: 
- Nu putem contesta! Colega!
Pisica nu‑l poate fura! 
- Și asta-i drept! Colega!
 E disponibil orcând e nevoie de el! 
- Da! Cu condițiunea ca în momentul dat să 

nu fie ocupată posesoarea, cu altceva... mai  de 
miere!

Laptele este disponibil în 
recipiente atrăgătoare! 

- Ei da cu asta ne-a con-
vins!

Primul profesor:
- Bine Domnule Cuc (ule-

anu)! Noi îți dăm drumu (rile) 
și portofoliul, că diplomele 
le dă, cum am stabilit, numai 
Ovidius Publius.

(Textul dramatic realizat 
la Saturn, în 27 iunie, 2019, 
și prezentat în premieră, în 
28 iunie, 2019)

Ies din scenă candidatul  
și profesorul examinator - cel care a citit 
răspunsurile (primul „profesor”)!

Celălalt își ia rolul de poet în serios pentru 
scena cu... muza!

III

Avem scuza! de vină-i muza!

A venit asear` o muză
Pe plajă la Saturn, sub lună
Descălțată, fără bluză
Și... să vezi, ce mai furtună!
Mi-au zburat hainele toate
Cât pe ce să mă doboare
Dar scăpai, mă prinse-n brațe
Muza draga, salvatoare!

Mare tu! Mărie-albastră

Fă-ne un descânt prea sfânt
Să aprinzi iubirea noastră
Și-apoi căta-vom și-n adânc!

Să fim cu toții-un suflet bun
Lirei înstrunate? Frații!
Pe țărm de mare, la Saturn
Să cântăm Marea și Carpații!   

(28 iunie 2019, Saturn)

               Ai dumneavoastră cu totul!
               Semnează Clubul  „Lotru”!

Am mai amendat în timpul prezentării, 
în versuri, interpretarea care se dă culorilor 
drapelului național al românilor! O redăm în 
versurile datate: 27 iunie 2019, Saturn

 
Un motiv în plus 

să cântăm... lumina!

Să tălmăcim aici o stare
Ieri? O zi de sărbătoare!      
(26 iunie, ziua Tricolorului!)
Cu mic, cu mare, tot poporul
Sărbătorit-am Tricolorul
Și pusu-s-a fost o întrebare
Despre-ntreita lui culoare:
Ce semnificații are?
Au curs cascade, radiofonic
Ba mai cool, smartphonic
Răspunsurile date, toate fade,
Urzite-n ani de propagande.
N-am ales, dar am cules
Din păcate, foarte des:
Roșul? - „sângele vărsat de clasa mun-

citoare!”
Care „clasă muncitoare”, prin 1840, la prima 

lui desfășurare?
Albastrul? - „întinsa mare neagră dolofană!”
Din Dobrogea... română,  încă otomană!
Galbenul?- câmpul roadelor cu spice!
Nimic aici, nu am a zice!

Pentru noi răspunsul e esențial:
Tricolorul? E troiță de lumină!
Trei contopite clar, fundamental
Un soare: Tată, Fiu și firea-ne divină!

Iată aici, plăcuta-ne pricină
Să v-amintim a Lotrului lumină!

              Poetul de serviciu... 
M. SPORIȘ
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Bunicul

Bunicul 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 do-

amna 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
  

Îmi 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 atâr-

nat 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 necunos-
cutului 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 înflo- 
rată din taina cerului. Nu-mi spune că doare, lumina nu doare tă- 
cerea 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...

Primul roman S.F. din literatura română

Victor 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), Viața și invențiile 
lui Edison (1915). Înființează și editează revista Orion (1907-1912), prima revistă 
de astronomie din România. În perioada 1912-1916, conduce Ziarul călătoriilor și 
științelor populare, iar în 1918 tipărește ziarul Știința tuturor.

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 adolescenței 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 țara noastră, bineînțeles 
ca dată istorică. Sunt interesante romanele astronomice, dar adevărul astronomic 
pur e mai interesant și viața este așa de scurtă. Fiind prima lucrare de acest gen din 
România este de apreciat atitudinea autorului față de adevărul științific 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.

POEZII

Camera mea 

În camera mea
șoarecii se ascundeau
printre jucării,
stele de plastic și flori de hârtie,
ronțăind începutul de zi
între mobila gri și inimă
pe care o desfăceau în lumină
în bucăți mici
cărându-le apoi în cuibul
cu porumbei bălțați
să-i învețe să zboare,
astfel mi se făcea frig
și temerar învățam 
să escaladez cuvintele

Absurd 

nu pot să mă îmbrac
cuvintele tale
sugrumă respirația
îneacă orele
sparg liniștea străzii
năruie piramidele din cer
orizontul este pângărit
cu flăcări
ochiul îngrădit întârzie
zborul
în urechi citate abstracte
fac loc absurdului
sute de cuvinte
rup echilibru
poftim de te îmbracă tu
de poți din silabele tale
poartă costum de gală
mută cărarea pe mijloc
din casa jocului să ieși
nu îngropa energii
traversând
cu spatele

Amnezic 

viața ca o iubită trișată
abandonată pe o pârtie de schi
unde vezi cerul mai înalt
dar și capătul drumului
acoperit de nămeți
pierzi atomi ce devin radicali liberi
te frângi ca o plantă de prisos
ultimul
diagnostic
nu încape pe rețetă
lipsește spațiu să-ți prescrie
tratamentul
apetența virușilor
roade asemenea viermilor
într-un fruct lovit

CRISTIAN OVIdIU dINICă

daniel LUCA

În viziunea Karei Molnar, poemul se află chiar pe granița dintre lumi (Po-
emul dintre lumi, Editura Inspirescu, Satu Mare, 2019), funcționând ca un 

filtru între viață și moarte, dar și între realitate și oniric. 
Poem ce ascunde o taină sufletească („Din carnea literelor crește/ Poemul 

viu al tainei mele”) și se naște din scheltele altor poeme („În limpezimea din 
pre-somn/ zăresc schelete de poeme/ Ele-mi întârzie visarea,/ Continuă să mă  
cheme”).

RECUPERAREA INOCENțEI
O taină a inocenței, atât a vârstei  copilăriei („Ochii de copil privesc în gol,/ 

Dar golul nu e gol, e plin/ De fantezie și mister,/ De feți frumoși, de zâne”), cât și a 
maturității, nefiind pierdută atunci când fata devine femeie („Contrar obiceiului, 
inocența mea / Nu s-a pierdut odată cu ruperea himenului./ Fluturii mei albi încă 
zburau fericiți prin fața ta, viperă!”).

Totuși, inocența se evaporă odată cu intrarea brutală din vis în realitate, când 
nu se mai pune preț pe normalitate („Simțim în aer lipsa parfumului normalității./ 
Magia și-a pierdut deja efectul./ Și întrezărim./ Suntem în pericol de luciditate!”).

(Continuare în pag. 10)
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dOR dE NICHITA…

Nichita…  a fost unul, dintre cei care au 
încercat să-și crească și să-și ascută 

aripile spre a ajunge până la nori. Și în încerca-
rea sa mult pătimită, persistentă  și insistentă, 
cred, a reușit întro mare măsură să-și atingă 
țelul: ,,O să-mi crească aripi, aripi ascuțite până 
la nori...,,

Nichita este și plutește printre norii cei pe 
care îi invocă, el călărește pe un cal măiastru, 
printr-un miros de foi de alabastru. El a simțit 
condensarea timpului dintre noi, dintre el și ea, 
când mai rămăsese doar o lină apăsare între 
ei, când timpul se turtea între piepturile lor, și 
ora lovită se spărgea-n minute, în fuga lor spre 
ei înșiși...dintre copacii care se apropiau..., se 
îndepărtau...dar se preschimbau în martori 
tăcuți spre a lor apropiată fugă...

Îl avea  și pe Gică , pomul pe care îl adora 
și cu care stătea adesea de vorbă de dinaintea 
balconului său din Piața Amzei, fiindu-i  un 
apropiat la care uneori se destăinuia tăcut, 
printre gânduri și frunze, printre adieri și 
suspine, printre zbateri  și  mărimi, printre 
căderi și suișuri, printre marile trăiri... 

Și a vrut să se împotriveasă la „Leoaică 
tânără iubirea”, dar a dus mâna la sprânceană 
acceptând-o încă o vreme, și-ncă-o vreme...și 
vreme de vreme...

Stând la o marginea orei, lăsa doar cuvintele 
să zboare, și zburau...zburau neîncetat, spre 
curcubeul cel repetat, spre dincolo de marginea 
orei, spre infinit...devenind Necuvinte...pline 
de-nțelesuri...

Luptându-și ochiul cu privirea, inima cu 
sângele, orânduindu-și râsu-plânsu, viața sa 
spre clar sublim, dintr-un mare început, viața sa 
de nenăscut. 

Prin ochiul magic care plânge, prin călcâiul 
sărutat ce prin șchiopătare nu trebuia să-i 
strivească sărutul, prin pleoapele cu dinți, cele 
cu lacrimi mânjite, printro muzică presată, mai 
de-aici și de-altădată... 

   Piatra... prin ancestrala lui ardoare spre 
cele fizice și metafizice, a invocat-o ca pe  o 
prezență subtilă în multe dintre poemele sale, 
a transformat-o, a sublimat-o, a biologizat-o, 
dându-i calități de persoană atotprezentă 
printre noi, printre copaci, prin aer, printre 
ierburi, dându-i chiar posibilitatea de a gesta, 
piatră din piatră...

Coborând dintr-un bolovan un pas de 
domnișoară, printr-o pasăre amară, își afunda 
inima într-o  fundă din ce în ce mai  roșcată  
spre plângerea unui cal nibelung, înspre o 
răstignire care nu se mai voia repetată...
mergând blând...

Se lăsa locuit printr-o sunare de flacără 
lăsându-se încet pe câte o pasăre dormind...
sau pe câte o frunză care era dintr-un altfel 
de toamnă, și era...„o picătură de sânge care 
vorbește”.

Și a fost singurul care a auzit în tristețea lui 
nenăscuții câini pe nenăscuții oameni cum îi 
latră...  

VASIAN 
MIRCESCU

…CONTRAdICțII…

…Simțiri contradictorii mă încearcă
Tot izvorând din sufletul profund
Precum un val de mare agitând o barcă
Ca s-o coboare încet înspre afund

Sunt uragane, ploi și vânturi
Doar uneori răzbateri de lumină
Planând idei răzlețe-n anotimpuri
Urcând încet din zbaterea de tină

Un fulger mai răzbate uneori
Prin universul plin de întuneric
Prelins scânteietor de dincolo de nori
‘Nălțându-mă din adâncimi spre ezoteric

Aș vrea ca raza cea de sus venită
Să-mi lumineze calea încet și sistematic
Învăluindu-mi ființa-ncremenită
Prin acel dar profund și apofatic...

dORINță?...

…În podul lumii mi-aș fi dorit să urc
Ca de teluric să mă descătușez
Printre măiastre stele cu dorul să mă-ncurc
Și-o clipă doar pe cornul lunii să m-așez

 Nu să privesc de sus cu resemnare
La tot ce-aș fi lăsat jos pe pământ
Ci doar să dau clipitelor visare
De dinaintea morții, spre dincolo de gând

 Hieraticul de mai presus de atmosfere
Din visul cel frumos s-adeverească
Să pot pluti o eternitate printre ere
Speranța unei vieți întregi să se-mplinească...

„SINERGIA FAPTELOR”...
                             
 S-au ,,înălțat” ,,isteții” dintre noi
Ca spre lumina sferelor ,,astrale”
Și înotând prin fabrici de noroi
Își tot aduc întruna osanale

Dar nu s-au înălțat, ci au ieșit
Dintre mizerii mustind de necuviință
Ca figurând prin treacătul venit
Descurcăreți ,,băieți deștepți” dar fără știință

Dintrun sistem anume au emanat
Prin ,,meandre de concret” pline de fente
Semianalfabeți , mârlani, ciocoi de lepădat
Ajungând în portofolii, parlamente

Nu au nimic din simțul omenesc
Decât o viclenie fără seamă
De din acel decembrie românesc
Ei tot curgând  încet și fără teamă

 La situația precară-n care am ajuns
Din cauza  hienelor făr-de asemănare
Se tot încearcă să se afle un răspuns
La marea și neasemuita întrebare

Dar cine să ne dea o lămurire?
Justiția oarbă sau membrii de partid ?  
Cu toții se gândesc la ,,nemurire”
Și-ncet-încet dosarele se-nchid! ...
                 

 CURAj…

…Se opinti  o oaie din spiritu-i gregar:
„Ce-ar fi s-o rup de turmă nițeluș
Să viețuiesc în lume timp de un an  măcar
Așa cum a făcut vecinul vițeluș”.

Se-ndepărtă încet-încet de turmă
Subtil ascunsă printre tufișuri dese 
Să nu-i rămână înapoi vreo urmă
Și să se-ndrepte spre căile alese

 Neauzind săraca ce a pățit vițelul
Se avântă pe căi necunoscute
Pășind cu-ardoare ca să-și urmeze țelul
Printre poteci de ierburi de dânsa neștiute

 Doi lupi tăifăsuiau într-o umbriște sură
Și auzind un foșnet pe vecina cărare 
Cu laba peste bot pentru că nu aveau gură
Se tot loviră  dânșii spre blânda arătare:

„Vezi și tu ce văd și eu ?” , se-nvrednici ăl mare
,,Cum de nu unchiule , o oaie rătăcită
Apucă-te și  pune  iute de-o frigare
Pe cât de mic mă vezi, eu  ți-o aduc beregățită”

Sări lupșoru’ în urma ființei rătăcindă
Și nefiind  dedat o apucă de coadă
Oaia se-ntoarse și cu privirea-i blândă
Îl apostrofă încet: ,,Ce vrei măi nodiță-noadă?”

,,Am vrut să-i arăt unchiului că am mare curaj
Când  te-am văzut pășind printre  poteci-păduri
Dar te rog să accepți un mare-mic șantaj
Să te lași prinsă că nimic n-o să-nduri”

,,Da’ du-te măi de-aicea tu chiar te crezi voinic
Să mă las prinsă de tine și să nu zic nici pâs
Chiar dacă zici că n-am să pat nimic
În asemenea hal n-am să mă fac de râs!”

  Și cum stătea în asfințit să-nceapă ploaia
Unchiul veni furiș și o-nhăță avan
Și-astfel sfârși din întâmplare oaia
Prin marele curaj de  a ieși în plan.

Morala: Să nu te crezi că ești voinic
               Oaie când ești sau un lup mai mic
                              
    

 FERICIRI?...

Doamne, fie-ți milă de mine
Schimbă-mi viața doar în bine
Schimbă-mi vrerea, schimbă-mi mersul
Schimbă-mi duhul, universul
 
Tot forțând  a mea voință
Cad mereu în neputință:
Duhul cade-n sărăcie
Dar nu spre împărăție

Plâng păcat după păcat
Dar rămân nemângâiat
Cât de blând sunt și voi fi
Pământul nu-l voi moșteni

Flămând de sunt după dreptate
Și însetat de lipsa ei
Păcatul meu mereu mă bate
Și să mă satur nu-i temei

Un milostiv de-aș vrea să fiu 
La rându-mi să fiu miluit
Mă tot trezesc întrun târziu
Că mai nimic n-am dăruit

Am vrut să fiu cu inima curat
Pentru a Te putea vedea             
Dar calea pe care-am urmat
M-a-ndepărtat de voia Ta        
..............................................
Un pacifist aș vrea să fiu 
Pe toată lumea să împac
Dar mă trezesc întrun târziu
Că nu prea reușesc s-o fac

Prigonit pentru dreptate
Am fost și sunt și voi mai fi
Dar cerul îmi e prea departe
Și greu îmi e a-l moșteni

Ajută-mă ca-n rest de viață 
Pe toate să le-ndeplinesc
Să fiu doar sub a Ta povață
Și fiul Tău să mă numesc...
                

ÎN ZORI  dE ZI...

În zorii zilei ce se desfășoară
Prin  negrăite încântări și frumuseți 
Pe Tine te resimt  ca-ntâia oară 
Palidă întruchipare a lunecoasei dimineți

Răsai străfulgerare  de borangic din ape
Ca-n  ochii mei cei stinși cu lacrima din pleoape
Dureri să nu  răzbată din  vaietul cel veșnic 
Ci  luminat să fiu  mai bun și mai puternic

Înalță-mă încet spre cerul de opal
S-ating visatul  mers înspre auroral
Ca fața mea cea plânsă să mi se lumineze
Dorita-ți rază blândă mereu să mă vegheze

Punând în  viața-mi ștearsă un semn de căpătâi
S-ajung prin revelație la starea cea dintâi
Ca inocent fiind și șters de orice vină
S-ating în zboru-mi o pană din aripa-ți Divină...

PLOAIE?...

Plouă încet peste iubirea  noastră
Și stropii triști ne plâng pe la ferestre
Tiptil s-a-ndepărtat din steaua mea albastră
Picul de fericire ce-a fost ca o poveste

Negura ploii reci ne-alunecă-n târziu
Și niciun fulger nu  mai luminează
Vreun sentiment ce s-ar dori să fie viu
Prin dragoste spre o conștiință trează 

Poate doar roua din palide dimineți
Să mai revigoreze din căderea noastră
Prin toboganul învârtitei noastre vieți
Și-un soare să  răsară la fereastră...

... REVENIRE...

Stai cuminte ca-nainte
Desfătându-te-n cuvinte
Când cuvintele-or să sune
Să-ți aducă versuri bune

Mergi încet pe urma lor
Și prinzându-le din zbor
Să le dai sensul și versul
Să cuprindă universul

Ca pe fila  de hârtie
Muzele să te îmbie
Și să salți printre trohei

Dacă poți și dacă vrei
Dezvoltându-te-n neștire
Pas sublim spre împlinire...
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EPIGRAME

Temă: 
Dragostea trece prin card

Amor electronizat

C-a fost cu mine prea galantă,
O damă retușându-și fardul,
Mi-a zis să îi plătesc cu cardul,
Că are cititoru-n geantă.

Un nou eșec

Că viitorul nu-l cunoaște,
S-ar duce Oana, azi, la moaște,
Dar n-are bani destui în card,
Că Lis i-a cheltuit pe fard.

Afecțiune parentală

Cu cardurile pentru masă,
Că au copii în bătătură,
Părinții iau și duc acasă:
Țigări, cafea și băutură.

Fără ocolișuri

Speranță nu i-aș da ideii
Să intru-n inima femeii,
Că pentru mine-i de folos,
Să am acces, ceva mai jos.

Temă: 
Nu mi-e frică de muncă

dialog tată – fiu 

Că n-ai școala terminată
Viața ta cum o să fie?
Voi trăi ca tine, tată,
Că nici tu n-ai meserie!

Criterii de admisibilitate

Nu am serviciu, meserie
Și am ieșit din pușcărie
Dar m-a primit, că am valoare,
Partidul de la guvernare.

Spre vest gonesc oltenii

Olteanu-i trist și fără chef
Că n-a găsit un post de șef,
Dar cu blândețe-i spuse popa,
Că sunt destule-n Europa.

Pe margine de șanț

Hoțul, îngrozit gândea:
Vine iarna, ger, ninsoare,
Trebuie să fur ceva,
Să ajung iar la-nchisoare.

Umilință

Când moartea-n curte i-a sosit,
Țăranul i-a și dat poruncă,
Să meargă repede în luncă,
Pe unde-i fânul necosit.

Onoare sau listele 
cu ajutoare

Târziu, a părăsit localul
Și-și prinse soața cu primarul,
Dar nu a dat în el cu parul,
Ca să nu-și piardă „socialul” !

Laptele tăticilor

Deși cunosc, eu nu-nțeleg
Cum alocația la prunci,
Cu ea doar alții se aleg,
Ce stau în cârciumă pe brânci.

Tema: „Peștele biped”

Atamanul

Pe lacul insulei Belina,
Pescarul Liviu, fără frică,
A prins în mreje pe Irina,
Mai dulce ca o Bombonică.

Era chimicalelor

Am consumat adesea pește
Crescut în apele de munte
Și de o vreme simt că-mi crește,
Un colț de rinocer în frunte.

O altfel de piscicultură

Că e zi de sărbătoare
Și la pește-i dezlegare,
Vinde și el prospătură,
Cinci sirene pe centură.

Managerul

Chiar lângă lac e o parcare
Și-un tip adeseori apare
Cu trei femei, că îi priește,
Profesiunii lui de pește.

ION MICUț

Gutuia buclucașă 
   
 
Știind că noaptea nu veghează
la pomișorul cu gutui,
pe când stăpânu-n pat visează,
iar eu n-am spus-o nimănui.

M-am strecurat tiptil prin beznă,
pe sfinții toți din calendar,
rugându-i să nu-mi rup vreo gleznă
c-ajung ca prostul legendar.

Pășesc prin curți întunecate
neluminate de vreo stea
și merg prin frunze spulberate,
că vreau gutuia, doar pe ea.

Sălbatic inima îmi bate,
c-aud jandarmul, prea târziu,
văzând cătușele curbate
în minte s-a făcut pustiu.

Și-a doua zi, ca la paradă,
încătușat și amărât,
mi-a pus, să fiu văzut pe stradă,
gutuia atârnând de gât.
                                          

NICOLAE 
NISTOR

POEME

               FUGARA MEA
  
Nu trece nicio zi fără să pictez, 
culori naive se scurg pe planșa vieții 
în diminețile ce se îneacă-n rouă, 
care miros a tinerețe neînflorită. 
Nu trece nicio zi fără să vreau 
să șterg statuia nudă a iubirii, 
care, uitată pe o stradă neîntoarsă, 
se îneacă în lacrimile amintirii. 
Nu trece nicio zi fără să vreau 
să număr florile sufocate-n mine, 
petală cu petală aruncate-n aer, 
ce cad peste trăsuri cu maximă uimire. 
Mi te închipui o fugară albă 
în noptile când, adormit  
pe rafturi de biblioteci, 
îmbrățișat de durerea ce mă arde, 
cum treci prin ele răsfoindu-mă, 
iar eu încă mai deschid tomuri 
efemere 
sperând să te oprești în cartea mea, 
pe o copertă, numai pentru mine!

              dOUă MăȘTI 
  
Sunt pedepsit să stau  
cu spatele la lume,  
să nu văd decât prin perete…  
Tu nu poți să fii ce ești,  
mi se spune…  

Atunci îmi fac de lucru,  
pictez pe pereții albi  
portalul să călătoriți 
prin oglinzile vii  
din mine,  
apoi adorm cu un corn în perete  
să prind liniștea păsării Kiwi.  
Nu am organe care  
să ceară ceva,  
eu nu mănânc,  
nu am nevoie de apă,  
sunt cel ascuns în mine,  
un mine pe care îl vedeți,  
îl ignorați de câte ori trec  
apoi mă vânați  
să mă puneți trofeu  
pe un perete rece…  
De aceea am două fețe  
și masca care vă petrece

           TOAMNA MEA 
      ASCUNSă-N FRUNZE 
  
Niciodată toamna mea  
nu se lasă măturată,  
Oglinda colorată,  
în care mă ascund de vânt,  
are coastele goale  
asemeni gutuilor  
așezate la ferestră  
în locul soarelui  
să pot vedea stelele trecute  
cu miros de fructe crude  
toamna mea ascunsă-n frunze!

         dRUMUL IERTăRII
  
am murit amândoi 
apoi 
au bătut în cuie 
trăirile noastre 
strigătul tău de bărbat 
aducea ploaie cu sânge  
eu la picioarele păcatului 
sărut umbra care cade din tine 
alt drum de femeie te duce 
unde vei urca pe o altă cruce

                           CALEAȘCA dIN NOAPTE 
  
Este prea frig în astă toamnă, prea plâng cuvintele în cer  
care te caută pe tine în pâlpâiri de stele care pier…  
Orașul acesta ce nu doarme de multă ploaie care doare, 
luminile ce duc însingurarea să lase urme pe trotuare  
și cum tac miei ascunși în locuri sfinte, în crucile de la hotar  
și ce mai strigă disperarea în vocea falsă de samsar…  
Se aude zgomot de caleașcă ascunsă în vremurile trecute, 
privesc pe stradă, nu te văd, doar umbre triste și trecute… 
Văd casnicele ce se plâng de trecuta viață irosită,  
tu ești departe și nu văd de prea mult cer trecut prin sită.  
Ce pot să am în acest burg decât o amintire îngropată  
cum ochii tăi ce se ascund în ademeniri de altă fată  
și trupul tău ascuns în piatră nemișcătoare și tăcută  
mă cheamă să cad în păcat în astă lume netrecută.  
Trec suflete pe lângă mine cu flori mirositoare spre mormânt  
și trupul meu încet mă doare, mă pipăi și parcă numai sunt… 
Este prea frig în astă toamnă, până și pietrele șoptesc  
despre caleașca părăsită trasă de caii albaștri 
ce au coborât din cer, pe pământ!

                           dUPă 
                   LIBERARE
 
De ce să cârpească ciorapi rupți 
ascunși în pantofi de la vechituri? 
Cum chiștocul era poștă în armată 
cine avea dormea deasupra cerului 
pe jos curățenia, un lux făcut la ordin… 
Ce prostie să-ți tocești degetele 
picioarelor 
pentru patria roșie, 
pentru fusta roșie de dincolo de gard 
căutătoare de fise de trei lei 
aruncate la schimb cu țuica de găinaț. 
Un ofițer căzut din avion, 
nevasta pianistă 
punând la lectură ziarul Scânteia, 
un abecedar pentru subofițeri 
cu tabla înmulțirii pe casă, 
ordine date cu silă… 
Ce mare scofală să fii umilit  
de un tractorist coleric? 
Și ce libertate după liberare, 
o mutare de la un penitenciar la altul 
în regim de libertate, de canal. 
De ce să cârpească singura haină? 
Împrumută pentru bal, 
al întrecerii socialiste, 
votca specială făcută să ucidă. 
Te apucai de gard de parcă  
aveai o boală din aia… 
Cei care știau carte 
jucau șah la scara blocului. 
Table numai cine urla, 
fata lui Nelu voia să se mărite, 
căuta un fost soldat cu televizor. 
Ce viață ovaționată de frică! 
Șeful de șantier pare un spion 
introdus în această lume 
dezrădăcinată. 
Îl invita să lucreze, să aibă cu ce să  
se însoare, să facă copii roșcați 
asemeni cântecelor patriotice, 
să îngroașe circul omagial de pe 
stadioane 
unde muierea era artistă până seara. 
Casnică numai noaptea, dacă soțul nu 
dormea.

         
                  FFERICIREA – O EFEMERIdă 
  
Timp mult să te ridici de unde începi să trăiești,  
o singură zi de fericire totală - când să te plictisești,  
am vrea să fim efemeride iubindu-ne fără regrete,  
să zburăm asemeni petalelor din parfum șoptite...  
Să iubești, apoi, să mori, fără tristeți copleșitoare,  
iubirea, dincolo de timp, o repetăm, dar moare,  
viața inutil trăită se stinge pierdută-n lumânare,  
căutăm fericirea în speranțe deșarte, fără soare, 
corpul meu, cuprins de efemeride seducătoare  
apa aceasta în care mă scald este plină de soare,  
timp mult să te ridici de unde începi să trăiești, merită.                
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RECUPERAREA INOCENțEI
(Urmare din pag. 7)

Pierderea inocenței atrage și pierderea speranței, dar în mod voluntar, ca o 
acceptare, ca o renunțare în fața destinului („Mi-am îngropat de vie speranța./ 
Zilnic pun o floare pe mormânt”), urmarea fiind cufundarea în întunericul inte-
rior („Fără ea mă scufund încet/ în întunericul din mine”). Moment în care și mo-
artea începe să-și facă simțită prezența („Miroase-a moarte peste tot./ Miroase-
a lumânări și-a crizanteme”).

Numai că speranța nu se dă bătută cu una cu două, ci luptă din totate puterile 
pentru a supraviețui („Buzele mi se crispează într-o grimasă/ Și țip cu disperare mai 
tare decât ea,/ Căci nu mai știu unde am ascuns lopata”). Și începe cursa pentru 
recuperarea inocenței pierdute, rezultatul fiind o reușită deplină („Și rând pe rând, 
cu grijă, mi i-am adunat,/ I-am cunoscut din nou și mi i-am întrupat,/ Împreună 
spre lumină cu forță am pornit./ Cine am fost și cine sunt, mi-am reamintit”).

Fiorii iubirii nu mai stau ascunși, ci, ușor-ușor, răsar în inimă, aducându-i 
fericirea („În inimă îmi cresc, ca un fior,/ Mugurii iubirii./ Toate în jurul nostru 
strălucesc/ Mai tare decât legea firii”).

Poemele Tăiș de gând și Comă melancolică nu au suficientă forță, iar E ușor 
este numai moralizator și atât, însă poezia Karei Molnar este curajoasă, ven-
ind cu un mesaj optimist, de lumină și speranță, pentru ca omul să nu se lase 
niciodată înfrânt fără luptă.

(Urmare din pag.1)

2) Muntele românilor, adică Munții Căpățânii, numiți astfel de la craniile descoperite aici, rămase din lupta de 
la Posada, străbătut de ,,Drumul ungurenilor”, drum care pleca de la Giurgiu, trecea pe la poarta Mănăstirii Bistrița 
peste munți spre localitatea Mălaia și ajungea la Sibiu.

3) Schitul Sfântului Mucenic Procopie, construit din lemn ca urmare a victoriei de la Posada, pe locul lui fiind 
zidită actuala Mănăstire Bistrița, de către banul Barbu Craiovescu.

4) Mănăstirea Schimbarea la Față, ridicată în jurul anului 1350, la intrarea în Defileul Bistriței, de către domnito-
rul Nicolae Alexandru Basarab, cu scopul de a imortaliza everimentele din 1330, petrecute în aceste locuri.Mănăsti-
rea există și astăzi, fiind cunoscută sub denumirea de ,,Biserica Bolniță” a Mănăstirii Bistrița.

5) Descoperirea unor piese militare de origine maghiară, în locul numit ,,Între Râuri”, cu ocazia construirii hidro-
centralei de pe râul Bistrița, în ultimul deceniu al secolului al XX-lea, între care o cămașă de zale și două biciuri de 
luptă cu buzdugan și lanț, datate din secolele XIII-XV.

Lecturarea acestei cărți este asemănătaore cu vizionarea unui film, în care evenimentele sunt prezentate  ca și 
cum s-ar fi petrecut ieri.Înlănțuirea argumentelor prezentate de autor este logică și cronologică, respectând întru 
totul informațiile documentelor vremii.Documentarea temeinică a autorului se poate deduce din cele 1066 note de 
subsol, precum și din cele 320 de surse documentare, pe care se întemeiază afirmațiile sale. Istoria românilor are 
multe enigme, multe locuri obscure, în care nu se poate face lumină din cauza lipsei documentelor sau a lacunelor 
din cele existente. Doar o cercetare intuitivă, bazată pe bun simț , pe logică, pe argumente raționale și pe integrarea 
everimentelor în contextul european și universal poate aduce un crâmpei de adevăr istoric mult aștepta.Acest lucru 
îl realizează cu prisosință părintele arhimandrit Veniamin Micle atât prin cartea de față, cât și prin toate scrierile sale.

„AdEVăRATA POSAdă, dEFILEUL BISTRIțEI”

 Ligia ZAPRAțAN NICOLESCU

Am vut, și am, cinstea și onoarea 
să cunosc destul de bine familia 

scriitorilor Pavelescu. Find colega de an la 
Facultatea de construcții a domnului Mircea 
Pavelescu Jr. m-am bucurat de prietenia 
domniei sale de atunci și până acum, de 
aproape jumătate de veac. Am avut bucuria 
de a  face parte din grupul „celor aleși”, a 
persoanelor care au găsit pe Calea Victoriei, 

vis a vis de Palatul Telefoanelor întotdeauna o ușă deschisă , 
persoane pe care, dincolo de ușă le-au așteptat prieteni.

Ani de zile familia lui Mircea a fost și familia mea. L-am 
cunoscut bine pe tatăl lui Mircea, pe domnul Mircea Pavelescu 
senior care atunci era directorul ziarului „Urzica”. Catrenele, 
fabulele, povestirile  scrise de domnia sa mi-au fost mie ani  
încântare a zilelor destul de grele prin care am trecut. Mie, ca și  

CASA SCRIITORILOR PAVELESCU
persoanelor doritoare și consumatoare de umor fin, de calitate, 
domnul Pavelescu senior ne era exemplu de scriitor care nu se 
înregimenta, nu se „vindea” pe treizeci de arginți. 

Într-o zi, mai prin vară, pe când savuram o cafea în ma- 
rea sufragerie din casa de pe Calea Victoriei, și comentam îm-
preună ceva  scris de mine și apărut în paginile Culturii Vâlcene, 
Mircea  a scos din  sertarul biroului său un teanc de coli de hârtie 
scrise.   

-Știi, tigroaico, zice, m-am trezit scriind și eu! și-mi întinse  
colile. Nu s-a complicat cu formula clasică: „ia vezi, ce părere ai?”  
sau „crezi că e ceva de capul lor?” sau, „dacă ai timp, uită-te pe 
ele.”

Știa că sunt bine scrise. Știa? Nu mi-a spus decât să-l rog pe 
domnul Cichirdan să se uite peste ele. După ce le-am citit,  uimită 
de fluența cu care scrisese, l-am întrebat ce mai are scris prin 
sertar...

-Nimic. Asta este prima dată când scriu propoziții, dialoguri, 
descrieri... literatură. Cincizeci de ani am scris cifre, proiecte și 

devize de construcții. Acum, nu știu cum, mi-a venit să scriu altceva. 
      Nemodificate, necurățate, așa cum mi le-a trimis, i le trimit și 
eu domnului Cichirdan. S-ar putea să-i placă...Mie mi-au plăcut. 
Dacă domnia sa hotărăște că pot fi „bune de tipar”, nu pot decât 
să-i urez tânărului debutant -Bine ai venit acasă!, căci casa de 
litere a domnului Mircea Pavelescu este mare: tatăl-scriitorul 
Mircea Pavelescu, senior; mama- Ștefania Pavelescu, cochetează 
cu scrisul în paginile unor almanahuri literare  bârlădene (de ce 
nu „almanahe!!!” căci pe plan cultural în țară se pare că a venit 
deja vremea lor?...); unchiul- Ion I. Pavelescu, regele interbelic 
al sonetelor românești; unchiul-Cincinat Pavelescu, regele 
nedetronat al epigramei românești, autorul celebrei romanțe „ 
Îți mai aduci aminte, doamnă, era târziu și era toamnă...”și unul 
dintre cei mai cunoscuți poeți ai spațiului carpato-danubiano-
pontic interbelic; și ascendența literar-artistică a lui Mircea 
Pavelescu urcă până la tatăl lui Matei Milo, marele actor, dincolo 
de anii 1700!...Și de ce n-ar urma- Mircea Pavelescu junior??
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Scriitorul, poetul, epigramistul Mircea 
Pavelescu a fost fiul lui Virgil și al Arte-

mizei Millo Pavelescu și s-a născut la Iași în anul 
1908. Ca într-un joc de șah (joc în care excela) 
în care se pot face rocade, viața face „rocada 
mică” cu anii în care s-a născut și aranjează 
ca plecarea sa din viață să se petreacă în anul 
1980, inversând doar anii... Familia în care s-a 
născut are o descendență absolut remarcabilă:

-Tatăl, Virgil, mai avea încă doi frați, pe 
Cincinat și pe Ionel. 

- Mama, soția lui Virgil, Artemiza Millo, era 
nepoata de frate cu marele actor Matei Millo.

- Bunicul patern, tatăl celor trei se numea Ion.  
      Ion Pavelescu fusese directorul și fondatorul 
Școlii Superioare de Arte și meserii din Bucu-
rești.

- Bunica paternă, mama celor trei, Paulina 
Bucșan era descendentă a spătarului Bucșan, 
decapitat de turci în 1596, cu ascendența toc-
mai de la Banu Manta.

Până în anul 1919, Mircea Pavelescu frec-
ventează cursurile liceului din Bârlad, oraș în 
care tatăl său era administrator financiar. În 
1924 se mută pentru doi ani la liceul Sf. Sava 
din București pentru a reveni la Bîrlad unde 
termină cursurile liceului M. Codreanu în 1927.

În 1925, la vârsta de 17 ani debutează în 
literatură la revista bârlădeană „Graiul Nostru” 
condusă de poetul George Tutoveanu, apoi 
devine membru al cenaclului literar „ Academia 
bârlădeană”.

UN OM NăSCUT ÎN ZOdIA LITERELOR
În anul 1926, fiind în București, începe 

colaborarea cu revista „Universul Literar” con- 
dusă de Perpesicius. Tot în 1927, Mircea Pa- 
velescu se înscrie la facultatea de Matema-
tică pe care o frecventează doi ani. În 1929 
tatăl, Virgil, se îmbolnăvește grav, lucru care 
determină părăsirea acestei facultăți în favoa-
rea Academiei Navale din Constanța pe care o 
termină în 1931, devenind ofițer 
de marină.

Pe tărâm literar, după 1927, 
colaborează la mai toate publicații-
le de profil din țară, printre care

Viața Literară, Radical, Brașo- 
vul Literar, România Literară, 
Contemporanul, Bilete de Papagal, 
Jurnal Literar, Informația Bucureș-
tiului, Urzica și multe altele.

Face traduceri din marii scrii-
tori ai lumii, cunoscând la perfecție 
franceza, engleza, rusa și greaca. 

Traduce din Racine, Jary, Nerval, Desnos, 
Heredia, Edgar Alan Poe, Baudelaire, Koro-
lenko,Sivetidis și alții.

În anul 1938 îi apare volumul de versuri 
„Pasărea Paradisului” editat de George Căli-
nescu în colecția „Jurnalul Literar de la Iași”, 
volum cu care se deschide colecția.

Anul 1944, anul războiului crunt cînd soarta 
țării este hotărâtă de luptele între regalitate, 
naziști, forțele așa-zis patriotice comuniste, 
partide politice care încearcă să salveze ce 

se mai putea salva. În martie 1944  ca ofițer 
al Marinei Militare ia legătura cu „Marina 
Patriotică”, grupare antifascistă cu activitate 
susținută. În urma unei desconspirări ajunge 
în situația limită de a fi arestat. Este salvat în 
ultimul moment de amiralitatea română iar 
în 1945 părăsește Marina pentru activitatea 
literară fiind numit Redactor șef la ziarul 

constănțean Cugetul Liber până la 
15 octombrie  același an, când se 
mută în București.

Scoate revista „Cațavencu”.
În 1947 este numit șeful 

Cenzurii. 
Anul 1950 este pentru Mircea 

Pavelescu un an greu. Este numit 
„Delegat al Guvernului României 
la Administrația Porților de Fier” 
unde a trebuit să se mute. Era o 
vreme tulbure, omenirea stătea pe 

un butoi de pulbere care rămăsese neexplodat 
după război. Autoritățile române erau 
obligate să ia hotărâri conforme directivelor 
de la Moscova,  autoritățile iugoslave  nu se 
înscriseseră pe linia acestor directive. Preșe- 
dintele I.B.Tito era numit pe afișele provo-
catoare : „călăul Tito” fiind desenat cu o bardă 
însîngerată în mână. Numai farmecul personal, 
cunoașterea la perfecție a limbii ruse cu care 
a comunicat direct cu Tito eliminănd astfel 
traducătorul (de multe ori element iritant în 
astfel de situații) au permis abilităților de 

comunicare ale domnului Pavelescu să destindă 
relațiile româno- iugoslave iar la Porțile de Fier 
să se restabilească pacea.  Președintele Tito 
l-a felicitat personal pentru aportul direct la 
detensionarea periculoaselor evenimente care 
au fost evitate și, în consecință, pentru reluarea 
circulației fluviale pe Dunăre.

Revine definitiv în 1952 la București, este 
angajat redactor la revista „Urzica” unde 
rămâne până în 1975. Ulterior a fost numit 
directorul ziarului. După pensionarea din 1975, 
mai colaborează cu „Urzica” încă doi ani cu 
materiale satirice de mare rafinament.

În 1961 ține cursuri la „Casa da Creație” și 
scrie un manual de prozodie, contribuind intens 
la pregătirea profesională a unui mare număr 
de poeți.

Tot atunci traduce și dramatizează împreună 
cu poetul A.Roiu opera „Cărăbușul de aur”de 
E.A.Poe.

În casa lui de pe Calea Victoriei, în ultimii 
ani se juca mult șah. Printre prietenii săi pe care 
i-am cunoscut personal a fost și marele maestru 
de șah Victor Ciocâltea.

Mircea Pavelescu părăsește lumea aceasta 
în 1980 lăsând în lumea artistcă a satirei de 
foarte bună calitate un gol care încă nu s-a 
umplut.   

(Material conceput după relatările și poves-
tirile domnului Mircea M. Pavelescu, fiul maes-
trului.)
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Gheorghe PANTELIMON

Arhiepiscopia Râmnicului, rang ob-
ținut în iunie 2009, a cunoscut 

în îndelungata sa existență, începând cu 
anul 1370, numeroase momente cu sem-
nificație majoră pentru istoria Bisericii Or-
todoxe și a neamului românesc.

Unul dintre acestea a fost întronizarea 
Înaltului Ierarh Varsanufie, ca Arhiepiscop 
al Râmnicului, oficiată pe 8 iunie 2014, în 
Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfântul Ierarh Ni- 

colae” din Râmnicu Vâlcea, în Duminica Rusaliilor, zi de prăznuire 
a Pogorârii Duhului Sfânt. Acest eveniment a avut loc după trece-
rea la Domnul, în ziua de 9 aprilie 2014, a vrednicului de pomenire 
Gherasim Cristea, ultimul episcop al Episcopiei Râmnicului și pri-
mul arhiepiscop al Arhiepiscopiei Râmnicului. Cu prilejul întroni-
zării, Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie a transmis vâlcenilor un 
mesaj evlavios, din care reproducem: ,,Pășesc pe tărâmul încăr- 
cat de istorie al Vâlcii, cu smerenie și cu încredințarea că Dumne-
zeu mă va ajuta să împlinesc cum se cuvine slujba de arhipăstor 
al Eparhiei Râmnicului. Fii binecuvântat pământ sfânt al Vâlcii și 
primește în brațele tale pe cel ce-ți este de acum păstor, în  
numele lui Hristos Dumnezeu”. Totodată i-a asigurat pe vâlceni 
că împreună vom reuși să întărim Biserica lui Hristos Dumnezeu. 
Înalt-preasfințitul Părinte dr. Varsanufie are o biografie impresi-
onantă.

Pe baza unor studii temeinice, a obținut titlul științific de doc-
tor în teologie. Cu chemare către viața monahală, fiind apreciat 
pentru dragostea și devotamentul cu care slujește Biserica, a ur-
cat mai multe trepte în ierarhia Casei Domnului. 

A desfășurat o bogată activitate didacti-
că, editorială, publicistică, social-filantropi-
că, cu caracter cultural și religios etc. Având 
vocație de ctitor a ridicat edificii ecleziasti-
ce în diferite locuri din țară și a coordonat 
multe lucrări care au fost executate în cadrul 
Arhiepiscopiei Bucureștilor. Acest eveniment 
istoric, întronizarea noului ierarh, a constituit 
pentru Arhiepiscopia Râmnicului un nou înce-
put. În anii care au urmat s-au produs multe pre-
faceri înnoitoare, pe toate planurile, care poar-
tă amprenta spiritului organizatoric, de bun 
gospodar al Înaltpreasfințitului Arhiepiscop 
Varsanufie. Ca urmare, Reședința Arhiepisco-
piei a devenit un adevărat colț de rai. 

M-am numărat printre credincioșii care au participat pe 8 iu-
nie 2019, la Catedrala Arhiepiscopală la slujba religioasă prileju-
ită de aniversarea a cinci ani de la întronizarea ca Arhiepiscop a 
Înaltpreasfințitului Varsanufie, și am rămas profund impresionați 
de realizările remarcabile din această perioadă, care sunt o ma-
terializare a vechiului proverb românesc ,,omul sfințește locul”.

A continuat cu pricepere, demnitate și credință, cu zel pas-
toral-misionar, social-filantropic și cultural, opera înaintașilor, 
iar Arhiepiscopia Râmnicului, una dintre cele mai vechi eparhii 
din țară cunoaște o nouă strălucire. Am fost prezent, împreu-
nă cu alți colegi din Forumul Cultural al Râmnicului și Asociația 
Seniorilor la diverse manifestări culturale și spirituale, care s-au 
desfășurat cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Varsanufie 

ARHIEPISCOPIA RÂMNICULUI ȘI CULTUL PENTRU EMINESCU
și de fiecare dată ne-am bucurat că promovează cu iscusință și 
competență valorile culturale și spirituale românești, Arhiepisco-
pia afirmându-se ca un autentic for polarizator și dinamizator. La 
câteva zile, după actul istoric de întronizare, pe 14 iunie 2014, 
oficialitățile și oamenii de cultură din Vâlcea au primit invitație 
să participe la Catedrala Arhiepiscopală ,,Sfântul Ierarh Nicolae” 
din Râmnicu Vâlcea, la un eveniment religios și cultural, dedi-
cat poetului clasic național și universal, Mihai Eminescu, la 125  
de ani de la trecerea sa în eternitate (15 iunie 1889 - 15 iunie 
2014).

După slujba Sfintei Liturghii, după paras-
tas și momentul evocator, a urmat plantarea 
unui tei, în amintirea poetului nepereche, 
drag inimilor noastre și a teiului din Parcul 
Copou din Iași, cunoscut sub numele de ,,Te-
iul lui Eminescu”, la umbra căruia s-a inspirat 
să scrie multe dintre creațiile sale și unde se 
întâlnea cu Ion Creangă, un povestitor de ge-
niu, de care îl va lega o prietenie de o viață. 
Ne mândrim că la Râmnicu Vâlcea avem și 
noi ,,Teiul lui Eminescu”, care va deveni tei 
secular, asemenea celui din fosta reședință 
a domnilor Moldovei și capitală a Moldo-
vei timp de 300 de ani.Ulterior, din inițiativa 
Înaltpreasfințitului Varsanufie, a fost rea- 
lizat și amplasat, lângă tei, bustul Luceafărului 
poeziei românești.    

De atunci, în fiecare an, pe 15 ianuarie, de Ziua Cultu-
rii Naționale și pe 15 iunie, la inițiativa și cu binecuvântarea 
Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie care îl venerează pe 
Eminescu, Arhiepiscopia Râmnicului a organizat ample acțiuni 

culturale, dedicate acestui geniu al poe-
ziei românești. Pe 15 iunie 2019, aici s-au 
desfășurat manifestări cultural-religioase de 
excepție,spre veșnica amintire a ,,ultimului 
mare romantic european” cum îl numea Tudor 
Vianu, cunoscut estetician, filolog, critic și is-
toric literar, prilejuite de împlinirea a 130 de 
ani de la plecarea în Țara de 
peste Veac a poetului. Pentru 
organizarea evenimentului, 
s-au alăturat Arhiepiscopiei, 
Forumul Cultural al Râmnicu-
lui și Asociația Seniorilor din 
Educație, Știință și Cultură 
Vâlcea. Au participat oameni 

de cultură, preoți, elevi ai Seminarului Teologic 
Ortodox ,,Sfântul Nicolae” din Râmnicul Vâlcea, 
iubitori ai creației celui ,,care aparține literaturii 
lumii”.    

Activitățile comemorative au debutat la 
Bolnița cu hramul ,,Adormirea Maicii Domnului”, 
unde Înaltpreasfințitului Varsanufie, înconjurat 
de un sobor de preoți și un arhidiacon, a săvârșit 
slujba de parastas a poetului. După serviciul re-
ligios, Înaltul Ierarh a evocat personalitatea excepțională a lui 
Mihai Eminescu, un simbol al neamului românesc, un promotor 
al spiritualității creștine, al educației religioase, al unității româ-
nilor, un ziditor al limbii române, al întăririi statului național, un 

înțelept și mare patriot, care a avut un rol considerabil în dez-
voltarea culturii române. Poetul și-a dezvoltat personalitatea 
datorită dragostei față de țară, față de neam, față de credința 
ortodoxă. Totodată a evidențiat contribuția sa la așezarea 
spiritualității românești în forme admirabile de rostire. ,,Fiind  
un plăsmuitor de rostire românească, în versurile sale nu a de-
scris doar frumusețea locurilor natale, ci, mai mult, a versificat 
spiritualitatea sufletului românesc, cum nimeni nu a mai făcut-
o ca el, nici după el. Mihai Eminescu, poetul neamului româ- 
nesc prin excelență, este cel care a pus în versuri ca nimeni altul, 

dorul de absolut și veșnicie, pe care spiri-
tualitatea satului românesc o sintetiza” 
a afirmat Înaltpreasfințitul Părinte Varsa- 
nufie.    

A urmat un moment de pioasă rugăciu-
ne, la teiul poetului, iar elevii seminariști, 
dirijați de pr. Siluan-Dumitru Scurtu au in-
terpretat ,,Lumină lină”. Manifestările de 
comemorare a marelui poet Mihai Emi-
nescu s-au încheiat în Sala ,,Iosif Episcopul”, 
din cadrul Așezământului Pastoral Cultural 
,,Sfântul Ierarh Calinic”, cu un recital de 
versuri extraordinar, din lirica eminesciană, 
susținut cu multă sensibilitate de talentata 
actriță de la Teatrul Național din București, 
Lamia Beligan, fiica celebrului actor Radu 
Beligan. Aceasta a creat o stare de emoție 

puternică, a impresionat până la lacrimi spectatorii, care au  
răsplătit-o cu îndelungi și binemeritate aplauze. Și de această 
dată soprana Monica-Valentina Scurtu a fascinat publicul, in-
terpretând mai multe cântece, pe versurile poetului nemuritor. 
Acompaniamentul a fost asigurat de formația vocal-instrumen-
tală a Arhiepiscopiei Râmnicului: prof. Galina Nemțanu - pian, 
prof. Dorin Farcaș - oboi și pr. prof. dr. Siluan-Dumitru Scurtu - 
chitară.

La final, pr. prof. dr. Ștefan Zară, consilier cultural în cadrul 
Arhiepiscopiei Râmnicului și director al Seminarului Teologic 
Ortodox ,,Sfântul Nicolae” din Râmnicu Vâlcea a mulțumit lui 

Dumnezeu pentru bucuria pe care a așezat-o în 
inimi și Înaltpreasfințitului Părinte Varsanufie 
pentru darul oferit râmnicenilor, actriței Lamia 
Beligan, artiștilor care au susținut recitalul și ce-
lor prezenți la această manifestare memorabilă 
care ne-a înnobilat sufletul. Ne-am exprimat ple-
nar satisfacția că am fost părtași la comemora-
rea ,,celui mai mare poet pe care l-a ivit și-l va 
ivi vreodată, poate, pământul românesc”, cum 
aprecia criticul, romancierul și cărturarul român 
cu vocație enciclopedică - George Călinescu. Tot-
odată ne bucurăm că în Râmnicul nostru drag, 
oraș domnesc, atestat documentar pe 20 mai 
1388, valorile autentice, printre care la loc de 
frunte se află Mihai Eminescu, ilustrul poet al 
neamului românesc, nu sunt date uitării.    

Cu sentimente de mare admirație pentru 
tot ce a realizat trainic în cei cinci ani în Vâlcea, vatră străveche 
de istorie, cultură și spiritualitate românească, îl asigurăm pe 
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie de toată prețuirea și îi urăm, 
ani mulți, la fel de rodnici și binecuvântați.

O corală pe măsura 
evenimentului

O soprană de vis... Oboistul care a unit muzica veche 
românească cu muzica cultă 

universală
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NICOLAE 
VăLăREANU 

SÂRBU

POEME

Sens căutat 

De ce cade frunza 
pe acoperișul unui anotimp, 
 
de pleacă îndată păsările 
grăbite și speriate. 
 
Acolo se află sensul 
ce te face să-l cauți 
atât de perseverent? 
 
Când pasărea ce aduce vești 
cântă departe, 
 
aproapele se înclină  
de teamă.

Unde iertare nu este 

Unde iertare nu este 
continuă aprigă lupta. 
 
Nici uitarea nu intervine, 
rămâne o pată în amintiri 
care nu se întinde, dar nici nu iese, 
 
poate fi o cădere în gol 
prin întunericul orb. 
 
Timpul nu mai are răbdare, 
ucide din vârstă și ultima dorință 
fără să aibă remuscări, 
 
un zid prin tăcere apără 
chiar și pe cel învins 

ENIGME ÎN dESFăȘURARE
(Cronică literară)

Octavian MIHALCEA

Volumul de versuri al lui Nicolae 
Vălăreanu Sârbu, Fluturi de trup 

(Editura Blumenthal, București, 2015), ne 
prezintă puneri în scenă cu evident parfum 
panteist, profunzimea ideaticii realizând o 
binevenită sinteză cu elanul metaforic. Poe- 
tul acordă întâietate discursului cu vădite 
accepțiuni metafizice. Imaginile puternice 
dau o dimensiune aparte cărții, ce poate 

fi abordată și dintr-o perspectivă labirintică, conferind cititorilor 
multiple grile de interpretare. Avem senzația plăsmuirii unor 
tablouri care tind spre holistic, spre ample edificări ideale: „Acolo, 
// voi încrusta în pietre semne,/ cine le va descifra/ deschide porți 
spre tâmplele timpului,/ trage durerea după sine și pleacă,// din-
colo de prăpastie unde s-a rostogolit cerul/ și se naște într-un 
alt univers.// Aici un Dumnezeu exilat/ a creat cuvântul/ egal cu 

sine însuși.” (Dincolo de prăpastie). Nedisimulata sensibilitate a 
versurilor lui Nicolae Vălăreanu Sârbu ne situează în proximitatea 
inefabilului. Cromatici mutabile însoțesc aceste desfășurări lirice, 
împreună cu ființa unor penetrante simboluri. Nuanțele pasio-
nale contribuie la consistența mesajelor expuse. Variate stări 
diafane atrag lectorii în lumi speciale: „Unde retrasă înflorețte 
menta sălbatică/ nopțile boreale devin curbe/ cum drumurile pes- 
te munți.// Cu rotunde flăcări răsăritul se-aprinde/ sub genele 
apelor repezi,/ cascade în sărituri deschizând porți.// Acolo trupul 
tău cu linii spirale/ se-mbracă-n rochii de bumbac vaporos/ și 
toamna privește ascunsă după culori.// Ochii mei cu negru bro- 
dat în pupile,/ te visează-n ii de mătase cu florile albe/ ce-mi flu-
tură-n brațe.” (Fluid și vaporos). Putem considera împlinirea întru 
metaforă ca un deziderat estetic al autorului. Transcendentul are, 
ca întotdeauna, virtuți soteriologice: „Dumnezeu aduce prea depar- 
tele, aproape/ în ochiul său magic/ binecuvântează viața.” (Până
unde cerul atinge pământul). Memoria pare descinsă din incan-
descente oglinzi știutoare. Sunt favorizate atitudinile introspec-

tive, căile mereu fascinante spre aflarea esențelor. Incontestabilă, 
propensiunea către verticală a poeziilor din Fluturi de trup. Idea-
tica filosofică asigură diverse potențialități de evadare: „Într-o vre- 
me când timpul se comprimă/ ori poate se dilată dincolo de mar- 
gini,/ moartea e ucisă/ de propriile ei determinări,/ viața devine 
nesfârșită/ prin recompunerea materiei vii/ în evoluție/ din ceva în 
altceva.” (Din ceva în altceva). Valorile sufletești ordonează mean-
dricele trasee ale volumului, astfel petrecându-se metamorfoze, 
redimensionări cu impact deosebit: „E o  taină în tine să cauți/ 
ecoul din golul în care se aude,/ tot ce n-ai vrut să-ți  spui/ unde 
cuvintele cu miere pe limbă/ netezesc riduri.// Iar ochii  cu norii 
pe gene/ privesc înlăuntru cum te ating/ și urcă prin mine jertfa 
zidirii,/ să nu mă opresc din lucrare.// Când mâinile se prind de 
cer/ prin aer fortificându-se/ marea coroană a puterii.// Zilele își 
pun bețe în roate pe rând/ se miră cum transparența înșală/ și 
lumina curge-n oglinda adevărului/ surpă fructul mâniei.// Ispitei 
îi pune zăvoare/ în timp ce fac/ tunel în idei.” (Tunel în idei). 

București, iunie 2018

cu speranța revanșei. 
Răul interior respiră și el binele 
și încearcă schimbarea. 
 
Cântar, 
pe care din talere să-mi așez 
greșelile dosite?

dincolo de emoție 

M-am întrecut cu vorba fără să scriu, 
cuvintele le-am scăpat din frâu 
după ce m-am hrănit cu spusele altora 
luate așa cum sunt. 
 
Dincolo de emoție 
am prins în brațe femeia. 
 
Ca un făcut s-a născut ideea, 
limba de clopot a sunetelor 
care urcă și coboară pe portativ 
alunecoasă 
pe corzile viorii portocalii. 
 
Arcușul se desprinde pe tonalități 
triste și amare  
căzute în vibrații de amintiri 
țesute în ascunsul sufletului. 
 
Adevărul crud 
se ridică la suprafață ca uleiul, 
dar îl vor arunca 
ca pe un surplus învechit, 
 
un pui de pasăre căzut din cuib 
 
acolo 
unde nimeni nu-l ocrotește.

Zilele 
au orele arse 

Tu ești femeie mai adevărată, 
plină de încredere, 
de aceea urci treaptă cu treaptă 
o scară fără niciun sprijin 
doar admirată.  
 
În vreme ce ziduri se tot înalță 
nu ai teamă de ele, 
 
privești din fiecare unghi, lumina, 
o cauți în toate obiectele și ființele 
și o faci nemuritoare. 

Zilele au orele arse 
în arome galbene de crin.  
Pe amândoi ne fascinează 
crepusculul 
ce se pierde tainic în suflet 
cu iubire.
O recunosc mai subțire 

Ruptă din coastele fragile 
o recunosc mai subțire, 
mai verde decât copacul furtunii 
cu rădăcinile în aerul 
pământului gras, 
 
ea își pune amprenta 
pe inima pietrelor de mustesc, 
 
privirea-i se înalță 
cu tandrețe subtilă. 
 
Se furișează în lucruri, 
vorbește cu ele 
de mă subjugă cu dragostea 
ruptă din trup. 
 
Tot ce pot să mai zic, nu zic. 
 
Surâsul ei luminos 
și aura-i celestă 
mă cuprind. 

Patimi sălbatice 
la pândă 

Spune-mi cine-i cel ce nu știe 
câtă dragoste mai are 
să împartă, 
 
prigonește răbdarea, 
nu are nevoie de ea. 
 
În el se rânduiesc patimile 
sălbatice la pândă 
dincolo de verbe. 
 
Prinde între degete destinul 
ca pe un pui de pasăre 
pe care-l mângâie, 
 
adaugă zilelor culoarea iubirii, 
le umple cu nesfârșire. 
 
Lasă-mă doar să ghiceasc 
cuvintele pe care le cauți 
și o să scriu adevărul.

Ascuns 
în hazard 

Nu știu ce porți pe umerii 
așa de albi și fragili 
sculptați în zăpadă. 
 
Aștept în pielea tandrului 
ascuns în hazard, 
să se înlănțuie plăcerea privirii 
pentru ce doresc să ating. 
 
Cum îmi vei trimite zvonul 
tăinuit, plin de speranță 
ce urcă prin sânge și capătă putere. 
 
Și așa cuvintele-mi capătă vână, 
de semne în trup se nasc 
din lumina iubirii.

Noaptea 
tăcerii 

Noaptea tăcerii albastre 
nu are trup, 
se topește prin întunericul 
străpuns de stele aprinse. 
 
Noaptea tăcerii surde 
voce nu are, 
se disipează în aer 
lipsită de umbre. 
 
Noaptea tăceru sublime 
dezbrăcată complet, 
se pierde pe sine 
în brațele apelor mari. 
Noaptea tăcerii mirate 
nu are picioare, 
dar fuge speriată 
de lumina dimineții.  

Noaptea tăcerii fără iubire
e un întuneric absurd 
prin care trec visele 
pe malul celălalt al dragostei. 
 
Noaptea tăcerii de foc 
e un fulger prin inimă 
ce-i luminează adâncul 
fântânii din sufletul durerii. 
De dragul atingerii 

Tu ai fost umbra risipei de veșminte 
lăsate să cadă pe fața lunii 
de la fereastra timpului 
pe marginea întunericului 
mirat de atâta iubire. 
 
Noaptea părea o ființă disimulată 
uitată afară de pază, 
liniștea avea ochi rotitori 
ca două stele ce schimbă priviri 
de dragul atingerii. 
 
Tot ce n-apuc să-ți spun 
adoarme-n cuvinte 
într-un vis. 
 
De acolo te priveghez 
cu răsuflarea tăiată 
cum cobori lângă mine 
înlăturând aerul mut.

Setea sărată 

Ea era plecată
unde florile au cearcăne colorate 
și lăcrrimează cu arome amare 
sărutând diminețile cu rouă, 
urmează să sosească-n amiază 
de pe cărarea cu cireșii copți 
c-un surâs visător. 
 
Chiar dacă vara nu mai e vară 
și setea a devenit sărată, 
iar cerul gurii o cupolă uscată 
smălțuită fibros, 
 
prinde pe margini sunetele 
și ele cad în ispită, 
privesc femeia cu alți ochi 
de sub genele aspre. 
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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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M-am născut într-un februarie friguros cu multă 
zăpadă, în primul an al crizei economice 

mondiale și comunale, la Corabia oltenilor.
Am început să descifrez literele într-un ziar, ce anunța 

asasinarea primului ministru I.Gh. Duca.
La zece ani, era 23 august 1939, ascultam pe tata 

furios zicând  „toți o apă și-un pământ”, plus o înjurătură 
și lui Hitler, și lui Stalin, care se înțeleseseră de minune.

Peste o săptămână începea războiul mondial. Nu 
știam ce este acela, război mondial. Am 
știut ceva, când au venit în Corabia sute 
și sute de polonezi, fugiți din țara lor 
ocupată de germani!...o familie a stat o 
vreme și în căsuța noastră.

Și a venit un „șoc” în vara lui 1940, pe 
care l-am simțit, așa, mai tare. Carol al II-
lea, regele României, lăsa să fie sfărâmată 
țara, și la răsărit, și la apus, nefăcând 
nimic, cum mă așteptam, să rezistăm, să 
punem mâna pe arme.

Și mi-a fost dat să trăiesc, la sfârșit 
de clasă primă, la Liceul Militar, intrarea 
României noastre în război, lângă germani, 
în iunie 1941. Cred că mai am pe undeva 
hărțile cu eliberarea Basarabiei și bătăliile de la Odessa, 
cu luptele de la Don.

Și creșteam învățând să-mi apăr țara, într-o lume 
cuprinsă în incendiul războiului, dar mai ales, în părțile 
de răsărit ale Europei, unde armatele germane începeau 
să se retragă și cu ele, cele românești.

Șoc mare pentru elevul de 15 ani, cu întoarcerea 
bruscă a armelor dinspre răsărit, contra bolșevicilor, spre 
apus contra hitleriștilor. Preț de mai înțelege ceva, deși 
profesorii încercau să ne mai lumineze, dar nici ei nu 
erau luminați de flăcările unui război cu ciudățenii și cu 
atâtea victime. 

Șoc și la 18 ani, când înce-
pusem să înțeleg câte ceva, 
că la vârsta aceasta, România, 
din Regat, devine Republică 
într-o zi sau într-o noapte, la 
30 decembrie 1947.

Cum am trecut de la „regi-
mul burghezo-moșieresc” la 
„dictatura proletariatului” am 
simțit mai puțin, fiind, atunci, 
în anii primi de studenție. Fă- 
ceam parte din „lagărul socia-
list”, cu țara mea, și cu alte țări 
din jur în frunte cu Uniunea 
Sovietică.

Șoc și șocuri felurite am cu- 
noscut ca tată de gemeni, și ca- 
re-mi împărțeam truda de licen- 
țiat, între seminarii cu studen-
ții și un institut, unde se cerce-
ta istoria și se scria altfel de cum 
învățasem în liceu și în facultate. 
  Șocuri mari erau acelea 
care zguduiau lumea, cu răz- 
boaie africane, asiatice, sud- 
americane, răzvrătiri, măceluri, 
chiar la hotarul nostru de apus, în Ungaria, în 1956!... 
lecție dată de Moscova că nu se poate părăsi „lagărul”!

Șoc a fost retragerea armatelor sovietice din România, 
în 1958, crezând eu că, în sfârșit, nu ne mai amenință țara 
și, că, dacă U.R.S.S. face un asemenea gest, înseamnă 
că vin ani de liniște în lume, și eu trebuie să caut să-mi 
așez gândurile și preocupările de istoric nemarcat de șoc 
după șoc. U.R.S.S.vrea să integreze toate țările socialiste 

într-un sistem strâns, coordonat de Moscova, iar în lume 
să se afirme ca principală forță.

Șocul din 1968, când România condamnă invazia de 
către armata Pactului de la Varșovia, Cehoslovaciei, este 
datorat și demnității pe care o rețin, pentru cutezanța 
țării noastre și pentru liderii săi.

Într-o atât de frământată istorie, când corăbianul 
olten ajunge la patruzeci de ani, parcă au fost prea multe 
șocuri. Fiecare dintre noi le-am resimțit într-un fel sau 

altul.
Au urmat câțiva ani de liniște, chiar un 

deceniu, când retras doar în activitatea 
universitară, reușesc să mă ocup de 
scrierea unor studii și cărți, mai temeinic 
rgumentate.

Lumea stă pe un vulcan și liniștea nu 
va putea dura nici pentru rectorul de la 
Craiova sau prorectorul de la Universitatea 
din București, din deceniul opt.

Șocul ofensivei „lumii imperialiste” 
se resimte nu doar în razboaiele de 
pe diferitele continente, ci și în țările 
„sistemului socialist”, cu manifestări ce 
cunoșteau, nu doar șubrezirea sistemului, 

ci și încetarea existenței sale.
Șocul „1989” l-a suportat toată lumea europeană, 

îndeosebi cu prăbușiri în estul continentului.
Șocul tranziției cu căderi sub nivelul de trai și ordine, 

anterior lui ̀ 89, cu apariția bruscă de partide și lideri care 
declarau un anticomunism feroce, îl surprind pe omul 
care căuta în marea schimbare, expresia democratismului 
cu mult mediatizatele drepturi ale omului.

Șocul caracterelor, pe fondul trecerii de la lupta 
de clasă la ura între oameni, cu ultracomuniști și 
membri ai C.C. al P.C.R., cu două trei luni în urmă, 
apoi superanticomuniști în scaune și posturi ale lumi 

capitaliste.
Șocuri greu de suportat 

de către un universitar format 
într-o mentalitate comunistă, 
care crescuse cu șocuri des-
tule, care-i puseseră multe 
semne de întrebare, dar care 
avea decența de a sta în banca 
lui, într-un proces ce trebuie 
diriguit de oameni cu vederi 
neîntinate, pentru piața libe-
ră, nu numai economic.

Șocul sfârșitului de mile- 
niu, când România e debu-
solată și începe să facă ges-
turi de servilism umilitor, pen- 
tru a fi primită în Uniunea Eu-
ropeană și NATO, zicând eu, că 
nu întâmplător am scris „Ro- 
mânia în istoria Europei”, dar... 
Ne umilim pentru a respec- 
ta condițiile de „intrare”, dezin- 
dustrializând și cerșind.

Șocul îngenunchierii țării, 
care are destulă istorie zbu-
ciumată pentru supraviețuire, 

pentru independență, din Evul Mediu până spre mijlocul 
veacului XX - ajunge să fie slujitoare a Statelor Unite, în 
proiectele sale globaliste, în care Iracul e doar o verigă.

Nu cred că voi suporta șocul ca România să devină o 
semicolonie.

Sunt cam prea multe șocuri pentru o viață de om!”
Titu GEORGESCU

Prof. universitar dr. docent
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Arcul de Triumf

E noapte caldă, liniștită 
Dorm monumentele de piatră 
Iar înăuntrul lor prind viață 
Trecute epoci, pe aceiași vatră.

Sub Arcul de Triumf înaintează 
Victorioșii de la Oituz și Plevna 
Străbunii lor le stau de strajă 
Cu Iancu, Tudor, Horia încoronați.

Apar cutezătorii Brâncoveni
La rând se încolonează în urale
Și cronicari moldavi și cărturarii ardeleni
Prelați ce poartă cu sfințire crucea.

Pe arc, deasupra se înalță 
Mihai Viteazul care întreabă 
E țara ce-am unit-o, tot întreagă 
E mai puternică sau e mai slabă?

Vin glorioși Ștefan cel Mare 
Și Huniade, Basarab, Bogdan 
Toți voievozii, frați de un sânge 
Cu stirpe antică de dac și de roman.

S-au strâns sub Arcul de Triumf la sfat 
Cei ce au făcut Unirea Țării 
Și chibzuiesc cum din istorii 
Mai poate învăța și viitorul.

1967

Eminescu

Tu, zeu al poeziei noastre
Ai răstignit
Pentru toată simțirea românească
Și ai murit
Ca să înviezi cu fiecare prunc născut
Și miruit
Pe vatră luminată de Luceafăr
Necontenit
Și înmiresmată cu busuioc
Din cel sfințit
De viersul ca o rugăciune
Ce ai rostit
Îngenunchind mereu la Steaua
Care a răsărit.

1969

Cum vedem?

Cu care ochi văd mai bine? 
Cu dreptul văd spre stânga 
Cu stângul văd spre dreapta. 
Sau văd numai cu un ochi

Și cu acela doar pieziș? 
Nu! Văd cu ambii dar aiurea 
Și caut cu dreptul, cu stângul 
Dintr-o parte, din alta, caut mereu.

Încrucișările apar ciudate 
Ca niște prisme răsturnate 
În care joacă luminile 
Cu prea multe umbre

Oameni buni, ajutați-mă 
Să văd, să văd înainte 
Căci orb, cine mai știe 
Ce falsă lumină voi urma.

                                    1988

Autoportret

Cu o garoafă într-o mână 
Și cu ghimpi în cealaltă 
Am început să-mi fac portretul 
Privindu-mă în oglinda cerului.

Mi-am așezat petală cu petală 
Peste obraji și peste buze 
Primii roșind, iar gura amuțind 
In fața penelului cu jar.

Din alte petale am făcut urechi 
Cu străvezie culoare rece 
Atât de rece încât simțeam 
Cum aud frigul şi tăcerea.

Am pictat apoi barba 
Așa cum era, înfiptă înainte 
Ca să adune îndârjirea 
Atâtor semeni ai mei.

Când am ajuns la frunte 
Nu mai aveam petale 
Și am înfipt ghimpi în ochi 
Iar ultimii în tâmple.

1988

Ruguri

Sub fruntea mea se aprind ruguri 
Din care ard frânturi de gânduri 
Sunt multe și stăruitoare 
Prea încărcate de mirare.

Ruguri se aprind sub fruntea mea 
Cu ele luminează viu 
Fără încetare o discretă stea 
E steaua călăuză, știu!

Ruguri sub fruntea mea se aprind 
Din ele s-au clădit altare 
La care mă găsesc slujind 
Credința mea iscoditoare.

Sub fruntea mea se aprind ruguri 
În care ard ultimii muguri 
Ce încă vor să încolțească 
Dar nu mai pot să și rodească.

                                      1994

Sfârşit 
de veac X.X.

Pe fruntea veacului care îmbătrânește 
Au răsărit ciuperci hrănite, cu hașiș, 
În sere cu ieșiri spre răsărit și spre apus, 
Trenează alchimii sinucigașe.

Părea înțelept veacul spre jumătatea vârstei 
Când încheiase pace contra nebuniei 
Dar morbul smintelei a încolțit 
Aiurea și cu alte nume și prenume.

La anii când bilanțul lumii este trist 
A mirosit puternic veacul a petrol 
I s-au mototolit veșmintele purtate 
La tratative nucleare și războaie reci.

Prea trist coboară veacul nostru spre zenit 
Pensionat, iar după unii schizofrenic 
Hulind nepoții care vor să-l judece 
Să-i primenească porturi și corăbii.

 1994 
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Poetul, care spune în „Sub o altă 
stea” că: „Walhalla mea e-o țară 

de dincolo de zare/ O țară în care-nflo-
resc portocalii;/Walhalla mea e-o mare în-
veșmântată-n soare,/ O mare ce-mpletește 
sub unda ei coralii,/ Un istm al libertății, 
un vis frumos de pace”, este un trubadur 
modern. La răscrucea mileniilor, spiritul 
clasicist revine, dar nu numai atât? Dacă 

ne-am opri aici am nedreptăți pe autorul „Felinelor” , care trece 
îngândurat prin jungla existenței, iar felinele se desfată la umbră, 
plictisite. Dar la  un glas venit de niciunde sau dinspre noi, „ochii 
felinelor s-au trezit”, iar poetul umblă printr-o junglă plină: „De 
ochi de felină,/De picioare de felină,/De sâni de felină”. Însă el, 
ca și un profet în pustiu, strigă: „Felinelor!/ Nu știți voi oare/ Că, 
devorându-mi trupul,/ Îmi veți devora și sufletul?”

M-am oprit asupra acestui aspect, deoarece doresc să 
subliniez asemănarea cu alții, precum cu Emirul din „Noapte 
de decembrie” al lui Alexandru Macedonski, ori cu Prințul din 
Levant din „Mistrețul cu colți de argint” al lui Ștefan Augustin 
Doinaș. Această asemănare poate a apărut datorită lecturilor 
autorului din anii de ucenicie pe tărâmul literelor. 

În descendența unor înaintași iluștri, poetul răspunde 
aceleiași provocări: omul – artist în jungla vieții ce luptă cu 
capriciile, invidiile, ura confraților și a unor critici care doresc 
să-l înregimenteze în anumite orientări. Dar îl sfătuiesc să facă 
precum acel Shakespeare din poezia lui Marin Sorescu, care, 
după ce creează lumea sa ideatică să lase criticii ce vin la urmă să 
îi conteste opera, el blând mângâindu-i ca un Gulliver pe cap pe 
eventualii pigmei.

Nu pot merge mai departe cu impresiile despre „Vânătorul 
de vise” fără a sublinia următoarele: O carte frumoasă este ca 
o floare ce se deschide, o aromă ce se revarsă, un univers ce se 
relevă, o enigmă ce se-ntrupează în noi. O carte nu începe cu 
teoreticul început și nu se termină cu clasicul sfârșit. Ea începe 
abia atunci când gândurile autorului prind aripi în noi. Ca și o 
nouă viață, cartea oferă o experiență inedită. Când avem de a 
face cu un talent autentic, în ființa noastră se nasc întrebări, se 
descoperă înțelesuri. Enigmele se dezleagă ori se adâncesc. A 
aborda o astfel de carte este o formă de curaj, presupune o mare 
responsabilitate.

Lectura cărții descoperă latura estetică prin care ne raportăm 
axiologic la existență. De multe ori, singura certitudine în fața 
problemelor ridicate de lectură este maxima carteziană „Cuget, 
deci exist”. Deci, în perspectiva celor enunțate, să încercăm, dacă 
nu să descoperim în totalitate, măcar să surprindem anumite 
aspecte ale lecturii acestui volum.

Astfel, dintr-o anumită perspectivă, parafrazându-l pe Gaston 
Bachelard, am putea spune că în domeniul imaginarului poetul 
Tiberiu Zamfir se circumscrie zodiei de aer. Cei care aparțin 
acestei zodii au o revoltă estompată în cânt, acorduri lungi ce 
dau senzația unor adieri, melodicitate deosebită, accentuat simț 
muzical. Spre exemplificare, aduc un fragment din „Fugarul”: 
„Alunecă pe iarba dogorită, / Că nimănui nu-i pasă că el era aici./ 
Și ochii-i mari merg slobozi pe apa înnegrită / De soarele văratic, 
de secetă cumplită”, sau poemul „N-aștepta”: „N-aștepta să 
plece marea / Din adâncuri fără fund / Ca să-ți poți croi cărarea: / 
N-aștepta să plece marea: / Vei rămâne așteptând…”

În ce privește aspirația poetului și realizările sale, am putea 
remarca următoarele: în primul rând, nu simțim un avânt faustic 
evident, deoarece poetul este mai degrabă un hedonist care se 
destăinuia astfel în poemul „Iubesc”: „Iubesc un drum al tuturor/ 
Al meu, al tău, al lui;/ Iubesc un drum al stelelor,/ Un drum al 
nimănui./ Iubesc o floare de cais,/ Iubesc un pom uscat,/ Iubesc 
un om, iubesc un vis,/ Iubesc ce-am câștigat.” Deși, în „Pasăre 
de noapte”, se simte și adierea care ne amintește de acordurile 
blagiene: „Știi… visul meu se - nalță - atât  de sus,/ Că uneori, în 
nopțile senine,/ Aud, în taină, stelele cum plâng…”

Poetul nu are simțământul gotic sau romanic al catedralei, 
altfel poemele ar fi fost circumscrise unor cicluri, iar volumul 
s-ar fi terminat cu epitaful aflat în „Epilog”, în care el ne spune: 
„Poate va râde de mine, acum/ Că nu m-a iubit niciodată;/ Voi 
stinge în mine amarul, prea greu/ S-apese pe umeri de fată.” Am 
putea spune deci că volumul său se aseamănă lăcașului de cult 
românesc (biserica de sat, ori mânăstirea) care se deosebește 
prin proporțiile sale de construcțiile catolice, marile catedrale 

TIBERIU ZAMFIR: „VÂNăTORUL dE VISE”
MOTTO: „În cumpănă cu-atât de grele vremuri,/ Voi spune-acum ce simt, nu ce se-nvață.” 

(„Regele Lear” de W. Shakespeare) 

occidentale. Construcția din spațiul românesc este realizată pe 
măsura sufletului omului, a comunității din care face parte. În 
spațiul românesc, biserica și mânăstirea au proporții reduse, fără 
ca valoarea artistică a frescelor acestora să fie mai mică. Astfel, 
autorul, care în „Cuvinte pentru cei mai tari” arată că: „Voi, 
prizonieri tereștri! Copii ai neroziei/ Ascunși de vis cum numai 
de soare-i un sobol, Mereu uitați că ființa e taina galaxiei / Și o  
hrăniți cu lacrimi, cu fiere și alcool…” are certe reușite în carte, 
însă ne vom opri doar la câteva, lăsând plăcerea cititorului să 
descopere adevărata valoare a poetului Tiberiu Zamfir.

În „Pescărușul” ne duce cu gândul la Baudelaire, dar și la 
marele Labiș: „Pe țărm era în zori un pescăruș/ Privind la cer 
cu ochii unui sfânt./ Adus de-un val, târziu, după apus,/ Avea în 
cioc o urmă de pământ./ Și l-a dorit atât, în zbor nebun,/ Și l-a 
dorit, acuma la ce bun?/ Căci ruga lui în strigăt 
înnoptat/ Te-ar fi durut și l-ai fi ascultat.”

 „Imnul cântărețului” este o parabolă a 
artistului în lumea de azi, dar și un crez al 
poetului; ca și Hiperion, care rămâne în lumea 
sa „nemuritor și rece”, la fel și acest aed nesupus 
rigorilor și denunțând abuzurile unui rege rău, 
neputând fi înduplecat să renunțe la cântul său, 
urcă senin pe scara spre eșafod pentru a muri 
la fel cum a trăit: liber: „Te iert – îi zise regele; 
dar voi/ Să-ți mai aud lăuta fermecată./ Un imn 
de vitejie și de dor/ Ne cântă, cum știai întâia 
oară;/ El doar privi în ochii tuturor,/ Se-ntoarse; și urcă, râzând, 
pe scară.” Cântul său, deși  aduce lacrimi în ochii celor năpăstuiți, 
rămâne în memoria mulțimii ca un imn, închinat libertății 
spiritului: „Plângeau așa cum plânge-un lăutar / Îmbătrânit de 
ani și fără vlagă/ Că degetele n-au să-i cânte iar,/ Ca toți ce irosiră 
viața-ntreagă/ Mizând pe cartea lor de adevăr,/ Plângeau cum 
plânge iarba după soare,/ Cum plânge un ostatic, când în zbor/ 
Spre țara lui, trec păsări călătoare”… pe când „Vestala” ne duce 
cu gândul la epoca elisabetană când a trăit marele Will: „Omul 
acesta nu-nțelege oare/ Cât îl iubesc, cât îl iubesc de tare?/ Șopti 
vestala, depărtându-se cu pași de floare.”

Piesa de rezistență a volumului, alături de „Vânătorul de vise”, 
mi se pare a fi „Întoarcerea la Tine”. Aici simțim adierile poeziei 
creștine din deceniile al treilea și al patrulea ale secolului XX, 
împletite într-o vădită modernitate ce se aseamănă cu poezia 
trakliană: „Lângă ciutura ruptă,/ Peste ghizdura spartă,/ Privind 
crucea golașă de Domnul Iisus,/ Către locul din frunte-i, de sus,/ 
Unde cuiele scrijeliră cu sânge, trufașe,/ Acel șase șaizeci și șase,/ 
Pe drum de seară, întru mântuială,/ Se-ntoarce pentru a se arăta/ 
Neființa, în umbra Sa”.

În „Vânătorul de vise”, strofa este organizată în terține, 
muzicalitatea capătă acorduri ce ating apele subconștientului: 
„Vezi turlele ce rătăcesc prin nori,/ Pierdute-n ale cerului vâltori/ 
Și luna, ce le scaldă în argint?/ /Să știi, iubita mea, eu nu te mint:/ 
Acolo, în pădurile închise/ Trăia, demult, un vânător de vise.” 
Aici, poetul este romantic - „Castelul, vechi, cu ușile deschise/ 
Avea la porți un lacăt și  o cheie/ Ce-l ferecau de-a soarelui 
scânteie/ Și-n umbra lui, el, prinț al înserării/ Simțea cum cresc 
lichenii și se lasă/ Păianjenii din turle pe-a lor plasă.” – dar are și 
nuanțe simboliste ce-l poartă spre zările moderne ale poeziei: 
„Dar visele, mari păsări fără trup, / Se furișau alene, prin firidă/ 
Și-l amăgeau spre lumea lor perfidă / Prin colbul trist, pe unde 
prințul pașii/ Purta-n tăcere, e un loc în care/ Pătrunde-n turn o 
lacrimă de soare.” 

Anumite versuri, prin ton și muzicalitate, amintesc de poetul 
„Cadavrelor în vid”, A.E. Baconsky: „Căci visele, mari păsări fără 
trup,/ Când stelele au început să ningă,/ Umpleau văzduhul, fără 
să-l atingă.”                              

În această mângâiere imaterială a universului identificăm 
însuși crezul poetic al autorului, ce apare și în „Efemeridele”: 
„Departe, sub a lunii salbă,/ În zarea dintre lut și cer,/ Văd îngeri 
albi pe neaua albă:/ Efemeridele ce pier…” . Dar și în momentul 
în care zborul i se frânge, ca-n „Pasăre de noapte”, poetul are 
tăria să mai creadă în muzica lăuntrică a percepțiilor elevate: 
„Mi-e greu acum, în liniștea ce piere/ Și ochii-mi mari, ca două 
sfere oarbe,/ Nu mai pricep lumina, care-i soarbe./ Împărăția 
umbrelor? S-a dus,/ Când zorii zilei aripile-mi frâng!/ Din suveran, 
ajung umil supus./ Dar visul meu se – nalță - atât de sus,/ Că 
uneori, în nopțile senine,/ Aud, în taină, stelele cum plâng…”

Poetul are valențe multiple în care se simt nuanțe de la Bolin-
tineanu la Alexandrescu, Alecsandri, Macedonski sau Minulescu, 
dar și ale poeziei moderne. Mă opresc numai la câteva versuri 

din „Pastel de toamnă”: „Ai rănit cu-un strop de rouă / Spicul 
și l-ai frânt în două / Și-un covor de frunze moale / Ai cernut 
sub ramuri goale./ /Dintr-o zare-n altă zare/ Treci, fantasmă, pe 
cărare/ Să pictezi un bob din vie/ Cu dulceața ce mă-mbie.”

Întâlnim și alte bucăți memorabile, cum ar fi „Vrăjitoarea” 
în care apare voalat conflictul conjugal, transpus în magia 
inegalabilă a basmului: „Într-o noapte fără șoapte vântul adormi/ 
Și văzând bătrâna vrăjitoare/ Cum dansau sub geana lunii albe 
herghelii/ Ascultă imboldul inimii”.

În final prezint „Neeuclidienele”. Acestea au fost denumite 
astfel deoarece sunt paralele ce se întâlnesc pe aceeași sferă 
semantică, sub forma unui dialog poetic între Tiberiu Zamfir și 
Kalidas (adică eu):

Tiberiu Zamfir „Zăbrele”: „Au stins în ochi inele moi,/ Rotundă 
umbră de trifoi,/ Albastră patimă de vânt/ Și-au rămas un suspin/ 
Și-au rămas un cuvânt:/ Zăbrele!”

Kalidas „Zăbrele”: „Zăbrele inima au prins,/ Suspin urca spre 
necuvânt;/ Măiastra-n vânt/Lacrimi dura;/ Albaștri nori spre 
infinit/Porneau dintr-a Tăcerii Poartă,/ Iar umbra Mesei cea 
Rotundă/ Urca trifoi în octogoane/ Printr-o coloană de zefiri,/ 
Când arborii își încrustau/ Inele-n doine și colinde/ Pe-al vremii 

nesfârșit răboj.”
Tiberiu Zamfir „Ceasul Universului”: „Poetul 

simte ceasul universului:/ Bate încet,/ Ca inima lui 
Dumnezeu, obosită;/ Poetul simte ceasul univer-
sului:/ Bate încet,/ Ca inima lui Dumnezeu, obo- 
sită, bătrână și bolnavă./ Poetul simte ceasul univer- 
sului,/ Dar nu mai poate acum să-l întoarcă.”  

Kalidas „Ceasul Universului”: „Ceasul Uni- 
versului/ Poate să mai bată;/ Însă, Dacă poe- 
tul/ Va tăcea,/Atunci/ Mările și sorii,/Nopți- 
le și zorii/ Nu vor mai fi.// Ceasul Universu- 
lui/ Poate/Să bată,/Însă/ Poetul poate/ Ori- 

când să oprească clipa./ Și atunci/ Inima lui Dumnezeu/Bătrână, 
obosită și bolnavă,/ Va reîntineri/ În  secunda trandafirilor./ 
Sau/Poate poetul/ A creat Universul,/ Mistuindu-se în cântec/ 
Pentru/ A renaște/ Din cenușa/ Păsării Phoenix?”

Tiberiu Zamfir „Felinele”: „ Treceam îngândurat prin junglă./Feli- 
nele se desfătau la umbră plictisite./ Deodată. Cineva a strigat: 
El e bărbatul,/ Bărbatul care a reușit!/ Atunci, ochii felinelor s-au 
trezit/ Și m-au privit cu lăcomie./ Jungla era plină acum/ De ochi de 
felină,/ De picioare de felină,/ De sâni de felină./ Felinelor!/ Nu știți 
voi oare/ Că devorându-mi trupul,/Îmi veți devora și sufletul?”

Kalidas 1) „Visul felinei”: „ Călcam pe cranii de aur,/ Prin 
lanuri rebele,/Singur, în jungla din vis./ Dar... cine e prada?”. 2) 
„Fârtatul”: „ Mă-mbrățișai,/ Mă mângâiai/ Și m-ajutai,/ Lovind 
prin spate.//Pr când/Jungherul ascuțeai,/ Cu dreapta/ Punga-mi 
întindeai./ /În schimb/ Pe treizeci de arginți,/ Cu un sărut/ Oh, 
Iudă, m-ai vândut!”

VÂNăTORUL 
dE BRONZ

Aurelia CORBEANU

În primăvara aceea mă îndrăgostisem 
de un vânător. De  fapt, mă 

îndrăgostisem de statuia de bronz  a unui 
vânător, aşezată în parcul oraşului, pe o 
alee străjuită de larice şi pin.

În spatele statuii, spre nord, se pro-
filau munții, decupați meticulos din cat-
ifeaua de un albastru închis a orizontului. 
Vânătorul de bronz, sprijinit într-un ge-

nunchi, cu puşca  abandonată alături, mângâia o căprioară.
Veneam în fiecare zi în parc, stăteam pe bancă în fața statuii 

şi mă simțeam copleşită de gestul tandru al acestui bărbat a 
cărui figură  degaja forță şi acea mândrie pe care le simți numai 
când ai cucerit vârful muntelui.

Căprioara,  cu gâtul uşor întins,  îşi aşezase capul în palma 
vânătorului,  absorbită cu totul de gingăşia mângâierii.

Sigur,  mă îndrăgostisem de gestul acesta,  dar poate şi de 
cele trei crenguțe de brad care-i împodobeau pălăria.

Şi-ntr-o noapte am simțit că nu mai eram singură în cameră. 
Am deschis ochii şi l-am văzut lângă fereastră,  învăluit în lu-
mina albastră a lunii.

- Am venit  să te iau. Mergi cu mine să vedem dansul 
cocoşilor de munte?

(Continuare în pag. 16)
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Al. Florin țENE/UZPR

Când întorc paginile timpului pentru 
a reciti amintirile ce au rămas în 

suflet din orașul castanilor, un fior de 
duioșie face să vibreze sub degete pagina 
îngălbenită din albumul virtual.

Eram, pe atunci student la Institutul 
Pedagogic de 3 ani, Facultatea de Filologie, 
și aripile poeziei începuseră să-i crească 
Pegas-ului meu, iar bucuria prieteniei și a 
dragostei de literatură pe care le aveam, și 

le regăseam  la  tinerii poeți de atunci, Vasile Radu Ghenceanu,  
Ion Ghiur Pauleana și pictorul  Mihai Olos a făcut să punem 
bazele cenaclului Nord, ce funcționa în cadrul Casei de Cultură 
din Baia Mare. Era prin anul 1963 și, din când în când, publicam 
în pagina culturală a ziarului regional. Țin minte că era o toamnă 
târzie și frunzele castanilor ruginiseră, iar Săsarul ducea cu el la 
vale un dor al meu, inefabil,  de locurile natale.

Începuserăm ședințele cenaclului literar, la care venea 
uneori și profesorul Chișter, de la Institutul Pedagogic, și orele 
de dezbateri pe marginea unor lucrări citite se prelungeau până 
când orele târzii puneau stăpânire pe oboseala noastră. Eram 
împreună cu colegul Ion Ghiur, într-o seară când luna se strecura 
printre vârfurile castanilor de lângă Stadionul orașului, și, trecând 
pe lângă casa sculptorului Vida Gheza, având culcate pe lângă 
temelie câteva lucrări neterminate, din lemn, ne-a venit ideea să-i 
luăm un interviu maestrului. Ne-
am oprit, și printre gard am privit 
la ele. A fost momentul când am 
luat această hotărâre. Însă, datorită 
emoțiilor nu știam cum să facem să 
înodăm legătura cu dânsul. Încă nu 
eram hotărâți cum să-l abordăm. 
Nu știam dacă să-i luăm un interviu 
sau să scriem un reportaj despre 
domnia sa. Apoi să-l publicăm în 
ziarul regional “Pentru Socialism 
“, unde  eram găzduiți, uneori, în 
pagina de “Cultură și Artă” cu poezii, articole și reportaje.

Până la internat numai despre intenția noastră am discutat. 
Ne îndemnam unul pe altul, care dintre noi să luăm legătura cu 
Vida Gheza, distins cu Premiul de Stat, primit după anul 1950, 
pentru altorelieful Pintea judecând un boier. Ne simțeam așa de 
mici față de o astfel de personalitate, credeam noi, inabordabilă. 
De a doua zi am început să ne interesăm, în timpul liber, de viață, 
dar mai ales despre lucrările monumentale ale maestrului. La 
Biblioteca orășenească din Centrul Vechi, unde ne pregăteam 
pentru seminarii, am rugat-o pe o tânără bibliotecară să ne dea 
pentru documentare tot ce are despre Vida Gheza. Astfel, am 
consultat Scânteia, Gazeta Literară, Tribuna, Scrisul Bănățean, 
Scânteia Tineretului și Pentru Socialism. Astfel am aflat despre 
expozițiile de la Baia Mare, București, Cluj, de la Moscova, 
Belgrad, Sofia, Cairo, Oslo etc.

Cu documenatarea noastră și pregătirea examenelor timpul 
a trecut. După vacanța de iarnă, din februarie, anul următor, am 
sărbătorit, pe 26, ziua lui Mihai Olos care ne-a promis să ne facă 
legătura cu  personajul nostru ce, déjà căpătase postura, pentru 
noi, de monument, atunci când am citit în presă că a primit titlul 
de Artist al Poporului pentru lucrarea de la Carei Monumentul 
Ostașului Român, având colaborator pe arhitectul Anton Dâm-
boianu.

Din economiile noastre și cu prima bursă din anul următor, eu 
cu Ion Ghiur, care își mai adăugase la semnătură și nume-
le Pauleana, după satul natal Paulean, comuna Doba, ne-am dus
cu o ocazie la Carei pentru a vedea Monumentul Ostașului Ro‑
mân. Lucrarea monumentală ne-a impresionat. Trăsăturile 
voluntare și dârze ale ostașului cioplit, liniile drepte sugerând 
victoria eliberării ultimei brazde de pământ a țării au stârnit pe 
drumul de întoarcere discuții aprinse.  Când am ajuns la căminul 
nostru ideile dintre noi se armonizaseră.

Intradevăr, după câteva zile, prietenul Olos ne-a mijlocit vizita 
noastră la atelierul lui Vida Gheza. Ion Ghiur care era mai mare 

O AMINTIRE CIOPLITă ÎN SUFLET CA LEMNUL 
SUB dALTA LUI VIdA GHEZA

cu patru ani decât mine, venind de la o Şcoală Tehnică Veterinară 
din Satu Mare, fiind mai curajos, l-am desemnat “şef”. Aşa că 
i-am pasat toată responsabilitatea primului contact cu maestrul.

Țin minte, era într-o sâmbătă.  Zi de lucru şi noi aveam cursuri 
la Institut. După primul curs, după ora 10, am plecat amândoi 
spre atelierul maestrului Vida Gheza. Emoțiile erau mari. Mai 
ales că citisem în presă că avusese loc la Belgrad expoziția “Vida 
Gheza-Alexandru Ciucurencu “. Când am intrat în atelier, simțeam 
inima că-mi iese din piept. Ne-a întâmpinat maestrul cu un zâm-
bet care m-a făcut să mă liniştesc. Era un om de înălțime mijlo-
cie, cu părul şaten, dat pe spate şi cu fruntea lată. Era îmbrăcat 
în pantaloni închişi cu cămaşă deschisă şi un zerseu peste ea 
prins în trei nasturi. Ne-a întrebat la ce facultate suntem, cred 
că ştia, de la Mihai Olos, dar, era un motiv pentru a deschide, 
colocvial, discuția. I-am spus că suntem studenți şi pe deasupra 
mai şi scriem, precizând că am venit să-i luăm un interviu. Ne-a 
răspuns că nu este timp de interviu pentru că aşteaptă un grup 
de elevi să-i viziteze atelierul. Ne-a sugerat să facem un reportaj. 
Aşa am şi făcut până la urmă. Am vizitat atelierul. Erau multe 
lucrări, unele doar începute. Îmi aduc aminte de lucrarea Colec-
tivista, executată în 1960, după terminarea procesului de colec-
tivizare. Mai era sculptura Nud, foarte stilizată, Băiat citid, Miner 
cu lampa, lucrări executate în anul 1961, un Autoportret  din anul 
1963, şi undeva pe o laviță, parcă abandonată lucrarea Cap de 
țăran, terminată în anul 1957.

După ce ne-a explcat tehnica sa de lucru, strădania de a 
recreea elemente din mitologia maramureșeană, după ce ne-a 

spus programul său de lucru, iar eu 
notând cu conștinciozitate tot ce 
spunea pe un carnet ce avea pe pri- 
ma pagină fotografia lui Dej și însem- 
nul Secera și Ciocanu, am auzit mul-
te voci de copii la ușe. Elevii și pio-
nierii veniseră să cunoască o mare 
personalitate artistică a țării noastre 
și a Europei.

Reportajul l-am scris eu, l-a re-
văzut prietenul Ion Ghiur, şi apoi 
l-am citit într-o şedință a cenaclului 

“Nord “, pe care îl înființasem, nu de multă vreme, împreună cu 
Vasile Radu Ghenceanu.

Însă reportajul nu a apărut niciodată. Motivul a fost, l-am af-
lat ulterior, cenzura nu a aprobat publicarea lui în cotidianul Pen-
tru Socialism, fiindcă, menționam în reportaj  expoziția  lui Vida 
Gheza din anul 1944, organizată de hortişti la Cluj, fără ştirea 
maestrului.

NOTA REDACȚIEI
Mulțumim domnului Al Florin Țene pentru amabilitatea per-

misiunii publicării acestui articol carea ne-a răvășit amintirile 
asupra unei frumoase perioade din viața artistică a României, 
poate cea mai frumoasă, desigur, după viziunea noastră. În 
1971, pe când uceniceam în atelierul de sculptură al maestrului 
Constantin Lucaci, din Pangrati, București, lângă Televiziunea 
Română, ne-am trezit cu Vida Gheza în atelier...Surprins am 
fost fiindcă niciodată cât am lucrat la Lucaci, nu am văzut un 
artist plastic intrându-i în atelier, în blocul cu ateliere unde 
lucra maestrul, manifestându-și talentul și Ion Vlasiu, Alexandru 
Ciucurencu, Ovidiu Maitec, Val Gheorghiu, Paul Vasilescu etc. 
Vida Gheza venise la București, chemat de Nicolae Ceaușescu, 
și, înainte de întâlnirea cu președintele României, trecuse să 
discute cu Lucaci. Am avut prilejul să schimb cu el câteva cuvinte, 
până ce Lucaci și-a aranjat ținuta fiind cu mâinile pline de ipsos, 
și sculptorul maramureșean mi-a spus că el nu a purtat niciodată 
vreo șapcă-căciulă pe cap, iarna, nici măcar în perioada când a 
luptat în Spania. Mai târziu, Lucaci mi-a explicat că Vida Gheza a 
fost singurul român trimis de P.C.R. în interbelic să lupte împotriva 
lui Franco în Războiul din Spania...De Lucaci se cam fereau toți căci 
maestrul (unul dintre cei mai mari din lume, modelor de granit 
și oțel inoxidabil, unul dintre primii în sculptura cinetică) în 1959 
predase carnetul de membru al Partidului Comunist Român. În 
1970 Lucaci era președintele Fondului Plastic și membru al UAP...
Vida Gheza și Constantin Lucaci se simpatizau. (p.cickirdan)

VÂNăTORUL dE BRONZ
(Urmare din pag. 15)

M-am ridicat şi l-am urmat. Înaintam printr-o pădure cu co-
paci albaştri şi uneori poteca se ridica  de la pământ ca o punte 
vineție, suspendată printre hățişuri, adevărate pânze țesute de 
păienjeni uriaşi.

Pe umăr ducea puşca, iar cu celălalt braț mă ținea strâns de 
mijloc. Un fior cald se răspândea năvalnic şi copleşitor în toată 
ființa mea. Uneori se oprea,   mă strângea la piept şi-mi şoptea:

-Trupul tău de iarbă cu miros de flori,  ochii tăi albaştri şi 
părul tău, salcie în primăvară! Toată, toată eşti a mea şi nimeni 
n-o să te iubească mai mult ca mine vreodată!

Brusc s-a oprit punându-mi degetul pe buze şi arătându-mi 
în lumina violacee a lunii, cocoşii.

Albaştri, opriți față-n față,  cu gâturile întinse,  încordate,  cu 
aripile depărtate de trup,  se priveau încremeniți. Apoi,  deodată 
au început să scapere din picioare rotindu-se şi dansând rapid 
unul în jurul altuia. S-au oprit,  s-au depărtat,  au aşteptat şi iar 
au început rotirea uluitoare a corpurilor încremenite în pânda 
dinaintea atacului decisiv.

Atunci din fuiorul vinețiu de lumină s-a ivit în poieniță o 
căprioară. S-a oprit o clipă privind atentă,  dar un bubuit puter-
nic a sfâşiat pânza nopții.

Cocoşii albaştri zburară în lună!
Glonțul lovi în plin şi căprioara de alabastru se frânse  în 

două şi căzu. Un fir de sânge negru aburea cald strecurându-se 
printre ierburi în pământ !

M-am întors spre el, spre vânătorul meu, şi l-am întrebat cu 
disperare:

-De ce? De ce ai tras? De ce ai omorât-o?
Mi-a răspuns cu răceală:
-Ai uitat că sunt vânător?
-Dar căprioara din parc?...am îngânat cu teamă.
Tăcând m-a privit cu un zâmbet sarcastic.
Am fugit! Poteca se desfăşura înaintea mea din țesătura 

străvezie a razelor de lună şi eu alunecam, alunecam în timp ce, 
cu gheare negre, hățişurile mă înşfăcau sălbatice sfâşiindu-mi 
hainele, zgâriindu-mi şi însângerându-mi fața şi brațele…

N-am mai trecut demult pe aleea de larice şi pin, dar astăzi, 
privind spre munți, am văzut de departe cum cineva ştergea cu 
grijă praful de pe statuia vânătorului de bronz.


