
Cuprins:

INTOL PRESS • Anul IX (XIV-2006, XXVIII-1992), nr. 2 (54) - iunie 2020

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

• PROTEST DUPĂ... PANDEMIE (?!)
Mihai SPORIȘ ...............................pag. 1

• CONSTNTIN ZĂRNESCU: ”NUVELE, 
POVESTIRI, REPORTAJE”... 
Felix SIMA ..................................pag. 2

• CIOCIOMANCA
Lugia ZAPRAȚAN-NICOLESCU ............pag. 3

• POVESTE ADEVĂRATĂ 
Mircea VASII................................pag. 3

• POEZII
Nicolae VĂLĂREANU SÂRBU .............pag. 4

• DESPRE ORIGINEA RUDARILOR
Mihai VINEREANU .........................pag. 4

• ȘOAPTE DIN LABIRINT...
Constantin GEANTĂ .......................pag. 5

• POEZII
Florica Maria BERA ........................pag. 6

• GÂSCANUL ȘI RĂȚOIUL
Haralambie ROMANESCU ................pag. 6

• UN MEDIC DE NOTA 10 
Haralambie ROMANESCU ................pag. 6

• POEZII 
Cristian Ovidiu DINICĂ ....................pag. 7

• POEZII 
Nicolae NISTOR ............................pag. 7

• CULTURA VERSUS INCULTURA!
Simona Maria KIS ..........................pag. 8

• O ÎNTLNIRE A „PROFETULUI”  
SILVIU BRUCAN CU ZIARIȘTII  
AMERICANI...
Tanța TĂNĂSESCU .........................pag. 9

• UN POET SELENAR...
Cezarina ADAMESCU ....................pag. 10

• ETNIA ȘI CONFESIUNEA  
VOIEVODULUI BASARAB I  
ÎNTEMEIETORUL
Arhim. Veniamin MICLE ................pag. 11

• INVITAȚIE LA LECTURĂ...
Gheorghe PANTELIMON ................pag. 11

• POEZII
Titu GEORGESCU.........................pag. 12

• APOCALIPSA DUPĂ 2000 
Csaky E POE ..............................pag. 13

• POVESTEA UNEI POEZII EMINESCIENE 
- „DOINA”
Mihai MUSTĂȚEA ........................pag. 15

• POEZII
Marinela BELU-CAPȘA ..................pag. 15

• MIHAI EMINESCU - GENIUL!
M. CABA ..................................pag. 15

• CUVÂNTARE DE BINE
Feliz SIMA ................................pag. 16

Mihai SPORIȘ

T
rec anii și lunile-n goană...! La vreme de  
pandemie clipele cad greu și par a contrazice 

poetul. Au un zbucium interior și le simțim altfel 
numărătoarea. În repaosul condamnării mai greul 
pământului ivește în tine, prizonierul, nu ști cum, de 
ce acum, răspunsuri la întrebări de mult puse și uitate 
în iureșul de mai înainte. În persoana ta conștientă și 
într-o prelungită stare de așteptare, dinspre un adânc 
tăinuit, te trece un gând ca o fulgerare, ca dintr-o 
cremene albă lovită de-un amnar. Dintr-un abis erupe 

și te luminează, fără anunț prealabil, răspunsul la întrebarea pe care uitasei 
că ai pus-o cândva! Primești răspunsul la întrebarea uitată și imediat te 
minunezi că undeva, cineva, prin abis a căutat dezlegarea și o comunică, 
profitând de un răgaz anume. O dorință și o frământare ce nu-și putură 
găsi rezolvarea prin metodele raționale acreditate (vezi recomandările lui 
Descartes și ale tuturor raționaliștilor!) se împlinesc!  Un mesager secret te 
inspiră, să se poată numi muză, poate informator anonim, sub acoperire. 
Imediat dai dreptate filosofului popular care demult va fi concluzionat: 
„Dumnezeu știe ce-o fi fost și ce-o mai fi!” 

Un mare filosof român - Lucian Blaga - nerecuperat in integrum de 
cultura română, ținut în prizonieratul pandemiei ateist-științifice al 
realismului socialist, numea acest fenomen al comunicării dintre abisul 
irațional și mintea înnobilată cu mecanismul rațiunii: „personanță”. Am 
căutat în toate dicționarele explicative cuvântul (ale bibliotecii personale! 
Mea culpa că nu le am pe toate!), am întrebat prietenii dacă l-au întâlnit, 
dar  cuvântul acesta, cuvânt cheie pentru deslușirea unui proces al 
înțelegerii, nu s-a dat găsit! Absența lui vorbește, fără să vrea, de interesul 
lucrătorilor cu sâmbrie ai... Culturii Române pentru tezaurul de cunoaștere 
adăugat patrimoniului universal de o personalitate exponențială a 
culturii noastre. Faptul că acest cuvânt era cunoscut în interbelic mi l-a 
revelat o altă personalitate uitată, marele sociolog și diplomat Dumitru 
Drăghicescu..., studiat mai în amănunt în repaosul pandemiei virale de 
acum. El studiase mecanismul cunoașterii propus de Lucian Blaga, pe cel 
folosit de Mircea Eliade ( alături de marii savanți ai lumii contemporani 
cu el!) și va fi propus pentru proiectele sale, privind devenirea societății 
umane, ideile sale originale, consonante în ideatică lor și cu viziunea  
mai cunoscutului Dimitrie Gusti (și  acesta exclus din Academia Română, 

PROTEST DUPĂ... PANDEMIE (?!)
ca și Lucian Blaga... în perioada pandemiei ateismului-roșu/ M.Eliade, 
Gh. Uscătescu, E. Cioran etc. s-au scăpat cu fuga... dincolo de cortina 
pandemiei roșii!). La intrarea societății românești în invocata pandemie 
roșie (deși cu focarul în lagărul estic, prezentă pe toate continentele!/ de 
aceea... pandemie!) cei ce au intuit fenomenul unei virusări forțate, cu 
morbiditate totală asupra intelectualilor prea verticali, au căutat soluții 
de auto-izolare, înainte ca alții să-i ducă în cunoscutele... pensioane de pe 
la Aiud, Pitești, Sighet, Periprava etc. Despre emigrarea unora, dincolo de 
lagărul pandemiei roșii, se cunoaște. Despre retragerea pe la Mânăstiri, 
ori prin munți (v. Steihardt, Noica, Dumitrescu Bușulenga...)  precum 
„bandiții” de partizani, urmăriți de poterele virusate și ele, azi lumea 
cunoaște mai multe, fenomenul prin amploarea lui,  ajunsese la urechile 
celor mulți în ciuda opreliștilor. O adevărată...„academie pe sub pământ” 
(v. Petre Pandrea) va fi fost însămânțată în greul pământului... până la 
o vreme. Dar toate însămânțările își arată în vreo primăvară: Înălțarea, 
ieșirea din ascundere. În izolarea tainică adevărul își păstrează strălucirea 
și are răbdarea să treacă viitura tulbure, cu gunoaiele ei cu tot. Sociologul 
Dumitru Drăghicescu, cel care profețise cu temei mersul lumii, își va fi 
asumat eșecul... Noii Cetăți a Lui Dumnezeu (prea lovită această Cetate 
a oamenilor, de blestemul lui Manole, ori chiar a mai bătrânului Sisif! Va 
fi întârziat în peisaj, chiar în varianta restrânsă și insuficient consolidată 
a viitoarei Uniuni Europene- ce se va naște la 5 ani după „plecarea”lui 
Drăghicescu!) mai ales după deportarea Lui Dumnezeu, prin Siberia. S-a 
vorbit doar despre... sinuciderea Omului(?!!!) demn, precum Seneca, 
Socrate, chiar într-o zi, vorbind prin așezarea ei în calendar, din 14 
septembrie 1945...,  de Înălțarea Sfintei Cruci. Prea lungă îi este încă 
așteptarea judecății, ca o asumare critică, pe la tronul judecății cerești. 
După trei sferturi de veac... instanța cerească nu-i pogoară sentința, semn 
că pandemia care impusese izolarea își consumă și acum valul următor, 
ca o replică consistentă la marele seism? Dar vorba noastră care a iscat 
protestul este doar cuvântul... „Personanță”, absent cu epitaful său pe 
vreo cruce să-l adeverească, măcar între cele moarte. Să ne amintim, 
prin cele anticipate de poetul-filosof, despre efectul „pandemiei” iscată 
de virusul roșu, ce încă își mai duce boala prin multe sechele și lipsa 
de imunitate a acelor genetic expuși: „Durerile noastre sunt multe, dar 
cea mai mare este să vezi. Să vezi că o noimă-ncepută nu se împlinește, 
că sfântul preexistentul tipar, după care prin ani ești ținut să-ți croiești 
obrazul și calea în mâini ți se sfarmă. Să vezi cum legenda ființă a prins, se 
oprește curmată la drum jumătate!” (Continuare în pag. 2)

l CALE FERTATĂ DUBLĂ, ELECTRIFICATĂ, MARFĂ ȘI CĂLĂTORI, ÎNTRE: PITEȘTI- CURTEA DE ARGEȘ-RM. VÂLCEA-SIBIU
l RÂMNICU VÂLCEA-PUNCT NODAL DE MARFĂ PE CALEA FERATĂ
l SĂ FACEM AUTOSTRADĂ SPRE SIBIU ȘI PITEȘTI CU RAMIFICAȚII LA CĂLIMĂNEȘTI, OLĂNEȘTI, GOVORA, OCNELE MARI
l DN 7-CALE REGALĂ ÎNTRE EUROPA DE EST ȘI EUROPA CENTRALĂ ȘI DE VEST
l DECOLMATAREA SAU DESFIINȚAREA LACURILOR DE PE OLT

ARGEȘENI! VÂLCENI! SIBIENI!
AVEM TREI OBIECTIVE COMUNE ÎN ACEST PREZENT 

PRIN CARE PUTEM TRANSFORMA VALEA OLTULUI ÎN RAI PE PĂMÂNT:

APEL
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Lucid diagnostic la vreme de ... carantină și soluția, poetizată subtil de Lucian Blaga, precum cea a sociologului invocat, a arătat starea 
agravată încă, după două decenii de incubație roșie: „... când am văzut că-n zadar cuvintele toate mi le-am rostit că până la tine înțelesul 
lor n-a  mai ajuns, în noapte am ieșit...”. Au trecut apoi decenii multe. Prin 1990 părea că se intră pe... panta descendentă...! Cu ce nădejdi? 
Prin cerul puterii azi, după încă trei decenii, în robe vișinii, cerberii apără neîntinarea celor dobândite în lunga pandemie și țin încă infernul 
închis să nu răsară... cele ascunse!

Pandemiile trec, deșertul poate fi traversat, blestemul mântuit,  damnații reabilitați... Chiar Omul-Cuvânt poate învia, se poate înălța 
spre mai marea arătare a sa, apoi după dospirea judecății poate fi rafinat într-o nouă cugetare, ca o limbă de foc căzută din cer, ori țâșnită 
fulger de pe comorile puse-n așteptarea sorocului rânduit!  Oare nu s-a plinit vremea matematicii cerești, cu încercuiri multi anuale, cu 
cincizecimi precum Rusaliile, să fie reformate cele perimate și să fie unși noii apostoli?! Protestăm împotriva îndărătniciei care își pune 
picioarele înaintea  vindecării de boala roșie ce ne-a cuprins! Împotriva cerberilor care apără o Constituție și ea atinsă de virusul ucigaș! 
Protestăm împotriva funcționărimii instituite (vezi Institutul Cultural Român!), doar să mimeze munca, în folosul culturii române! Lăsați-i 
cuvântului „Personanță” și celui ce l-a născut – Lucian Blaga!- dreptul să înflorească în grădina cu trandafiri a Limbii și Culturii Române 
(chiar dacă cândva i-ați refuzat Olimpul „Nobel” !)! La vreme de pandemie am luat în discuție cazul unui singur cuvânt, care să strige în 
numele tuturor cuvintelor ! Dar... vai! Câte nu așteaptă sorocul scoaterii lor la vedere, înflorire, lucrare... Poeții/filosofii, ei înșiși personanții 
cei muți, au îndurat năpastele toate cu bărbăție. Ei știu și au mărturisit-o: „când suntem treji suntem în lume/când dormim, dormim în 
Dumnezeu!”. Iar noi, aici, la vreme de pandemie, vorbind cu Cel ce ne-a fost muză, protestăm că de Rusalii, prea încă virusarea istorică nu 
lasă înstăpânirea duhului înnoitor, cu toate valorile lui adăugate de oamenii de bine împrizonați încă!

8 iunie 2020

Felix SIMA

Scriitorul Constantin 
Zărnescu, născut în 

Oltenia de sub munte și 
adoptat, încă de pe băncile 
Facultății, de municipiul 
Cluj-Napoca, publică în 
această primăvară un im- 
presionant volum, de 682 

pagini, cu titlul complet 
„Nuvele, povestiri, repor-

taje cu bătrâni olteni,, ardeleni, maramureșeni, 
bucovineni, moldoveni, munteni și dobrogeni” 
– „scrieri de o jumătate de veac pe tabla de șah 
imaculat a Reginei Timpului – Eternitatea”, după 
cum citim în dedicația autografă de pe pagina 
de gardă a cărții. O amplă Postfață la aceste 
scrieri semnează fiica sa, Anita Zărnescu Leguay, 
din care vom cita pe parcursul cronicii de față, 
deoarece este o prezentare succintă și viridică, 
fără plăsmuiri deșarte, a autorului și a acestei 
veritabile Antologii.

„Părintele meu, Constantin Zărnescu, a adău- 
gat toată viața sa un motto la diversele sale nu-
vele, povestiri - și chiar la romanul eseistic, inedit 
până azi: Noul spirit străvechi – subliniind, din 
umbră, măreția talentului, a artei și creațiilor 
sufletului omenesc: semeția, alteori fălnicia ori- 
cărei opere  duse până la capăt, gândită să în-
vingă Timpul. Înțelepciunea antică, păgână, de 

care nu s-a ândepărtat niciodată și care apar- 

CONSTANTIN ZĂRNESCU: „NUVELE, POVESTIRI, REPORTAJE 
CU BĂTRÂNI OLTENI, ARDELENI...”
ținea concluziilor lui Socrate, stipulând supre-
mația filosofiei și adevărului chiar cu riscul de 
a-și pierde viața, i-a constituit, pe toată durata 
carierei sale, un adevărat ghid de supraviețuire!

Constantin Zărnescu a debutat în urmă 
cu cincizeci de ani, în martie 1970, în revista 
săptămânală „Tribuna” din Cluj, printr-o anchetă 
culturală coordonată de publicistul comentator 
Radu Mareș, referitoare la creativitate tinerilo 
și participarea lor la festivalurile artei și culturii 
studențești. Epoca e contemporană și apariției 
revistelor tinere și de profil, precum „Viața stu- 
dențească” și „Amfiteatru” (în capitală), „Echi-
nox” – titlu fericit, inventat de eseistul M. Papa-
hagi (la Cluj), „Dialog” (la Iași) sau „Mesaj” (la 
Craiova).

Predând un roman, de 400 de pagini, „Clodi 
Primus”, celui mai important prozator și drama-
turg contemporan, D.R. Popescu, redactorul-șef 
al „Tribunei”, a fost rapid încadrat redactor la sec- 
ția  beletristică și reportaje, chiar a doua zi după 
ce și-a susținut lucrarea de stat cu subiectul, 
acceptat, în fine: Tentația bolii (a maladiei – nu a 
melodiei, cum s-a scris, adesea, prin istorii lite-
rare și dicționare) la scriitorii Thomas Mann și 
Marcel-Max Blecher (iunie 1972). După ce și-a 
anunțat romanul, prin fragmente, în „Tribuna”, 
„Echinox”, „Luceafărul”, „Vatra” și „Steaua”, 
„Clodi Primus” a apărut într-o colecție a „Prozei 
tinere”, la Editura Dacia, în 1974, în 4000 
exemplare, primind Premiul Uniunii Scriitorilor și 
fiind prezentat de Laurențiu Ulici, V. Condurache, 

Cornel Nistorescu, Mircea 
Muthu și C. Stănescu.

Între 1970 și 2010, pă- 
rintele meu a publicat pes- 
te 450 de articole și alte ma- 
teriale de presă și publicis-
tică, inclusiv cronici literare, 
recenzii, prefețe, note de călă-
torie, traduceri, comentarii, 
reportaje și interviuri cu di-
verse personalități, nu numai 
în presa națională, ci și în co- 
tidienele unor provincii, cu tra- 
ducere în maghiară și ger-
mană. (...) Surzenia de care 
a suferit toată viața i-a mo-
dificat și potențat arta și crea-
tivitatea, compensându-l în 
fața lui Dumnezeu. Temele din 

romanele sale ample le-a ex-
tras, cercetat și preluat din arhive, biblioteci, 
documente, imagini și presă, precum în cazul 
epopeii istorice „Ziua Zilelor”, închinată corifeilor 
Unirii Transilvaniei cu Patria Mamă România ( I. 
Maniu, Al. Vaida-Voievod, V. Lucaciu, V. Goldiș, 
Pop de Băsești, O. Goga). Apoi: „Patimile lui 
Dracula”, Narațiunile Universale despre Dracula 
Vodă, comedia istorică Dracula din Carpați, 
romanul psihologic-religios „Ieșirea la mare”, 
despre sfântul Petrache Lupu de la Maglavid, ori 
„Țara lui Urmuz” (carte închinată părintelui genial 
al avangardelor literar-artistice). Traducând cuge- 

tările, textele – gândirea lui 
Constantin Brâncuși, Constan- 
tin Zărnescu a descoperit 
chiar o epopee ideatică, per-
sonajul ei unic, un sculptor 
revoluționar, scriind în diverse 
genuri literar-artistice: poe- 
me dadaiste, parabole și afo- 
risme, povestiri și schițe sau 
epigrame. Cu alte cuvinte, a 

descoperit un personaj-scrii-
tor, un înțelept, artist – creator 
demiurgic. C. Zărnescu a 
participat, astfel, cu o mare 
pasiune, de la ediția întâia 
(1980), până la ediția a VII-a 
a „Aforismelor și textelor lui 
Brâncuși”(definitivă 2017), 
la infirmarea teribilei teorii 
proletcultiste ce îndrăznise să 

îl prezinte pe acest om de geniu, incontestabilă 
referință mondială în universul artelor, un simplu 
țăran la Paris. Devenirea părintelui meu nu a fost 
un parcurs lin și lipsit de obstacole ».

Dar, adăugăm noi, într-o lume în care poți să 
abandonezi orice: abandonezi copii, abandonezi 
părinți, abandonazi idei, politici, abandonezi 
frumosul și morala, Constantin Zărnescu nu a  
abandonat nimic, nu a abandonat lupta cu el 
însuși. Constantin Zărnescu este un om integru: 
își gândește și își trăiește Opera până la capătul 
vieții.

PROTEST DUPĂ... PANDEMIE (?!)

„Bunicule, când toți oamenii vor ieși din carantină 
vor merge ca niște pinguini...” 

Simon Peter KIS

ÎN VREME 
DE PANDEMIE... 

Lupoaica Capitolină amplasată în intersecția de la 
fostul pod al lui Hozoc. Compoziție foto P. Cichirdan

Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument.
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Ligia ZAPRAȚAN NICOLESCU

(Continuare din „Povestea vorbii 21” 
nr. 1/2020) 

Într-o zi mi-a dat prin cap că l-aș putea 
ajuta, am înșeuat calul și-am plecat și 

eu, din poartă în poartă cu teancul de hârtii de 

 înscriere. Credeam că fiind de acolo, oamenii 
mă vor asculta pe mine...Nimeni nu-mi mai 
deschidea poarta...Treaba asta mă înfuria și-

am început să strig la oameni ca și când erau datori să mă asculte.
Ca și când asta ne mai lipsea, din foamete și lipsuri a izbucnit 

epidemia de tifos exantematic. Mureau oamenii ca muștele când 
le dai cu flit. Într-o săptămână s-a dus și copila mea. Rămăsesem 
singură pe lume și mă înrăisem. Nu știu când mi-a zis că-l va aduce 
aici pe fiu-su. Nici nu știam că are un fiu. Nu semăna cu el. Era solid, 
ursuz și tăcut. La o săptămână fii-su și-a adus și nevasta. Acum 
nu mai eram stăpână în casa mea, stăpână era noua mea noră.  
Noi alergam amândoi  pe la case pentru colectivizare iar seara 
când apucam să ajungem acasă la vreme, „a tânără” ne arunca 
ceva într-un blid și pleca să se culce. Lui îi dăduseră o mașină, 
eu umblam călare, cu calul. Nu de puține ori pusese pistolul în 
coastele oamenilor. Nu-mi păsa. Trebuia realizată colectivizarea. 
Credeam în asta. Nu-mi păsa nici că oamenii ajunseseră să ne 
urască. Cei de la Regiune aveau încredere în noi și ăsta nu era 
puțin lucru. Ne schimbaserăm și noi. Când ne întâlneam, ziua, 
ne mârâiam ca zăvozii. La oameni ne răsteam, el îi amenința cu 
pistolul. De ce, mă? îl întrebai. De aia, că-mi place când văd cum 
se pișă pe ei de frică, dar ai dracu, tot nu semnează...Și i-a pus 
rău în cap. Într-o noapte au venit doi care-l cărau pe „tovarășu” 
într-o căruță, pe coceni, bătut rău și cu capul spart. A mai trăit o 
săptămână. La înmormântare n-a venit nimeni. Nici la pomană. 
Doar eu, fii-su și noră-sa. La întoarcere, pe drum am trecut pe 
lânga casa nașilor. Nașa a ieșit la gard când am trecut înapoi și 
ne-a scuipat. Așa vă trebă, zice, fire-ați ai dracu de comuniști! 
Eram pe capra căruții  cu care-l dusesem la groapă. Cei doi erau în 
spate, în căruță. Mânam calul, cu biciul în mână. În clipa când ne-a 
scuipat am ridicat biciul și-am plesnit-o peste față. I-a dat sângele 
pe bot. De ce ne scuipi, fă? Așa ne trebă? Ai să vezi tu de-acu ce vă 
trebă vouă, sărăntocilor! Din ziua aia am turbat de-a binelea. Nu 
mai visam lanul acela, visam sânge, visam cum îi biciuiam pe toți... 

CIOCIOMANCA
               În amintirea femeii care cândva a fost Ciociomanca...
                                                                    cu tot respectul pentru chinurile ei pe lumea aceasta

Am luat pistolul lui, m-am urcat pe cal, și cu cravașa în stânga, cu 
pistolul în dreapta, năvăleam în curtea omului dărâmând poarta 
cu calul. Puneam pe masă actele de semnat, alăturea puneam 
pistolul, plesnind din cravașă până semna.

Ciociomanca tăcu, mistuindu-se în amintirile acelea, cu ochii 
pierduți acolo undeva...N-ai fi zis că ființa aceea înțepenită într-un 
un schelet de oase complet contorsionat și o coajă consistentă de 
zdrențe întârită pe deasupra, a fost în stare să facă grozăviile pe 
care le povestea. 

Mai rămăsese ceai în ibric. I-am umplut iar cana. S-a uitat lung 
la cană ca și când atunci o vedea prima dată dar nu s-a mai atins 
de ceai. A continuat povestea detașându-se de ea însăși,  cu un 
glas pe care n-am să-l uit niciodată, aproape nelumesc, de parcă 
ar fi fost o sentință pronunțată într-un tribunal al omenirii și, 
sentința era fără drept de apel...

- ...Așa a colectivizat Ciociomanca toată valea Tărâiei, călare, 
cu pistolul în dreapta și cravașa în stânga...Acu, să plătească! Tot 
să plătească! Să n-o rabde pământul!!!... 

S-a foit puțin în scaun, așezându-se mai comod și recuperân-
du-și fericită bețele (ciumegile) care alunecaseră pe lângă masă, 
și strângându-le lângă ea, oftă prima dată. Oftă din toți rărun- 
chii  Am lăsat-o să țină tăcerea cât a vrut. A apreciat asta și-a 
continuat:

- Îmi place că nu mă grăbești. De mult nu m-am mai gândit la 
cele ce-ți povestesc. Da...Turbasem,  alergam călare și-i obligam 
să semneze că-și dau de bună voie vitele, păsările, pământul...
Le smulgeam semnăturile smulgându-le viața din ei. Atunci m-au 
blestemat. Toți m-au blestemat: să mă satur de pământ uitându-
mă la el da făr-să fie al meu, să-l calc în fiecare zi cu chin și mă rog 
să mă înghită da el să nu mă primească decât atunci când oi fi fost 
plătit tot răul pe care l-am făcut, bob cu bob până la păstaie. Într-o 
seară m-au așteptat într-o fundătură și m-au bătut de mi-au rupt 
picioarele și ceva coaste. Am ajuns la spital unde am zăcut vreo 
două luni. Am scăpat cu viață da am rămas așa cum mă vezi, cu 
ochii la pământ. M-au adus acasă cu salvarea, da nu mai aveam 
casă. Ăi tineri îmi mutaseră boarfele într-o magazie. Ne-am certat 
rău, că de fapt casa, era casa mea, de la tatăl meu...cum să mă dea 
afară? Mi-era teamă de el așa că l-am dat în judecată. Cin-să vie 
martor la mine că era de fapt casa mea, pământul meu...când mă 
ura toată lumea??? Am pierdut și casa și pământul. Mi-au aruncat 
lucrurile în drum, pe pământ, să mă satur de pământ... 

Nu mai aveam nimic. Nici om, nici copii, nici casă, nici pământ...

Nimic...Nu mai era a mea decât umbra mea, și asta doar când era 
soare...În vara aia am stat într-o căsoaie în livadă și-am mâncat 
ce-mi dădea pământul...Hmm, tot pământul...uneori găseam 
ouă sau pui de jigănii și-i mâncam cruzi. Mă sălbăticisem de tot. 
Uneori, când dădeam de vreun iepure sau godac mă gândeam ce 
bun ar fi acum pistolul, dar îl predasem. A fost cum a fost până a 
dat frigul, apoi am coborât în sat cu gând să-i rog să mă primească 
înapoi, măcar în magazie, da n-am mai avut de cine mă ruga că 
ei plecaseră. Vânduseră tot și plecaseră. Cine-a cumpărat, avea 
o droaie de copii pe care i-au pus să mă ia cu pietre ca pe câinii 
vagabonzi. În noaptea aceea am dormit sub un pod. A doua zi, 
vânătă de la pietre și de frig, de foame, am întins prima dată mâna 
pentru un leu de pâine. Am dormit tot sub pod vreo săptămână 
dar au venit ploile și n-am mai avut unde dormi. Un suflet milos 
m-a lăsat să dorm într-un coteț în care nu mai avea animale...
Am  dormit de atunci pe la oameni mai miloși,  tot prin grajduri și 
cotețe...Acu, m-a oploșit un om din Greci, într-un colț de grajd...
vin încet pe jos, tot așa plec...de-atunci...mă rog de lume să-mi 
dea un leu de pâine dacă vor...unii dau, alții...

 - Nimeni nu te-a primit în casa lui?
- Nuu! Eram blestemată! Oamenilor de aici le era frică de 

blestemul pământului, că se ia! Cine să ia blestemul asupra lui 
ca să mi-l ușureze mie? De aia te-am întrebat atunci dacă nu ți-e 
teamă să mă ajuți. Chiar nu ți-e teamă?

- Nu! Dumnezeu e bun și iartă...Se zice că nu putem face 
noi atâtea păcate câte poate Dumnezeu să ierte...Ciociomanco, 
Dumnezeu te-a iertat...nu te mai teme...

- Dumnezeu, poate...pământul nu! În toți anii ăștia tot uitându-
mă numai la pământ am ajuns să vorbesc cu el. Vorbim amândoi, 
de una, de alta... Uneori ne înțelegem...da toate, până la iertare...

Nu! Asta, nu! Iertarea încă nu! zice pământul.
- Nu ți-e teamă?
 - Nu. De ce să-mi fie teamă? De moarte? Păi pentru moarte 

mă rog în fiecare dimineață la Dumnezeu, dar încă nu! Mai am de 
plătit aici...Ți-am zis atunci că poate ți-oi fi și eu de folos. Uite, îți zic 

o taină! Taina mea, eu am descoperit-o!  Eu în sutele astea de zile 

când n-am vorbit decât cu pământul...și se opri dintr-odată  încrun-
tată și gânditoare, ca și când și-ar fi amintit de ceva, ca și când ar 
fi descoperit întrebarea esențială a vieții. Cu jumătate de glas se 
întrebă:  Oare, pământul o fi Dumnezeu??..Eu am înțeles. (reluă 
ideea părăsindu-și revelația). Taina mea e că ordinea e altfel. 

(Continuare în pag. 5)

Mircea VASII   
   

O poveste, care s-ar putea să fie ade-
vărată, auzită de la  tatăl meu Nicolae 

Vasii, pe când eu aveam vreo 6-7 anișori, iar 

el (Dumnezeu să-l ierte) avea vreo 64-65 ani! 
Cât de mult se potrivește: Într-o cetate mare 

cum nu mai era alta pe Pământ un crai a 

descoperit că nașterile au scăzut și longe-
vitatea a crescut vertiginos (să fie cumva 
și din ceea ce s-a scris în Biblie cu vârstele 

matulasemice?, sau poate s-a întâmplat chiar și în România?)
Astfel, în urma creșterii populației pe seama vârsticilor, dându-

și seama că nu vor mai avea cu ce să-i hrănească, a chemat Marele 
Sfat , care de fapt era constituit din ce în ce mai des din bătrâni de 
prima mână ( de vârstă mai acceptabilă pentru ei, probabil sub 65 
de ani!), și s-au consfătuit , au deliberat, și au ajuns la o concluzie: 
avem foarte mulți bătrâni cu o vârstă foarte înaintată,  nu mai 
avem cu ce să-i hrănim, și plus de asta sunt cei mai înțelepți, 
descoperă neajunsurile la fiecare pas și le transmit neîncetat 
tinerilor! S-ar putea să ne trezim și cu o răzmeriță! 

După lungi deliberări au ajuns la concluzia că trebuie să fie 
lichidați, dar neavând alte arme de ucidere în masă (cum sunt 
acum!) au dat decret: Fiecare familie să-și omoare bătrânul, mai 
ales că și ei, bătrânii se cam săturaseră de o  viață atât de lungă 
și încet-încet au acceptat această idee. Îi puneau să se închine, 

POVESTE ADEVĂRATĂ
în numele nu mai știu cui, și le dădeau cu câte o ghioagă foarte 
puternic în cap, până sucombau. Un fiu iubitor de tată, l-a întrebat 
pe tatăl său: ,,auzi, tată ce ordin a venit de la împărăție, cică tre-
buie să te omor! Eu nu pot să fac așa ceva! Hai cu mine în peștera 
aia tăinuită, pe care numai noi doi o știm, și-ți voi aduce mâncare 
din când în când! Taică-su sătul de ani, i-a propus să-l omoare, 
dar fiul l-a rugat să accepte ideea și a mers cu fiul său în peșteră. 

Peste câtva timp restul  populației a încercat o răzmeriță, s-a 
dus cu jalba în proțap la stăpânire, cerând condiții de viață mai 
bune,  mai ales că acceptaseră ideea de a omorî pe toți bătrânii, și 
craiul nu se ținuse de cuvânt.

Regele, vîzându-se în fața acestui fapt, și știindu-le nepriceperea 
în lipsa bătrânilor, a încercat să-i mai pună la încercare, spunându-
le să facă o funie din nisip cu care să înconjoare cetatea, și atunci 
vor merita o soartă mai bună! 

Fiul iubitor s-a dus în peșteră la tatăl său, i-a spus tărășenia, spu- 
nându-i  „Tată, auzi ce zic ăștia de la împărăție, cică să facem o funie 

de nisip care să în conjoare toată cetatea! Învață-mă, tată! Bătrânul 
a stat un pic, în înțelepciunea lui și i-a  zis: „Duceți-vă din nou la îm- 
părăție și spuneți să vă dea un exemplu de funie măcar de 2-3 centi- 
metri, făcută de cei care au dat ordinul, după care să faceți și voi, 
la fel”! 

Ajungând la urechile regelui aceste vorbe, și-a zis: ,,E clar, un 
bătrân mai este încă în viață, pentru că acești tineri neștiutori, 
pe care-i putem ține în frâu nu aveau de unde să vină cu această 
idee! „Au căutat cu toate armatele peste tot și în final l-au găsit 

pe bătrân în peșteră. L-au omorât pe fiul său pentru înaltă 
trădare, iar ceilalți din Divan voiau să-l omoare și pe bătrân. Dar 
majoritatea din Sfat au hotârât să-l țină pentru că vor mai avea 
nevoie de el, inclusiv regele recunoscând că nici lui nu i-ar fi trecut 
prin cap să pună acea problemă la rezolvarea cazului cu funia de 
nisip. Bătrânul a zis că acceptă să fie omorât, că se cam săturase, 
dar regele i-a promis totul. Acesta ar fi cerut viața fiului său, care 

fusese omorât, dar nimeni nu mai putea să i-o dea, atunci a cerut 
pentru toți nepoții lui averi și să fie lăsați în pace. Sfatul a condam-
nat aceste cereri, dar craiul a zis: ,,Ne costă destul de mult, dar 
cine nu are bătrâni, să-i cumpere! Și-l voi cumpăra pe acest bătrân, 
pentru înțelepciunea lui”! Acest bătrân, care printr-o întâmplare a 
rămas în viață l-a călăuzit pe crai, și aceea națiune a ajuns cea mai 
bogată și fericită din lume! Ce poate fi mai grăitor și înțelepțitor! 

Orice asemănare cu evenimentele tragice prin care trece 
acum  lumea, „împărăția lumii”, prin aceste momente , nu este 
decât o simplă asemănare! Cine are urechi de auzit să audă, cine 
are ochi de văzut să vadă, cine are simțurile dezvoltate să simtă! 
AMIN! AMIN! AMIN!

Îi mulțumesc fratelui și nașului meu Gheorghe (Gigi) Vasii, 
pentru că mi-a amintit această pildă, azi 23 aprilie 2020, după ce 
l-am felicitat de ziua lui! 

BUNUL DUMNEZEU SĂ NE AJUTE SĂ TRECEM ȘI PESTE ACEAS-
TA! NU MAI ȘTIU CUM SĂ-I ZIC: ,,ÎNTÂMPLARE? NEFERICIRE? BLES-
TEM, CUMVA? DOAMNE AJUTĂ! APĂRĂ, MILUIEȘTE, MÂNTUIEȘTE 
ȘI NE PĂZEȘTE PRE NOI DUMNEZEULE CU HARUL TĂU! AMIN!!!
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NICOLAE 
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SÂRBU

POEME

Nichita

În cuvintele sale s-a copt regina viilor,
pe sub arcuri de triumf trec cohorte de îngeri,
toamna nu se mai satură de arome
în iubiri de femei înalte
cu glezne subțiri,
leoaice de pradă.

Poemele îi cântă în trâmbițele veacului
nemurirea în harul divin
și din cer lumina i se așează pe umeri.

Dar Nichita rămâne rodul visării
unde sufletul se încuvântă apoteotic,

este sămânța din fructul universului
din care răsar luceferii.

Sub armuri de istorii furate

Pe o luntre cu gânduri țesute pe in
trec pe mări spre cetățile antice
acoperite cu nisipuri de sare.

Comori ascunse sub sigilii de timp
zac  fără zăvoare ascunse-n adânc
și nimeni de ele nu știe.

Sub armuri de istorii furate
cu ecouri venite din singurătăți prăfuite,
caută cu sălbăticie vânatul viclean.

Rupe din depărtări zvonuri de nesiguranță
și aduce pe limbă candoarea încrederii,
cum totul se construiește cu rost
și pe umerii viitorului înfloresc totdeauna
femei cu bărbații de mână.

Cu toate verbele 
în luptă

Când nedreptatea trece pe stradă
liber ca păsările sunt,
să plec sau să rămân,

aștept să se limpezească apele nopții.

Printr-o sită cu ochiuri mici
și fără gene lungi
se filtrează întunericul,
lumina se înalță deasupra.

Mă voi îndoi de tot ce se spune,
trecutul mă obligă să o fac
în jocul evolutiv

ce nu se lasă înfrânt.

Crezul meu obosit de așteptare
dorește o schimbare,

cu toate verbele în luptă
ceva trebuie să se întâmple,

dar lupta nu se va opri
fără pâinea rezultatelor
așezată pe masă.

Bogat peste putință

Nu mai am cuvinte
să scriu cu sânge albastru istorii
pe care mulți vor să le uite,

am numai miezul fierbinte al faptelor
ce urcă și coboară prin cristal,
în fața oglinzii nu se schimbă
și pune în vorbe doar bobul curat.

Îi pun cerului coloane de sprijin
câte sub un pod peste mări,

sănătos și oval ca un pepene copt
cu arome urcătoare
te satură dulce,

bogat peste putință
împarte cu tine gustul divin.
Lumină îți pune pe frunte
și dragoste în pieptul gol,
de respiri mai ușor prin cuvinte.

În seve de lumină

Este o întâmplare păstrată în memorie
cum o comoară ascunsă în pământ
unde apele scot flăcări din valuri,
de noaptea foșnește pe cărări
cu semne bătrâne pe urme.

Cad meteoriți peste păduri de argint,
se scaldă lumina în aura dimineții,
roua fuge înainte de sosirea albinelor
și surprinse florile privesc în oglindă
cu dragostea iradiind în culori
dragoste vibrând în inimi.

Vara urcă prin spirale de suflet
și se înfășoară în cuvinte,
de holdele capătă arome și se coc
în seve de lumină,
în arșița căldurii din cuptorul lui iulie,
fructele devin dulci și zemoase
din trupul pământului.

Ca într-un sipet de aur
memoria soarbe gândurile și le mântuie,
de văd cum se înfiripă în vise
ce nu pot fi uitate. 

Peste praguri

Cum se țes umbrele vrăjii
ochii nu pot să le pătrundă,
structura lor închisă în griuri
e îmbrățișată de o adiere secretă.

Nu se împacă cu niciun joc vesel.

Peste praguri măcinate de cari
nu mai trec pașii tineri
și ușile rămân adesea închise,
lumina se oprește pe geamul ferestrelor.

Nopțile căzute pe acoperișurile vechi
se absorb ca ploile de către pământ.

Inima mea nu mai încape în piept
și nu mai știe de dragoste,
cât lumea nu mai comunică direct.
Trupul mai plăpând decât se vede
respiră aerul poluat și rarefiat
ca un pește scos din apă.

Sub arcuri celeste

M-am îndepărtat de lumea copilăriei
în care s-a topit sufletul în amintiri,

ce am învățat și în ce am crezut
a căpătat aripi de vultur.

Ceea ce mișcă și se schimbă
e o dezlegare de forme serafice
sub arcuri celeste.

Cine se învrednicește și bea din spirit
aduce cu sine puterea pe umeri
și o zidește în case.
Când în spațiul depărtării se naște apropierea,
sculptez în alb femeia zăpezii
și ea se topește la căldură. 

Serbezi  cu licoarea reginei viilor,
ciocnești cupe de bucurie
odată cu Domnul.

Acum 
și mai departe

El se va concentra în sine
cu o aglutinare de cântece în glas
venite din iubire,

dovadă având inima.

Se va îndepărta din jur sămânța trădării
lăsând să crească ierburile perene
cu flori intens colorate

dăruind polenul albinelor zilei

cu bucuria renunțării la dulce.

Timpul se scurge prin plante egal
nemăsurat de la naștere
într-o clepsidră rotitoare.

Așteaptă să treacă veșnicia pe uliți
cum oamenii mor și nu se mai întorc
să-și recunoască locul părăsit.

Acum,
când cupele-s goale și vinu-i pe masă,
speră ca prietenia să vină,

mai departe,  
nu știu ce se întâmplă
și rămân ca într-o durere potrivnică.

Cu o umbră de frunze stelare alungate
într-o cădere de meteori nebuni,
o ploaie de stele miraculos se varsă.

Dimineața se strâng graurii de pradă
și se aud cum fâlfâie teama,
zboară dintr-odată
flămânzi
spre viile cerului galben.

Iubirea
 încheiată la nasturi 

așteaptă

Știu tăcerea cum sporește sub piele
și ochii privesc golul cum se umple,
cum se conturează subțire culoarea 
în cânt
într-o vibrare pe corzile viorii.

Iubirea încheiată la nasturi așteaptă,
în ființa mea se petrec lucruri 
neprevăzute
și sângele face febră în mușchii pieptului.

Cuvintele le strâng și le închid în seif
ca pe niște teancuri de bancnote
din care se plătesc gândurile
bogat fructificate.

Mihai VINEREANU

Rudarii sânt un grup etnico-social 
destul de vizibil prin părțile noastre, 

nordul Olteniei, dar foarte puțini dintre noi 
știm care este originea lor. Deși trăiesc în 
această zonă, ei vorbesc un grai ardelenesc 
arhaic specific care nu folosește perfectul 
simplu atât de specific graiurilor din 
Oltenia. În acest scurt articol vom discuta 
câteva aspecte lingvistice și social-istorice 

cu privire la istoria acestora. Graiul lor este confundat adesea 
cu cel bănățean, deși acest grai este unul ardelenesc arhaizant 
care astăzi nu se mai regăsește în aceeași stare în acele regiuni, 
întrucât toate graiurile românești (din România) au fost mai mult 
sau mai puțin influențate de limba literară prin presă, dar mai ales 
prin școală, rudarii fiind și astăzi un caz aparte. 

Cuvântul rudar derivă din slavul ruda care înseamnă „mine-reu” 
și, prin urmare, este echivalentul slav al formei băieș care înseam- 
nă miner (într-o mină de aur) în graiurile din Ardeal și definește ace- 
lași grup etnic și social. Forma rudar este inexistentă dincolo de 

munți. Aceștia au migrat în Țara Românească de peste munți cu câteva 

secole în urmă. Astăzi, în marea lor majoritate se găsesc în zonele 
de munte din Argeș și nordul Olteniei (în județele Vâlcea și Gorj). 

DESPRE ORIGINEA RUDARILOR
Strămoșii rudarilor (băieșilor) au fost aduși de către romani 

din diverse părți ale imperiului ca să lucreze în minele de aur din 
munții Apuseni. Și astăzi se pot observa trăsături somatice a cel 
puțin două grupuri sub-rasiale: unii sânt foarte bruneți sau cu 
anumite trăsături asiatice, iar alții sânt mai înalți, blonzi chiar cu 
ochi albaștri și prin urmare, trebuie să aibă origini diferite. Din 
câte știu cele două grupuri nu se amestecă nici astăzi, trăind în 
comunități distincte. Cei mai bruneți provin din părțile de răsărit 
ale imperiului roman, în special din Siria și Egipt unde romanii 
aveau mine de exploatare a minereurilor, iar cei blonzi provin 
de undeva din provinciile romane europene, cel mai probabil 
din Dalmația, fiind, prin urmare, de origine ilirică. Ilirii vorbeau 
aceeași limbă cu dacii. Este cunoscut faptul că romanii au adus 
dalmați (iliri) să lucreze la minele de aur din Munții Apuseni care 
în principiu nu erau sclavi, dar nici cetățeni romani. Nu cunoaștem 
statutul social al celorlalți. Odată cu retragerea romanilor aceștia 
fiind o categorie socială de jos și nefiind cetățeni romani nu au 
fost retrași și au rămas în Dacia. Prin urmare, puteau fi sclavi, dar 
de bună seamă o parte din ei erau oameni liberi, însă nu cetățeni 
romani. 

Băieși (rudari) se găsesc și astăzi în Ungaria, Bulgaria și în fosta 
Iugoslavie și mai toți vorbesc încă românește. Forma băieș derivă 
de la cuvântul baie, aici cu sens de mină (de minereuri) unde se 
spălau minereurile, cum avem într-o serie de toponime în mai 

multe zone din țară, în special în cele din nordul Olteniei, anume 
Baia-de-Fier și Baia-de-Aramă, toponime care nu lasă loc niciunui 
fel de îndoială. Cu peste 100 de ani în urmă, în Dacia Preistorică, 
Nicolae Densușianu arată că aici au existat mine de minereu de 
fier și de cupru din cele mai vechi timpuri, cu mult timp înainte de 
venirea romanilor. 

Romanii s-au retras din Dacia, la 271 d. Ch. Se știe că aceștia 
nu au fost preocupați să retragă din Dacia decât pe cetățenii 
romani ca să nu cadă în mâinile barbarilor, așa cum se exprimă 
autorii romani care au scris despre perioada respectivă. Se știe 
că după retragerea romanilor, mulți daci care se retrăseseră 
dincolo de hotarele provinciei romane s-au întors la locurile de 
baștină. Prin urmare, pe romani nu i-a interesat soarta sclavilor 
sau a necetățenilor romani rămași în Dacia. Cu atât mai mult nu 
poate fi vorba de retragerea la sudul Dunării a dacilor localnici, 
cum susțin unele teorii ostile românilor. Aceștia erau mult mai 
numeroși decât cei aduși de romani și nu aveau niciun interes să-
și părăsească locul de baștină și nu puteau, așa cum era firesc, 
decât să se bucure de retragerea romanilor care jefuiseră Dacia 
pentru mai bine de un secol și jumătate. 

Astăzi au venit alții în Dacia Felix să o jefuiască cu aprobarea 
unor așa-ziși politicieni ajunși acolo sus tot cu concursul acelorași 
forțe ostile acestui neam. Quo vadis Dacia Felix ?

Vaideeni/03/06/2020.
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Constantin GEANTĂ

(Urmare 
din numărul trecut)

- Ce mai ştii despre Ana? 

      - Nu-i prea bine, se află la 

 reanimare şi... a născut un 
băiat cu două capete.

- Poftim?
- Această creatură foar- 

te ciudată seamănă cu ceva 
ce nu am mai întâlnit.

- Dar ce cutremur, Iisuse!
- Gata, a trecut.
- Ia’ ascultă ce spune la ştiri: „ Deşi s-a înregistrat 

un cutremur de 8 grade pe scara Richter, unde în 
anumite locuri a durat chiar zece minute, nu s-a 
înregistrat nicio victimă şi nu s-a semnalat nici o 
pagubă.“

- O fi vreun semn!
- Poate... Dar ia’ staţi puţin! Sună de la spital 

Ela. Ce?... Nu se poate! Trebuie să mergem acolo, 
pentru că se petrec lucruri ciudate!

- Oh, biata Ana!
-Tu eşti al optulea... Zici că te numeşti Nick? Mă 

bucur! Cum ne-ai găsit?
- Simplu, am studiat plăcuţa cu inscripţia „7 5 V 

R 6 3 9“ şi am descifrat următoarele:  „Magellan va 
străbate oceanul pe când Pământul trece prin Rac, 
iar legenda urcă înspre vis... Deci, caută şi vei găsi!“

- Bravo, Nick. Într-adevăr, Magellan provine de la 
numele meu Mack Law All combinat cu îndemnul: „ 
Caută-mă în Zodia Racului!“

- Deci ştiai?
- Bineînţeles!... Doar eu am creat realitatea 

virtuală. De aceea m-am şi ascuns sub masca unui 
bătrân cu alura de patriarh.

- Tu trebuie să ştii şi ce urmează.
- Desigur, s-a născut Armaghedonul. Deocam-

dată va trebui să iei o formă convenţională, chiar şi 
pentru cei din spaţiul virtual. Aşadar, vei fi un înger.

Apar bâtrăna şi fetiţa.
- Ce apariţie luminoasă! rosti bătrâna
- Sunt Îngerul Păcii invocat de soţul tău. Am 

venit ca să vă apăr.
Fetiţa, fugind către el:
-Arhanghele, păzeşte-ne!
- Laus Masbus, trăim o zi deosebită. I-am înfrânt 

pe creştini. Am distrus Statuia Libertăţii. Papa  a 
fugit din Roma. Parisul este în flăcări. Europa... se 
află la picioarele noastre.

ȘOAPTE DIN LABIRINT. ARMAGEDONUL
-  Ni se mai opune cineva?
- Până acum doar Noul Ierusalim este in-vincibil, 

însă Azazel ne-a promis că până mâine şi acesta ni 
se va supune.

-  Ce zile de teroare!
-  Biata Ana a pierit în chinuri inimaginabile.
-  Vrând să distrugă monstrul, Ron a pierit în 

flăcări, iar Don, soţul Anei, a fost transformat într-o 
figură hilară, o creaţie vie a lui Picasso.

-  Ned, ai văzut?
-  Da  Mary, însă nu credeam să apuc aseme-nea 

vremuri.
- Toţi cei care mai sunt în viaţă poartă numărul 

fiarei, adică 666, iar peste cel mult două zile ne va 
veni şi nouă rândul...

-  Să fugim!
-  Unde?
-  Oriunde...
- Imposibil. Peste tot este numai teroare, chin 

şi sălbăticie.
- Atunci să primim Numărul Fiarei?
- Avem altă soluţie?
- Dacă nu mai avem altă scăpare, atunci... 

Doamne,  iartă-ne !
- Poate ar mai fi ceva, Mary.
- Ce vrei să spui?
- Priveşte! Scoate un pistol.
- Nu cred că ar fi bine, pentru că... tot în mâna 

Lui am ajunge.
-Atunci?!
- Sistemul de crinogerizare cu regalre sub-

cuantică.
- Dacă nu funcţionează?
- Există o doză de risc, pentru că nu am reuşit 

să fac ultima verificare. Dar decât teroarea de azi... 
mai bine un mâine care să sperăm că va fi mai bun!

- Primul a fost scufundat, urmează cel de-al 
doilea.

- Laus Masbus, cine sunt aceștia care îndrăznesc 
să-l înfrunte pe Azazel?

- Nu știu, Makrebus!
Apare Azazel:
- Sunt atlanții, dar nu au nicio șansă. Priviți!
Azazel face un semn, iar cei opt, care încearcă 

să apară câte unul, sunt respinși și se reîntorc în 
Atlantic. Faza se repetă de mii de ori.

- Noul Ierusalim este invincibil!
- Bineînțeles, căpitane, doar arhanghelii sunt cu 

noi.
- Prea fericite, când va apărea Mesia?
- Nu iscodiți legile lui Dumnezeu, credeți, sperați 

și fiți pregătiți pentru că Mesia poate apărea oricând! 

       - Mac Law mai încercăm?
- Bineînțeles, Nick.
- Sunteți gata?
Cei șase sunt scoși din starea de stază.
- Gata, Nick?
- Mac Law, ce facem?
- Atenție, Nick, vom ieși cu toții din valuri în 

același timp.
Opt jeturi se zăresc lângă țărmul Atlanticului, în 

dreptul Cartagenei. Deodată opt ființe de lumină 
pășesc pe țărm. Primul, care poartă o diademă în- 
crustată cu diamante, ține un paloș în mâna dreap-
tă. Cel de-al doilea învârtește o secure încrustată 
cu semnul vulturului. Cel de-al treilea mișcă un 
buzdugan strălucitor cu două peceți, pe care sunt 
încrustate soarele și luna. Cel de-al patrulea a 
ridicat o lance scânteietoare. Cel de-al cincilea are 
o spadă curbată și un scut. Cel de-al șaselea are un 
arc pe care pune o săgeată de foc. Cel de-al șaptelea 
poartă o spadă medievală. Cel de-al optulea, care 
poartă o sabie ninja, are o armură medievală.

- Laus Masbus a fost răpus, iar armata noastră a 
fost risipită, Makrebus.

- Priviți! Oh, nu!... Azazel a pierit și el!
- Mac, am învins!
- Nick, ne revedem în câteva momente!
În laborator Nick vorbeşte cu cei prezenţi.
- Am învins.
- Nick, eşti extraordinar!
- Trecând prin apele subconştientului, am 

pătruns în realitatea virtuală. Red, cum a mers cu 
asigurarea securităţii?

- Oh, mai erau numai zece minute şi ne reperau!
- John, ce mă făceam fără tine, maestrul în 

supravegherea  codurilor de rezervă?
- Te descurcai tu cumva!...Dar, ia’ priviţi!
Pe ecran se configurează un cerc, nişte sfere, o 

piramidă, iar după aceea apare un trandafir.
- Este Mac, zise Nick, dar ia’ priviţi!
Pe monitor apare un mesaj:
- Armaghedonul, care este un virus foarte pu- 

ternic, se află în sistemul de coordonare al siste-
mului de computere. De data aceasta v-am dat 
antivirusul. Nu mă mai căutaţi! Fiinţa mea a trecut 
în cyer-sistem. Acum folosesc codul Er, iar în VR, 
adică în realitatea virtuală a ajuns la nivelul 15. 
Adio! Al vostru prieten etern, Mac...“

- Asta este.
- Oricum, lupta nu s-a încheiat.
- Atâta timp cât nu vom stăpâni şi înfrânge ani- 

malul din noi, oricând poate apărea iar Armaghe-
donul.

CONSTANTIN 
GEANTĂ

 I
Un munte ca o inimă
adumbrește ținutul tăcerii...

Ani de zile am visat 
umbra zilei de mâine.

Norii, iluzii ale paradisului,
legende și vise
se perindă
în jalea naiului...

 II
Bulzul,
această grădină a speranței
în care mi-am ascuns amintirile...
Spre Lacul Haidor,
ancestral cioban,
îmi mânam turmele
înspre noua transhumantă.

 III
Legenda celor trei haiduci
și aurul prădat,
flăcări dansau în noapte...
    

Milenii de jale
pogorâte în cânt....
și zeul care privea
dinspre Kogaion...

 IV
Pe când Alutus
își mână turmele printe stânci
din codrii dacici
coboară heraldice turme
de lupi.
O masă, o peșteră
și o columnă
totul este trecător
doar tu Munte Sfânt
durezi.

Legende încrustante în stânci...

 V
Dacul adormit
și visul romanității...
Totul nu este decât
o sublimă uitare!

Cozia  dascăl al meu
cântecul tău
va dăinui
în freamătul
codrilor seculari!

CIOCIOMANCA
(Urmare din pag. 3)

- Care ordine? Cum altfel?
- Așa, bine! Nu știu unde-o fi pus Dumnezeu raiul, că n-am 

fost acolo, da iadul știu unde e! ASTA pot să-ți spun sigur! Iadul 
e aici, pe pământ. Noi îl facem, EU l-am făcut pe al meu! Cred că 
fiecare își face iadul lui, ca să fie sigur că-i sănătos făcut, bine făcut 
și pe măsura fitecăruia. Dacă greșești, plătești! Cine nu greșește? 
Nimeni nu pleacă neplătit dincolo! Plătești aici, în iad... Iadul e 
aici...Ți-am mai spus: eu n-am plătit tot! Mai am de plătit. De aia 
mă nevoiesc, și mă bucur de aia că poate scap odată de pătimit și 
mă lasă Dumnezeu să mă duc să mă odihnesc!

- Nu ți-e teamă? am reluat. De oameni, de singurătate... Dacă-
ți face cineva ceva rău, așa, din prostie sau răzbunare?

- Nuu! Nu te teme pentru mine. Să-l ferească Dumnezeu pe ăl 
de s-o băga în soarta mea. Eu mai am de plătit...aici...Nimeni decât 
Domnul nu poate opri plata mea căci mi-ar mici-o. Ferească-l de 
s-o afla vo unul să ridice mâna pe mine. Au mai făcut-o dar n-au 
dat de bine, blestemul mă apără!

Drept să spun, zisele Ciociomancei m-au cam cutremurat. 

Sunau ca o prezicere sumbră. Câtă dreptate avea, am descoperit 
mai târziu. Atunci am luat-o ca pe o afirmație oarecare, mai 
sinistră...

Câteva luni au trecut de la discuția noastră. Apărea, cerea 
decent leul, îl căpăta și pleca mai departe. Într-o zi mi-au adus-o 
muncitorii plină de sânge și de vânătăi, mai mult moartă decât 
vie.

- Ce-ai pățit?
- La SMA... a îngăimat. Am chemat salvarea și-am trimis-o la 

urgențe.
La vreo două sute de metri de șantierul nostru era remiza 

SMA (Stațiunea de Mașini Agricole). Director, un cunoscut al 
meu, inginerul Gheorghe H. M-am dus până acolo și-am aflat că 
Ciociomanca ajungea și până la ei rugându-se de leu. Ajunsese și 
atunci acolo, dar, în ziua aceea băuseră toți, inclusiv directorul. 
Fusese sărbătorirea cuiva. Când a apărut nenorocita, aveau chef 
de joacă. Au luat-o întâi în bâză, dar faptul că n-a reacționat i-a 
enervat. Când a căzut, fără ciumege, au strigat la ea să se ridice, 
dar biata de ea nu putea. Atunci au început să dea în ea cu 
picioarele. Surprinzător, stratul de zdrențe i-a salvat viața.

 - De ce, Gheorghe, v-ați bătut joc de ea? Dacă nu vrei să faci 
un bine, măcar nu fă rău! Nu ți-e teamă de Dumnezeu să lovești 

un bătrân, o ființă fără apărare?
 - Nu! Răspunse abia ținîndu-se pe picioare. Știi cine e? Știi??? 

Dă-o Dracu, nu pățește nimic!
Aici, atunci a intervenit soarta, sau Dumnezeu, sau blestemul... 

lucrurile derulându-se după cum a zis Ciociomanca. Ea n-a pățit 
mare lucru. El da! S-a urcat așa, băut, la volan în după-amiaza 
aceleiași zile și atâta de băut a fost, încât a lovit în sat  un om, l-a 
omorât, l-a luat pe capota mașinii și a mers cu el așa mort câteva 
zeci de metri până-n centru la Mateești unde l-a oprit poliția. Era 
atâta de beat încât în seara aceea l-au dus acasă la el la blocuri la 
Berbești. Cu polițist la ușă.  Când s-a trezit a doua zi, când au venit 
să-l aresteze, habar n-a avut ce făcuse cu o zi în urmă.

Bineînțeles, au urmat câțiva ani de pușcărie. După ce și-a 
ispășit pedeapsa, s-a mutat în Horezu unde, pe undeva prin Olari 
și-a început o casă. N-a terminat-o plecând de pe lumea aceasta 
înainte s-o sfârșească, Dumnezeu ierte-l!

Despre Ciociomanca, din ziua aceea n-am mai auzit nimic.

Notă: Deși toate personajele din povestire au existat și, dacă 
n-au murit încă mai există, astăzi nimeni de pe valea Tărâiei nu-și 
mai amintește de Ciociomanca și de aceste crunte întâmplări.

                                                      02.01.2019 / București
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FLORICA MARIA 
BERA

EMOȚIE DE TOAMNĂ...!
sau 

CE-ȚI RĂMÂNE CÂND NU AI NIMIC?!

Toamna, lacrima timpului, vine încet pe urmele noastre,
Toamna, lacrima ploii, ne amintește de cărarea pierdută-n stele albastre.
Privesc nostalgic paloarea lunii prin geamuri reci și brumate,
Iar păsările-nțelegând gradul frigului, pornesc spre țări îndepărtate.
Căutăm răspunsuri pe care nu le vom afla niciodată
Privind cocorul cu gât prelung, bătând din aripi, ca într-o lecție-nvățată.
Nu știu ce-a mai rămas din mine pretutindeni pe unde am umblat
Și mă simt atât de singură lângă tot ce-n viață-am adunat.
Acum, și când tu ai plecat copile, atât de departe în lume
Urmăresc căderea brumei înghețate și te strig disperată pe nume.
Mă uit cum cade lumina peste presimțirile serii confuze
Într-un Noiembrie cu zile-nșelătoare, scuturate de frunze
Prin copacii tot mai palizi, vântul răsuflă sorbind lacrima nopții
Și iarba își stinge mirosul ei verde, pătrunzând în gândurile minții.
Cine știe câte zile-au mai rămas lângă o rugăciune
Și lângă clopote care jelesc bezmetic vestind o minune?!
Mesaje de iubire coboară din turnul vechi și-ntunecat
Când pe malul unei zile, se iubesc în taină, o fată și-un băiat.
Am ajuns la vârsta când pot înțelege gustul amar al cenușii,
Într-o toamnă cu nuanțe de galben și fum, ascunsă-n spatele ușii.
Acum știu că nu e suferință mai mare și mai grea pentru mine
Decât drumul pustiu pe care tu nu vii și simți că nu mi-e bine.
Tristețea mea n-are hotare iar gândul este foarte ostenit
Și mă trezesc tot în odaia goală plângând că n-ai venit.
În visele flămânde, un glas iubit din umbră mă strigă-ncetișor;
Ce bine înțeleg că-i lungă noaptea prin străini și traiul nu-i ușor!
Mă trezesc tot în singurătatea mea - un om ce trece pe marginea lumii
Când vântul ațâță mereu amintiri sub frunze de arțar, făcând umbră lunii.
Dar știu că vor veni și insomniile de toamnă, când steluțele nu se sting niciodată,
Cu sporovăiala frumoaselor aduceri aminte și cu ninsorile copilăriei de altădată.
Drumul mă va duce pe margine de cer, în după amiaza ce respiră greu
Dar tot ce mi-a rămas e așteptarea; da! te voi aștepta mereu.
Mă simt ca o carte încă nescrisă, când din cireși pornesc roiuri de fluturi voioși
Care vor poposi pe umerii unor oameni buni și atât de frumoși
Iar fete harnice vor pune pe ie broderii colorate făcute cu acul
Și eu alături de tine mereu, voi căra neobosită stelele cu sacul!

(6-7 Noiembrie 2019-prima noapte după accident.)

VORBE DE DUPĂ PERDELE

Îngrijirea bolnavilor în spital este un proces de muncă foarte 
complex, în care pe lângă pregătirea profesională de bună 

calitate, se cere să folosești o frumoasă ținută etică și o sumă de 
calități psihologice: tact, stăpânire de sine, blândețe, putere de 
adaptare de la caz la caz.

Aceste însușiri, împreună cu multe altele, constituie, „ținuta 
medicului” în fața bolnavului. Bolnavul pe toată durata bolii este 
îngrijit funcție de evoluția ei. Medicul este omul pregătit să-l 
tempereze pe bolnav, și-l pregătește sufletește pentru suferințele 
pe care le îndură și îi alină durerile. Acest lucru nu se face prin 
a-i vorbi respingător și nici prin nepăsare. Se face prin a-i vorbi 
bolnavului cât mai frumos, cât mai mieros, cât mai aproape de el, 
mereu să-l încurajeze pe bolnav că se face bine!

Am observat că nu toți medicii au asemenea temperamente: 
vorbesc bolnavilor de la distanță și nu le acordă sprijinul necesar, 
mai ales celor care nu sunt „atenți” cu ei. În viața mea, am întâlnit 
asemenea oameni:  buni și răi.

40 de ani am practicat meseria de dascăl la catedră; am trecut 
în viață prin bune, dar și prin rele. Cea mai grea după mine este 
munca cu omul! Dacă nu-l înțelegem pe om așa cum este el, n-am 
realizat nimic. Trebuie să fii un bun pedagog și un bun psiholog.

Doctorul trebie ca și pedagogul să posede asemenea cali- 
tăți. Medicul să lase la o parte mândria, aroganța, poate la unii 
chiar și nepriceperea, să se informeze din tot ce are la îndemână 
și să facă o treabă bună. Întotdeauna am apreciat munca unui 
medic. O muncă care cere multă pregătire și multă minte, pentru 

PANDEMIA 2020
 

În plină pandemie ucigașă
A înflorit liliacul,
Sfios, în noua primăvară
Și-a încercat norocul.
 

Bobocii firavi s-au deschis
Cu petale mov spre soare, 
Dăruind doar bucurii
Acum, când totul doare.
 

În parcurile părăsite
Cu bănci ce-așteptă îndrăgostiți,
Flori împodobesc copacii
Și ei, niște străjeri cuminți.
 

De Învierea Domnului
Suntem atât de necăjiți
Ne strecurăm pentru o pâine
De mască și mănuși păziți.
 

Măsurând cu pașii pardoseala
Stăm închiși după perdele
Și privind seninul de afară
Ne trăim clipele grele.
 

Copiii nu-și mai mângâie părinții
Și nici nepoții pe bunici,
Dezinfectăm clanța la ușă
Și tălpile de la cipici.
 

Zi de zi bilanțul crește
La morgă și la terapia intensivă
Și nimeni dintre noi nu știe
Dacă primește o misivă.
 

Când Paștele bate la ușă
Nesiguranța ne strivește
Biserica este închisă
Nimeni slujba nu rostește.
 

Doamne, rău te-am supărat
De ne-ai trimis așa pedeapsă,
De-aceea noi copiii tăi
Ne rugăm și stăm în casă.
 

Te implorăm mult să ne ierți
Că de păcate luăm aminte
Și-ngenunchem zilnic smeriți
În fața Crucii Sfinte!

(Paști 2020)

HARALAMBIE 
ROMANESCU

Auzi cine ne face nouă morală
Că nu iubim această țară.
Și-au lăsat neveste și copii
Și-acum ne țin predici nouă.

Ascultați măi pârliților,
Măi juveților și neisprăviților,
Până când țara mea
Să fie condusă de dumneta?

Și poporul poartă rușine,
C-au ales în frunte jivine.
Nu ascultați vorbe deșarte,
Să alegem oameni cu fapte.

De când în politică a intrat,
Vin nevestele ca la mezat.
Se adună în jurul lui săracu,
Ca la Solomon împăratul.

Măcăne dimineața, 
Măcăne și seara.
Așa au învrăjbit 
Acest popor nemulțumit.

20 mai 2020

UN MEDIC DE…NOTA 10!
că aici nu trebuie să te joci cu viața omului.

Am fost internat în Spitalul Județean Vâlcea, în nenumărate 
rânduri, dar am fost satisfăcut de activitatea doctorilor și chiar 
a personalului auxiliar. M-am operat de apendicită cu peritonită 
- o operație grea, care n-a fost făcută la timp din cauza mea; 
dar a decurs bine, datorită medicilor Dinulescu și Săndulescu.  A 
doua operație a fost cea de fiere, făcută de doctorul Șerbulescu, 
a treia operație fiind de prostată de către doctorul Mihai Bălan; 
toate au fost reușite.Tot doctorul Mihai Bălan mi-a făcut operație 
de hidrocel la un testicul. Care a fost reușită. Am mai suferit 
un accident la cerebel, fiind tratat de doctorul Liviu Croitoru.  
Toți acești medici au contribuit la însănătoșirea mea. Țin să le 
mulțumesc pe această cale, iar cei care nu mai sunt, Dumnezeu 
să-i odihnească acolo unde sunt.

În ultimul timp, m-am îmbolnăvit de inimă - o boală foarte 
complicată. Am împlinit vârsta de 90 de ani și este mai greu de 
tratat., Boala se numește „insuficiență cardiacă”. De multe ori, 
rămân în gol de aer și nu mai pot respira. Pentru aceasta am făcut 
multe internări, dar am găsit aici, la Spitalul Județean Vâlcea, o 
doctoriță pricepută, cu mult suflet și foarte apropiată de bolnavi. 
Este vorba de doamna doctor Carmen Berbescu de la cardiologie. 
Dumneaei mi-a dat speranță de viață. Ori de câte ori m-am simțit 
rău, a fost alături de mine și m-a încurajat că trebuie să merg 
înainte și că nu trebuie să mă predau. Acest lucru îl face cu toți 
bolnavii din salon. Când îi externează, vine  la patul lor, le dă sfaturi 
pentru acasă, își ia frumos „,La revedere”, este tare satisfăcută că 

a făcut un bine și a salvat un om de la pieire. Așa doctor, merită să 
fie evidențiat și dat exemplu și pentru unii care sunt mai „grețoși”. 

Îmi amintesc, că într-o noapte, anul acesta 2020, mi-a fost 
rău, nu mai aveam aer. Ca atare m-am prezentat la urgențe. Am 
ajuns la o doamnă doctor la cardiologie, căreia nu vreau să-i dau 
numele care știți ce mi-a răspuns?

- De ce ai venit noaptea?
- Dar, doamna doctor, îmi este rău și n-am aer.
- Să nu mai vii noaptea, că n-o să te mai primesc!
- Dar știu că spitalul primește cazuri de urgență și noaptea!
- Ți-am spues, să nu mai vii noaptea!
Probabil dumneaei a fost trezită din somn și ca atare m-a luat 

la stânga împrejur. Am constatat că sunt mulți oameni care-și fac 
datoria, dar mai sunt și din cei care suferă de comoditate.

Mă simt dator ca cetățean al acestui oraș, să apreciez munca 
și răbdarea unor semeni de-ai noștri, care-și fac datoria la locul 
de muncă. Mulțumesc pe această cale, doamnei doctor Carmen 
Berbescu, care după cum am văzut este o doctoră bine pregătită 
din punct de vedere medical, ce își tratează cu multă trudă toți 
pacienții și îi îngrijește. 

Să-i dea DUMNEZEU sănătate, putere de muncă să-i facă 
sănătoși pe toți pacienții care-i trec pragul spitalului!

    Un pacient,
  Învățătorul nonagenar Haralambie Romanescu
                 Str. Posada, nr.15. Rm.Vâlcea.

GÂSCANUL ȘI RĂȚOIUL

Într-o seară s-au adunat,
Gâscanul și rățoiul la sfat.
Cum să meargă cum să dreagă,
Să facă țara să meargă.

În jurul lor toți juveții, 
Ascultau ca nătăfleții, 
Gâscanul: să punem țara pe roate!
Rățoiul:  așa nu se mai poate.

Spun vorbe grele când vorbesc, 
Țara o ponegresc.
Liberalii neputincioși, 
Duc țara tot în jos.

Ponta și Tăriceanu au uitat, 
Când erau oameni de stat,
Că au fost la guvernare
Și n-au făcut două parale.

Se făcură de ocară
Au ieșit din partid afară
Și au strâns câțiva lingăi
Și-au făcut partide noi.
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CRISTIAN 
OVIDIU 
DINICĂ

Peisaj cotidian
 

Liniștea stăpânește strada, 
în mijlocul aerului pictat cu creta 

bazinul de corpuri atrage sarea, 
chipuri impregnate cu nesomn merg pe pleoape 

ca și cum ar merge pe valurile de nisip 

ale plajei nichelate cu viruși, 
doar apa poate salva trupuri, 
pielea se descuamează în fâșii 
ca o trecere pietonală 

lipsită de semafoare, blocată 

în așteptare, 
rămân amprente de sare pe umerii goi 
străzi lăcrimează, 
câinii nu-și mai cunosc stăpânii. 

Ca un strigăt, viața

Le privesc chipul palid   
șubrezit de umiditate, 
gândurile îi încarcă cu amarul respirației bolnave 

sunt jilavi cu pântecul roș de îndoială, 
între zgomotul roților de mașini 
și apăsătoarele cărămizi din caldarâm 

lumina umple geamurile cu speranță 

alungă lungi umbre strecurate cu privirile la pândă, 
stive de emoții stau într-un difuz șir, 
clădiri ce par arse, mobilate sumar și 
înzestrate cu durere plâng în culorile incediului 
ce cuprinde piepturile suferinde, 
pelerinaje întrerupte 

fugi intensificate de strigăte 

aduc zeii cu fețe umane implicați în fierbere 

să desfacă viața din chingile morții, 
au atâta putere încât le-a murit teama, 
sunt martorii nemuririi înving sau sunt învinși 
inima lor este facla ce întreține speranța, 
timpul se împarte între jertfă și inconștiență, 
soarele veghează cuvintele ce se îneacă 

în lacrimi, 
asaltat de întuneric sufletul rezistă 

este soldatul reclădit cu fiecare luptă.

Prometeu

Prin conducte
 nu întotdeauna 
curge apă, uneori rugina depusă de timp
lasă sarea să cristalizeze pe buze,
sărutul înseamnă sfârsit, 
în straturi zgura ca o umbră a fricii 
îmbracă ținutul, 
din colțuri pândește neîncrederea, 
trupuri unite în chemare 
strâng sarea depusă riguros 
după ritualuri dictate de timp, 
corpul este o singură rană 
tot mai rotundă, 
sarea acoperă orice urmă a respirației, 
timpul devine o stâncă, 
zeii frământă tinerețea pe stânci, 

Prometeu își pierde 
ficatul spintecat de ciocul fierbinte, 
nici o ploaie nu vine să stingă focul în ceruri aprins.

Ca niciodată

Acum când nevoia de distanțare socială 
este vitală
precum teama de a vorbi în public 
are propriile victime
sau cum buchetul de crini de pe pupitru 
îmi trezește amintirea morții
în fața căreia deschid totuși geamurile, 
privesc zarea unde îmi înec privirea într-o mare 
la care nu voi ajunge niciodată, 
sunt sigur de aceasta pe cât de sigur sunt 
că privind pereții goi ai camerei mele și mai ales tavanul
asupra căruia nu găsesc motive de-al atinge
 habitatul se va aduna în ochii mei iar în noapte îmi va da 
coșmarul ruperii de necesitate, 
pot locui și  în cochilia melcului
ce mă vizitează zilnic,
îi este și lui frică de moarte
mi-a spus-o într-un vis cândva,
cu toate acestea recunosc
 nu m-au preocupat niciodată 
stilourile cu penițe de aur 
le priveam de la distanță ca pe relicve 
și mă temeam de inutilitate și fast
amestec greoi cu gust de rugină,
însă am folosit pixuri 
ce-mi permiteau uciderea din când în când a timpului
astfel să nu fiu indentificat cu un asasin, 
pe ele le veți găși asupra mea
ca pe  niște spade sau mai bine zis termometre 
din care însă mercurul a dispărut.

NICOLAE 
NISTOR

PAHARUL PIERZANIEI

am poftă de un pahar cu vin 
înainte de insomniile din noapte
un egoism permis de soartă
dau noroc prin pereții de carton
cu băutorii din bloc
prea transparentă intimitatea
parcă ar fi o centrală telefonică
bârfitoare cu flașnetari plutonieri
așa era în Trabantul sinucigaș
când ne plimbam amândoi
cu cine să dai noroc față în față
unul este încornorat de foame
altul este egoist din fire
ține ușile bătute în cuie
se crede un zburător ratat
apoi numerele sunt întoarse
și viața la televizor sau la coadă
este remediul pierzaniei la modă

                NEMURIRE
  

mă vei uita în fiecare 

primăvară 

iar toamna îți vei aminti 

când va ploua cu lacrimi 
pe pietre singuratice 

vei alerga

să îmi aduci o haină 

și multe amintiri 
trecute-n altă lume 

vom sta la taclale până 

ploaia se va usca în noi 
iubirea noastră 

se va strecura sub pietre 

asemeni șerpilor 

nemuritori

             STRECURAT 
        PRINTRE ECOURI 
  

Viața mea trăiește 

între oameni cu aripile albe 

Nici un nor nu cade pe mine 

când spaimele 

îmi scormonesc inima 

Uneori păsările negre 

mă caută 

ciugulind din aripile mele 

colorând cerul cu sânge 

Adorm 

cu rănile din inima lumii 
în cimitirul zborului 
unde crucile au aripi 
mă întorc pe pământ 
sub forma unui om 

strecurat printre ecouri

        CLOVNUL CAPTIV 
  

clovnul din poeziile mele 

nu poate să fie furat 
el are inima pictată 

părul colorat 
el este captivant 
și prins de mult 
în lacrimile 

din inimile voastre 

nu are vârstă 

doar un claxon pe nas 

de unde pleacă 

sunetele cuvintelor

    ÎNȚELEPCIUNEA AȘEZATĂ
                 ÎN BANCĂ

asculta cu indiferență
discursul despre iubire
rostit de o femeie
nu era prea arătos
a ajuns general
și  învins de soție
a exersat iubirea prin alte femei
una se numea filozofie
alta Diotima…
așa a devenit un simplu student
paradoxal urâtul se transforma
în frumos
iar filozofia creația femeii

                       VISELE 
      CARE ASCUND LACRIMI

are viața care cade pe el
și face politică ca o râșniță ieftină
nu pricepe că masa de prânz nu
este din covrigi
oasele golite sunt tain pentru
câinii de pază
mici și lătrători
nu ai salariu să pui perdele la stradă
dar stai camuflat între ziare
șefii tăi consumă caviar
nu au stomacul nobil
și servesc votcă
localul de cinci stele
plânge din lipsă de clienți
fetișcane oftează goale pe masă
of ..economia de piață
are viața care plânge pe el
și strigă strigă
după libertate
are un salariu de cinci sute
telefon și echipă de zgomote
te ia de piept
și dă cu tine de pământ
pentru că nu te uiți la televizor

ce să faci omule în lumea asta
unde mai ai o singură pereche de pantofi
o bere de la prieteni
un selfie cu pițipoance vesele
care locuiesc la hotel
iar el se întoarce în singurătate
la patul metalic care doare
sticla de apă să stingă ficatul chinuit
și visele care cer șpagă să-i ascundă 
lacrimile

             APROAPE FEMEIE 
  

viața ne poate certa 

că ești aproape femeie 

păcatul a căzut din mine 

atunci când ai strigat 
ochii tăi cristale 

aruncate pe pat 
într-un joc care doare 

prea multă iubire 

pierdută-n neant 
iar eu prea târziu iubesc 

înflorirea din tine 

și cade primăvara din mine 

acum când femeia vine 

într-o toamnă târzie

            STELE FĂRĂ SFÂRȘIT
 

Ce să-ți spun despre moarte?! 
Te întinzi pe un pat cu flori 
Și rotești butonul fiecărei stele 

Până vei obosi de prea multe luminițe 

Care se sting fără sfârșit!

                SINGURĂTATEA 
                 ÎMBĂTRÂNITĂ

am fost și eu cineva
pe vremea când
dansul nu tăcea
am avut mâinile suave
de pianist care

nu plânge
acum am adormit
lângă fereastră
și aștept timpul 
care nu mai vine
eu sunt aici
dar nimeni nu mă știe
sunt doar o cifră
mare într-o frizerie
unde
mai tai cu foarfeca fărâma
de singurătate încă vie
am fost și eu cineva
privește această fotografie

SINCRONISM

autor Nicolae Nistor 

îmi sugerezi 
să-mi colorez părul 
care îmi accelerează inima 

am creioane colorate 

și fobia de alb-negru 

nu am ascuțitoare 

toată viața am 

folosit unghiile 

oasele mele sunt 
simpatice 

sufletul meu este alb 

nu păcălește inima 

indiferent de culoare

 DESPRE FIDELITATE 
 

Iubirile ascunse 

Sunt șoaptele de sirenă 

Care te întorc din drum 

Strigăt de Penelopă – 

Turnir până termini 
De croșetat pe șal 
Umbra bărbatului 
Părăsit între fidelitate și șerpi, 
Între iubire și tentație, 
Legătură de catarg!
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 - Bună ziua stimați telespectatori, 
Dan Boban vă salută și vă propune o nouă 
emisiune „Interesul General”, cu toate că 
este  o zi de marți, cum se spune, sunt cele 
trei ceasuri rele; o zi de marți care pentru 
mine a început prost, mă uitam, așa, afară, 
de dimineață, și am văzut că nu a scăzut 
temperatura așa de mult. E bine, suntem 
la Rm Vâlcea și suntem protejați în această 

căldare, care este relieful,  și mai suntem protejați și de alte 
sisteme; suntem protejați că avem oameni deosebiți! care trăiesc 
în această căldură, acest fior, al culturii, al transmiterii unor 
sentimente, care pot să te pătrundă și să-ți reașeze sentimentele 
pe alt făgaș…Incredibil să tolerăm așa ceva, să ne certăm tot 
timpul la televiziunile publice, noi care suntem cetățenii acestei 
țări!...Dar, lângă mine se află prietenul meu și-al dumneavoastră, 
domnul Petre Cichirdan, un om cu care am făcut multe emisiuni, un 
om modest, fost prim director al Televiziunii Vâlcea Unu, domnul 
Petre Cichirdan! Director Intol Press, dânsul are patru publicații 
pe care le scoate pe piață: este vorba despre Cultura vâlceană, 
Poveste vorbii 21, Forum vâlcean și Cultura Ars Mundi on line! 
Mai mult decât atâta dl Petre Cichirdan cu care dumneavoastră 
v-ați obișnuit,  și oamenii îl apreciază în mod deosebit! așa este, 
parcă-i un argint viu, ba îl vezi pe Capela dimineața sau seara, ba 
îl auzi la telefon cum își hrănește câinii, ba este prezent la niște 
lansări de carte, ba scrie  acele excepționale articole de ziare cu 
care ne-a obișnuit de mai bine de cinsprezece ani! Ba îl auzim că 
a fost în Republica Moldova sau, mai ales, Ucraina, la Cernăuți… 
dar mai bine îl las pe dl Petre Cichirdan să vă vorbească…Bine 
ați venit în studioul nostru, la emisiunea noastră, domnule Petre 
Cichirdan!

  - Mulțumesc mi-ați făcut o prezentare de-a dreptul elogioasă, 
desigur, nu pot decât să vă mulțumesc dvs și telespectatorilor 
dvs! Chiar acuma meditam la observația pe care mi-a făcut-o 
Alexandru Trifu referitor la romanul lui Constantin Zărnescu, 
„Țara lui Urmuz”, la recenzia mea publicată în Cultura vâlceană 
și despre care marele artist din Elveția îmi scria că numai eu 
puteam scrie așa ceva. Sigur îi mulțumesc pe această cale, după 
cum știți întreaga mea redacție fiind angajată în această lună, 
martie 2019, în sărbătorirea unui dintre cei mai mari scriitori ai 
nației române, Constantin Zărnescu, vâlcean, și trăitor în Cluj 
Napoca, care împlinește în aceste zile 70 de ani. Televiziunea dvs 
îl cunoaște atât de bine, domnia sa este mândru de emisiunile 
realizate aici, și, prin mine, vă transmite mulțumirile sale și de 
ce nu așteaptă noi colaborări! Un amănunt, trebuie să știe toată 
lumea că toată presa noastră, în afară de Cultura Ars Mundi, sunt 
pe Internet în PDF, ca și cărțile noastre, ca și publicațiile prietene 
cu noi: „Agenda culturală vâlceană” întocmită de dl. Florin Epure, 
„România Grădina Maicii Domnului”- Grup informational condus 
de dl. Mihai Sporiș - care scoate un bulletin cu același nume pe 
aceeași Cultura Ars Mundi;  Buletinul de presă al lui Constantin 
Poenaru, care, din păcate, nu mai este printre 
noi, și cum este firesc și-a încetat apariția, 
dar arhiva acestui ziar, de doi ani, estemereu 
prezentă pe același site!...

- Mă scuzi Petre că te întrerup… ce frumos 
titlu, „Țara lui Urmuz”, Urmuz cel deschizător de 
drumuri în literatura românească a anilor o mie 
nouă sute șaisprezece…celebrul Urmuz care a 
precedat dadaismul pe care și l-a însușit Tristan 
Tzara…și cu care a plecat să cucerească Europa, 
la Paris!

- Diseară apare Cultura vâlceană pe Martie 
2019 și în care este publicat interviul acesta pe 
care îl realizezi și care este făcut în februarie...
Până acum am reușit să public toate aceste 
emisiuni pe care le-am făcut împreună și te 
asigur că ele toate sunt de un real interes. Nu 
cred că vom scăpa prilejul de a realiza împreună 
o carte așa cam pe la sfârșitul acestui an!

 - Mulțumim frumos, vorbesc în numele 
Televiziunii Vâlcea 1!...

- Remarc  și eu ca și tine schimbarea asta 
bruscă de temperature, aseară erau 18 grade 
acum venind către televiziunea voastră am 

CULTURA VERSUS INCULTURA!
DAN BOBAN ȘI PETRE CICHIRDAN LA TELEVIZIUNEA „Vâlcea 1” ! (02 aprilie 2019)

plecat în cămașă și am înghețat de frig…am lăsat mașina tocmai 
la Tribunal, pe strada Carol…Revenind la emisiunea pe care o faci 
trebuie să știi, sunt sigur că știi, Uniunea Europeană consideră 
cultura o reală forță de producție! Pare nefiresc, cultura, în fond 
este ethosul unui popor, și ea, cultura, este singurul produs pe 
care un popor, inclusiv al nostru, îl propune ca domeniu nou de 
activitate. Acum nici măcar nu ar fi posibil nimic în întâlnirile 
noastre, între națiuni, fără această cultură…Este bine să remarcăm 
crearea de două blocuri în Europa…Rusia, SUA, Germania care cred 
în forța națiunilor-naționalului, față de Uniunea Europeană care 
gândește, proiectează viitorul în afara națiunilor, naționalului!...
Da, am uitat, ar mai fi și China alături de cele trei, dar ea are un loc 
aparte! eu nu văd niciodată o alianță trainică, de durată, a acestei  
uriașe forțe natural, chiar în destine planetare. Specificul chinez 
este incompatibil cu cel creștin care unește cele trei mari puteri… 
China va domina lumea pe cale naturală datorită populației care 
seamană cu furnica.

- Foarte interesant ceea ce spui, dar trebuie să-ți spun și eu 
că astăzi se împlinesc cinsprezece ani de când România a intrat 
în NATO! Mai ales eu, ca militar în rezervă,  am această încredere 
că Nato reprezintă, așa, în limbaj comunist, o pavăză în calea 
destabilizării noastre, mă refer la Rusia…Vedeți la ce atacuri 
suntem supuși, dar avem în spate această forță extraordinară, 
NATO… Făceam o asociație, Petre Cichirdan, între Cultură și NATO! 
Dacă vrei să-mi continui idea…unii spun așa: NATO este un scut nu 
neapărat pentru apărarea demnității, cât efectiv de apărare…Zic 
bine Petre Cichirdan?...

 - Observația ta este extraordinar de pertinentă …Rusia și USA 
vor să pună în continuare presiune pe UE privind rolul națiunilor…
Ele sunt, culmea, conservatoare…să ne amintim de 1990: Bush îi 
propunea lui Gorbaciov să nu se renunțe la comunism, imediat…
Ungaria a urmat cererea lui Bush,România ba!...Este o absurditate 
globalizarea aceasta imediată…nu se poate pune semnul egal 
între realitățile de la ecuator, de la poli, din zone opuse globului…
în mod special, farmaceutica și sănătatea! Cultura este de partea 
celor care sprijină grupul partizan al naționalităților! Națiunea nu 
poate fi despărțită de cultură. …Sărbătorim, ba, nu, comemorăm, 
ieri s-au împlinit 78 de ani de la oribila crimă prin care la Fântâna 
Albă au fost exterminați 10 000 de români din Bucovina de nord, 
în 1941, puțin înainte de intrarea românilor în Basarabia pentru 
alungarea Armatei Roșii. Noi trebuie să cerem  Parlamentului  
României  care la rândul ei trebuie să ceară Parlamentului 
European ca națiunea română să fie declarată victimă a unui 
masacru-holocaust-exterminare provocată de Armata Roșie 
împotriva românilor din Basarabia și Bucovina de nord…Singurul 
criteriu pentru crimele de atunci și din 1949, nu era decât Acela să 
fii român sau rudă cu un roman  evacuate în 1944! și erai decăzut 
din orice drept, erai deportat în Siberia!!!  Este simetrică soarta 
evreilor din Europa fascistă, cu soarta românilor din Basarabia și 
Bucovina de nord din anul 1941, 1945, 1949…Desigur, la fel ca 
și pentru românii din regat în anii ’patruzeci și cinci și ’cincizeci!! 

…Vorbind de NATO, ieri, primul batalion American de infanterie 
a debarcat în Polonia! Noi știm că în alte vremuri, în Vietnam, 
armata terestră a Statelor Unite a pierdut…Desigur, nu putem 
compara Vietnamul de atunci, cu Polonia de astăzi! Și ca să 
dăm ascultare folclorului românesc, în 1987, noi am instalat la 
granițele cu Ungaria, arma lasser! Lucrurile se precipită, dar eu 
cred, cum spunea și revista Lumea într-un număr recent (apropo 
îl știi pe Omeag-el  e la revista Lumea) „Lumea” spune că   aceste 
alegeri parlamentare de anul acesta, europarlamentare, au o miză 
foarte mare în a înclina balanța întruna din părți, între grupul pro 
naționalităților, și grupul pro UE! UE luptă pentru o Europă Unită 
fără religie și fără națiuni…Noi nu trebuie să ne temem. Să ne 
gândim ce s-ar fi întâmplat în această țară dacă nu am fi avut nici 
un sat, nicio coordonare de idei care să păstreze satul românesc. 
De câte ori am avut o criză în țară, ceva de chestiunea aceasta, 
UE ne-a atenționat, ne-a pus în gardă. Putem spune că UE este 
câinele de pază al României, slogan împrumutat din lumea presei. 
Un element compozit va urma acestui conflict între cele două 
blocuri, naționaliștii și europeniștii…Vor lua de la unii și de la alții 
ce este bun și vom ajunge la fel ca înainte de „Revoluție” (1989), 
la un echilibru major!

 - Petre Cichirdan vreau să vă spun ceva ție și telespectatorilor, 
pentru că mai sunt două minute până la pauza publicitară, în 
legătură cu această armă lasser! Desigur în corelație cu serviciile 
secrete, aceste servicii care nu pot lipsi dintr-o țară care se 
respectă cât de cât, pot să spun că arma lasser a existat și există! 
Eu fiind ofițer am asistat într-o locație din frumoșii nostril munți 
Bucegi, după ce s-a auzit că avioanele sovietice, știți, în invazia 
Cehoslovaciei au fost oprite de niște pompe…pompe de bicicletă! 
Ținute în mână…și avioanele s-au topit în aer… Am văzut, eu, cum 
un vârf de munte de aproximativ 100 m, un mamelon de munte-
în limbaj military-cu o asmenea instalație a fost pur și simplu 
spulberat!!...eram foarte mulți ofițeri acolo…zic mult, în zece 
secunde-cinsprezece, eram la 4 km distanță și când am ajuns, 
stănca parcă era retezată…Henry Coandă ar fi făcut instalația…

- Laserul a început în România odată cu crearea INCREST 
București. Institutul de Mecanica Fluidelor din cartierul  Militari 
(București) care s-a transformat în Institutul de Creație Tehnico 
Științifică, prin șaptezeci și trei, Henry Coandă a fost adus la 
cârma lui, iar unul din directorii secunzi a fost Zoe Ceaușescu, 
șefa corpului științific de Matematică…Din 1973 sau 4 sau 5 avem 
cea mai mare Suflerie de încercat aeromodelele  Europei! Când 
pornea să sufle, intra în probe, se cutremura Bucureștiul!

 - Asta vreau să spun și eu, nu mi-e frică în țara asta că atâta 
timp cât avem atâta inteligență în spate nu poate să ne fie frică de 
nimic! exclamă Dan Boban (pauză publicitară!).

 - Și cât avem servicii secrete deștepte! adăugă P. Cichirdan.
*

- Iată-ne dle Petre Cichirdan la emisiunea noastră „Ineresul 
general” …Serviciile astea secrete au sau nu au o importanță 
pentru țara noastră, pentru un popor definit prin cultură?!? Adică 

un serviciu secret poate să facă și să desfacă o 
țară…mai bine zis să o stoarcă!

- Serviciul secret reprezintă cea mai teribilă 
armă care poate fi folosită într-un război…Care 
poate fi folosită în timp de pace! Când vrei să 
dărâmi un stat te folosești de un serviciu sectret. 
Situația noastră din 2012 pe asta se bazează… 
Când vrei să dărâmi un stat! Îl arăți, îl expui…

 - Îl pui pe tavă…zice dl Boban!
Îi arăți, statului respectiv, ce nu trebuie să-i 

arăți…descompirarea se face, atunci când doi 
se ceartă, pentru al treilea!...să fie clar, situația 
noastră din 2012 pe asta se bazează! Au greșit 
cei care tot spun că sericiile secrete sunt stat 
în stat…Este sare aruncată în ochi! Este un 
rău pentru România, asemenea lucruri nu se 
comentează! Nu se discută la televizor! Sunt 
forțate și provocate de inamici! Arma serviciul 
secret este valabilă  de când este pământul! 
Moise când a ocupat Canaanul întâi a trimis 
spionii, serviciile secrete, să acționeze…și ei au 
mobilizat populația încât Cananul în primă fază 
a căzut aproape fără luptă! …

A consemnat Simona Maria KIS



Pagina 9

Tanța TĂNĂSESCU 

La Centrul pentru Studii Strategice 
și Internaționale de la Washington 

o prezență insolită din România suscita 
interesul unor reprezentanți ai vieții 
politice americane și jurnaliștilor, la puțin 
timp după răsturnarea regimului ceaușist. 
Era în 8 martie 1990. Importantul personaj 
politic care venea din România nu era un 
ilustru necunoscut pentru americani. În 
anul 1955 a fost ambasador al României în 

SUA iar între anii anii 1959 și 1962 a  fost ambasador la Organizația 
Națiunilor Unite. Timp de două luni după evenimentele din 
decembrie 1989 este în conducerea Frontului Salvării Naționale, 
după care demisionează, motivând că românii au nevoie de 20 de 
ani pentru a deprinde democrația. „Profeția” lui îi atrage porecla 
de „Oracolul din Dămăroaia”. Erau, astfel, suficiente motivații ca 
profetul Silviu Brucan (născut Saul Bruckner) să stârnească interes 
prin prezența sa în capitala Statelor Unite. O motivație în plus o 
constituia conferința ce urma s-o prezinte, ca și discuția liberă, de 
fapt o „repriză” de răspunsuri la întrebări formulate de ziariști, 
după expunere.

Conferința atacă un subiect sensibil pentru opinia publică 
americană și anume procesele de disoluție a partidelor comuniste 
din Uniunea Sovietică și celelalte state foste socialiste. Concluzia 
conferențiarului: procesul de dezagregare a acestor partide era 
inevitabil. Temeiul esențial al concluziei îl reprezenta greșeala 
partidelor comuniste de a frâna schimbările sociale ca urmare a 
revoluției tehnico-știițifice. Comuniștii n-au sesizat descreșterea 
numerică și deopotrivă a prestigiului social al bazei sociale a 
partidelor comuniste – muncitorii – precum și ascensiunea rolului 
intelectualilor și cadrelor tehnico-inginerești.

„În cadrul actualei perioade de mari frământări social-politice 
în Europa de Est – sublinia Silviu Brucan – văzându-și pozițiile 
periclitate, atât clasa muncitoare („muncitorii manuali”) cât 
și birocrația de partid și de stat se opun reformelor necesare 
schimbării structurii social-economice. Intelectualitatea, care nu 
se poate acomoda cu regimul totalitar și represiv, este singurul 
grup social care sprijină activ mișcarea de reformă în Uniunea 
Sovietică gorbaciovistă și restul Europei de Est.”

După expunere, Silviu Brucan răspunde întrebărilor unor 
ziariști americani. Îl deranjează întrebările incomode, taxând 
pe ziariștii care le formulează drept  „jurnaliști plantați”, aluzie 
străvezie la unele practici din România postdecembristă.

Redăm în continuare spicuiri din „dialogul” purtat de Silviu 
Brucan cu ziariștii prezenți la Centrul de Studii Strategice din 
Washington:

« Întrebare (Washington Inquirer): În 1946 Dvs. ați votat 
pentru pedeapsa cu moartea, care a dus la executarea multor 
elemente democratice, și de atunci Dvs. ați fost descris de unii 
oameni ca stanilist. Regretați, acum, din punct de vedere politic?

Silviu Brucan: Ha, ha, ha! În primul rând nu este adevărat, este 
o minciună mare. Nu am susținut niciodată pedeapsa cu moartea, 
și deoarece este o minciună mare nu pot răspunde. În ceea ce 
privește a doua parte a întrebării, m-aș descrie ca „un gânditor 
radical de stânga”.

Î: S-a raportat în presa românească că Dvs. sunteți într-adevăr 
elementul stanilist din Frontul Salvării Naționale, că Dvs. ați 
organizat contra-demonstrațiile împotriva demonstrațiilor ținute 
de partidele politice democrate. După ce-am auzit discursul Dvs. 
marxist-leninist și scuzele marxism-leninismului, poate ați dori să 

O ÎNTÂLNIRE TENSIONATĂ A „PROFETULUI” SILVIU BRUCAN 
CU ZIARIȘTI AMERICANI ÎN 1990 LA WASHINGTON

comentați despre România contemporană, despre problemele 
actuale din România, probleme la care Dvs. contribuiți în mare 
parte. Aveți cumva intenția să demascați comploturile și crimele 
dictaturii comuniste din România și eventual să demisionați și 
să lăsați poporul să-și consolideze instituțiile democratice din 
România?

S.B.: Doamnelor și domnilor, sunt obișnuit din România cu 
astfel de întrebări „plantate”. Nu m-am așteptat la aceasta în 
Washington, dar probabil că „rețeaua” este mai întinsă decât am 
crezut. Am impresia că prezentarea mea a fost destul de clară ca 
să răspundă la astfel de întrebări și nu simt nevoia să adaug nimic 
la ea.

Î (Insight Magazine): Bazat pe spusele Dvs., pe faptul că 
muncitorii sunt cei mai mult împotriva diferitelor reforme 
care au loc în Uniunea Sovietică către „glasnosti, perestroika, 
democratizatia” ați putea, vă rog, să explicați de ce Frontul 
Salvării Naționale pare a fi susținut în cea mai mare parte de către 
muncitori și nu de studenți și intelectuali?

S.B.: Asta e o întrebare bună; prima care nu e „plantată”. În 
primul rând, în România nu avem o metodă sociologică de a sonda 
opinia publică, așa că premiza întrebării Dvs. este îndoielnică, 
dar în general aveți dreptate. Într-adevăr, reacția masivă a 
muncitorilor la încercările făcute în București de a se pătrunde 
în cartierul nostru general, este un argument convingător în 
favoarea tezei Dvs.; în același timp oricine este la curent cu 
intelectualitatea românească știe că guvernul actual include cele 
mai luminate minți ale intelectualității române. Cred ca alegerile 
vor dovedi în ce măsură afirmația noastră este corectă sau nu. 
Consider că însuși faptul că Frontul a deschis drumul spre crearea 
unei societăți civilizate în România, faptul că Frontul a fost singura 
forță politică, în primele săptămâni, sunt răspunzătoare pentru 
începutul unei vieți democratice în România.

Faptul că avem acum ziare care aproape în fiecare zi atacă 
pe conducătorii Frontului, și eu însumi sunt una din țintele lor 
favorite, însuși faptul că ele publică o astfel de critică aspră, este 
dovada că noi am început să avem o viață democratică în România. 
Așadar, chiar intelectualii care au criticat din când în când unele 
din greșelile reale comise de către Front, chiar ei vor găsi că o 
selecție adevărată va trebui facută în ziua alegerilor, chiar ei, dacă 
România își va urma calea către o democrație reală și modernă, 
chiar ei vor favoriza într-o mare parte Frontul la alegeri.

Î (Vizitator al Fundației Forului Național din Ungaria): 
Prima mea întrebare: este posibil oare să se evite vechea ură 
tradițională naționalistă, ură care din nefericire există între 
națiunile noastre, este posibil oare să se îmbunătățească situația 
minorității maghiare în România, să li se dea drepturile lor într-o 
țară democratică? Cealaltă întrebare este următoarea: Luând 
în considerație ceea ce ați spus, că regimul Ceaușescu a fost 
atât de crud încât nu a existat nici o mișcare subterană sau de 
opoziție ca în celelalte țări așa zise socialiste, ce credeți Dvs., 
există personalități în noile partide de opoziție, care nu au fost 
comuniști (deoarece unii dintre conducători, Dvs. de exemplu, 
sunt acuzați de a fi fost comuniști), există foști comuniști care să 
fie în stare să fie conducători de țară și dacă este adevărat că noile 
partide, care sunt practic versiuni noi ale partidelor vechi, sunt în 
realitate democrate?

S.B.: Îmi pare rău că majoritatea întrebărilor nu au nici o 
legătură cu prelegerea mea, ceea ce dovedește că cei care au 
venit cu aceste întrebări au fost pregătiți dinainte. Fiind gata să 
uit ceea ce am spus, aș fi preferat să fi avut o discuție serioasă pe 
baza problemelor ridicate aici. Dar asta fiind situația, va trebui să 
răspund celor două întrebări puse.

Problema minorităților este o problemă foarte serioasă în 
România și cred că este o schimbare radicală în modul cum este 

văzută acum, comparând cu politica de asimilare forțată a lui 
Ceaușescu. Cred că după alegerile din Ungaria, va fi o ocazie mai 
prielnică de a rezolva problema  în mod calm și favorabil.

A doua întrebare: În fapt, acum avem la putere un organ, în  
care participă partidele politice de opoziție. Unul dintre vice-
președinți, Dl.Câmpeanu, care face parte din Partidul Național 
Liberal, deține o poziție foarte importantă și la fel Prof. Mânzatu 
care este conducătorul Partidului Republican. Acum avem un 
organ cu funcții executive și legislative, în care este o formă de 
diviziune a puterii și care cred ca funcționează foarte bine în 
ultima vreme. Parlamentul provizoriu, care este compus din circa 
45 de partide politice, are ședințele televizate și aici are loc un 
dialog real, o adevarată schimbare de vederi, și după părerea 
mea noi trecem acum prin prima clasă elementară de învățare a 
democrației. 

Î (Washington Inquirer): Revista franceză „La Pointe” a spus ca 
Revoluția română din 1989 a fost organizată de Moscova. Aveti 
vreo informație despre aceasta?

    S.B.: Ha, ha, ha! Revoluția română a fost sută la sută o 
explozie spontană populară. Mi-ar fi plăcut foarte mult ca această 
revoluție să fi fost condusă de un partid politic, și bineânțeles, 
știți că modestia nu are ce căuta în politică, dacă presupunerea 
Dvs.ar fi fost adevărată, noi ne-am fi lăudat cu asta și legitimitatea 
noastră politică ar fi fost cu mult mai mare ca organizatori ai 
revoluției. Nu acesta este cazul. 

Î (Edward Lutwak – Centrul de Studii Internaționale și 
Strategice): Eu am o întrebare referitoare la conținutul prelegerii, 
dar înainte de asta, Silviule, aș dori să spun că deoarece aici sunt 
mulți dintre vechii Dvs. prieteni, Washington nu este un mare oraș 
academic, ci un mare oraș politic, în care Dvs. ați fost ambasador, 
ați fost cunoscut ca o personalitate oficială; când oamenii vin 
aici și pun întrebări, nu înseamnă că întrebările sunt „plantate”, 
când oamenii vin aici și pun întrebări, ei vi se adresează Dvs. ca 
reprezentantul unei generații care a controlat soarta României 
pe durata acestor ani, aceste întrebări pot fi nepoliticoase, pot 
fi nepotrivite cu subiectul conferinței, dar a spune „plantate” 
implică existența unui organism, unui organism subteran care 
trimite oameni aici.

Silviule, deoarece Dvs.vă aflați la începutul unui val de vizite în 
America, așteptați-vă la o mulțime de întrebări, unele dintre ele 
ostile, dar este foarte puțin probabil să fie „plantate”. »

Sursă: „Democratic Romania”, Chicago, SUA, nr 3 din martie 
1990, p.19
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Cezarina ADAMESCU

Este un lucru arhicunoscut: cuvântul 
Poet este sinonim cu melancolia, cu 

tristețea, cu toamna și cu nelipsita carafă cu 
vin, cântându-și (mai bine zis, plângându-și) 
iubirea pierdută, într-un continuu lamento 
bacovian și ud  care „îți topește durerea 
în oase”. Și din acest tablou nu lipsesc, ca 
să-i pună capac, „noii viruși” care „își fac de 
cap în pandemii”. Avem de-a face așadar, 

cu un trubadur modern din stirpea acelor „visători retrograzi/ 
aruncați pe marginea prăpastiei”. Nu lipsesc, de asemenea,  din 
această recuzită nocturnă: „Aceste obiecte pe masa de scris/ și 
portretul tău în ramă obeză/ ca niște figurine răzlețe/ sculptate 
în ceară./ Cochilia de scoică/ în care a scăpat un fir de nisip/ din 
care s-a format o perlă/ si gândul la sărutul pe gâtul cu perle/ 
când singurătatea mă leagă de scaun/ si vine miezul nopții/ ca un 
pustiu/ din care nu mai apari./ Apoi păianjenii/ care țes o pânză/ 
pe care vreau să-ți ilustrez/ poemul însăilat pe hârtie,/ noaptea” 
(Noaptea pe hârtie).

Un întreg ciclu noptatic în care găsești: cântece de dragoste, 
pietre prețioase, o pasăre neagră,  pustiu, iele de lumină, 
păsări mari de pradă, fluturi negri, „victorii, înfrângeri, mierle și 
coțofene”, într-un crâng imaginar prin care trece brusc trenul. Și în 
acest „crepuscul dintre zodii” – poetul, cu sentimentele aduse la 
zi, se simte stăpân. El se vede astfel: „sunt ca un nevăzător pipăind 
lumina/ cu regatul minții/ și tot alerg după un răspuns/ prin orașul 
acesta de umbre/ de parcă-s atârnat de o fereastră la etaj/ sub 
care au răsărit brândușele de toamnă.” (O altfel de noapte). 
Autorul își construiește discursul liric din elemente disparate 
care împreună prin sugestii, alcătuiesc întregul. Metafora este 
principalul element de construcție și prin ea, autorul reușește 
imagini inedite: „As îndrăzni să gândesc lumea/ zidită din cuvinte 
lustruite, pătrățoase/ cu ferestre care împrăștie întunericul/ să 
văd înălŃimea cerului tot timpul/ ca într-o oglindă cazută pe 
gânduri/ la țărmul înțelegerii noastre greoaie./ Într-un castel pe 
marginea râului/ să adorm pe un pat incendiat de flori/ prima 
noapte stropită cu raze/ dincolo de cortina trasă a sufletului/ 
după spectacol.” ( Prima noapte stropită cu raze). 

Pentru poet, adeseori, noaptea se confundă cu moartea, 
trecând una în cealaltă într-un fel de entropie cu iz magic: „acum 
am înnoptat într-o ruină/să simt noaptea la ea acasă/ cum 
doarme laolaltă cu moartea/ pe un pat de scânduri ude/ ca un 
pod neterminat peste un fluviu/ pe care odată intrat nu te mai 
poți întoarce/ mă sperie că n-o să apuc dimineața/ când ochiul 
măsoară întinderea/ se înghesuie clipele în buzunarele inimii/ 
pentru a îneca moartea în sânge/ și timpul o să-mi ofere alte 
bătăi de cap”. ( Să simt noaptea la ea acasă). Însă poetul știe că 
este ocrotit, oriunde s-ar afla și că nu e veșnic noapte: „Îngerii 
zilei sunt la copacul vieții/ să mă ungă cu mirosuri sfinte/ tot ce 
bântuie tăcerea să fugă/ să urc prin mine fără teamă/ pe scara 
interioară a luminii” ( Plugurile ară noaptea) .E și aceasta un fel de 
plecare spre diminețile solare, „unde se naște mereu nădejdea/ și 
nimeni nu-și reproșează umbra/ mai mult decât omul”.    Un poem 
foarte frumos este cel  care poartă titlul: „Acoperit cu o mână 
de stele”: Dacă vei auzi iarba,/ să-mi pui în chimir o sămânță 
de gând/ și-n traistă dor, în loc de merinde,/ cine știe, dacă pe 
drumul străin/ vor mai înflori vise/ cu rod./ Și cine știe,/ dacă 
fântânile vor sta în cumpănă/ și nu vor fi secate de dor,/ altfel, 
voi adormi din amurg/ acoperit cu o mână de stele./ Te voi visa în 
florile câmpului/ flămândă de aer,/ dimineața amintindu-mi doar/ 
pietrele drumului/ care mă iubesc,/ cu o durere de moarte”. 

Poemul „Întoarcerea” are ca temă chiar întoarcerea fie în 
locurile de unde a plecat, fie în sine: „cu atâta oboseală în gânduri/ 
pe întinderi neștiute/ dau cu oiștea-n gard/ și mă întorc bolnav de 
nepăsare/ la casa de pământ roasă de ape.”

În poeme ale orașului continuă seria, schimbând registrul 
tematic, într-unul citadin, cotidian, în care amănuntul exterior 
domină stările lăuntrice. Cu tot zgomotul și agresiunea vitrinelor 
violent colorate, orașul are farmecul lui: „Orașul cu turnuri: Nimic 
nu-i mai frumos ca zâmbetul și iertarea/ nimeni nu se miră, 
nimeni nu hulește,/ e pacea pe care soarele o prinde-n raze/ cu-n 
zâmbet la ceasul din turnul sfatului./ Cade peste acoperișuri aerul 
umed/ ca un balsam al ploilor mărunte si dese/ abia respirabil pe 

UN POET SELENAR LÂNGĂ O CARAFĂ CU MELANCOLIE
(Volumul „Ferestrele Nopții” de Llelu Nicolae Vălăreanu-Sârbu, Ed. Blumenthal, București, 2010)

străzile înguste și lungi,/ iluminate colorat ca într-un carusel/ în 
care turnurile dau roată orașului.” 

Statui, lampioane, piețe,  turnul cu ceas, străzi, pavaje, clădiri 
înalte, atmosferă pestriță: „turnat în bronz rămâi statuie/ în piața 
mare a orașului istoric/ în care porumbeii consumă pacea/ de 
la oameni din palme/ în turnul cu ceas pasărea nopții/ e gata să 
fure întunericul/ în trupul tău lumina/ a pus lampioane colorate/ 
pentru clipele care vor urca/ spiral în univers”.  (Dincolo e focul). 

Poemele de meditație sunt scrise și ele în același ton reflexiv, 
analitic. O frumoasă încercare de Cântare a cântărilor se află în 
poemul: „Când să-ți dau de urmă: Am plecat călare pe caii nopții/ 
Din cerul meu în cerul tău îndepărtat/ Să te caut prin grădinile cu 
migdali/ Ori prin templele înțesate de lume/ Care poartă la gât 
crucile răstignirii./ Păsări neștiute, sunete neauzite, lumini/ Tot 
felul de flori legate-n mănunchi/ Și femei mult mai tinere cu fructe 
în cosuri/ E tot ce am văzut în treacăt pe sub nori/ Pe pământul 
tărâmului tău fermecat./ La o răscruce de vânturi înspre mări/ 
Când întunericul se infiltra-n lumină/ Am schimbat caii nopții cu 
caii somnului/ Și-n liniștea ademenitoare/ Visul acesta în care sunt 
înghesuit/ Se complică tot mai mult/ Când să-ți dau de urmă,/ Ea 
se tot îndepărtează-n spațiu”.

În poeme închinate mării tema corăbiei plecate în larg și a 

celui care așteaptă pe țărm este frecventă. „Poem corăbiilor: Toate 

corăbiile-s plecate-n larg/ se pierd îndepăr-
tate-n mări/ în seara când copacii si izvoa-
rele tremură/ și bronzul clopotului plânge-n 
turn/ Salcâmii albi pe marginea căii ferate/ 
se miră cum călătoresc păsările,/ trec 
trenurile și despică noaptea/ luna coboară 
prin pă-durile de plopi./ Singur în noianul de 
întâmplări/ înțeleg durerea corăbiilor negre,/ 
singur adun bucuriile și întristările/ lăsate la 
plecarea din porturi./ Luna s-a oprit lângă 
mal/ visez de emoție/ clipa dăruită de cer,/ 
pe fluviu s-alunece  corăbiile-n mare”.

Gândurile-corăbii navighează pe ocean 
spre ținuturi necunoscute:„ În ținutul mig-
dalilor: Se duc gândurile pe mări de mărgean/ 
Corăbiile-s pe valuri ajunse-n necuprins/ 
Balenele albastre si vulturii le cheamă/ Tu mă 
vrei în ținutul migdalilor/ Cu lungi îmbrățișări 
când trupul miroase/ A con de chiparos sub 
tăietura pleoapelor/ Curge o sevă fluidă de 
pe umeri pe sâni/ Și-n preajma frunții ochii migdalați/ Au noaptea 
așternută pe solduri/ Stele-n neștire îți aduc în palme/ O maree 
acoperind cu scoici nisipul/ Privegheați de un cearcăn de stea/ 
Înfrigurați ne înfășoară misterul/ Când corăbiile ancorează la 
țărm,/ Migdalii scuturați au legat fruct/ Strâng pământul sub tălpi 
de jar/ Căutând cu privirea săruturi de vânt”.

O poezie exotică, misterioasă, cu parfumuri din  Vechiul Orient. 
Se observă lejer, chiar și cu ochiul liber, că micile poeme ale lui 
Llelu Nicolae Vălăreanu aparțin în marea majoritate fabulosului, 
etosului Într-un exces de sinceritate autorul mărturisește: „Mi se 
pare că intră cuvintele în mine” iar în altă parte: „Trupul meu fuge 
de mine”:„Vreau să străbat realitatea și n-am un imbold/ cum 
să las trecutul, să ies din prezent, cu aripi/ ca o pasăre care - și 
aduce aerul-n oase/ și croieste drumuri pe care nu le știe./ Cineva 
lasă poarta deschisă/ să simt sub tălpi plecarea/ ca o eliberare a 
sângelui/ spre lume,/ trupul meu fuge de mine”.

În această situație, poetul trebuie să recunoască: „eu sunt un 
drum de întristare/ pe care trec proaspăt potcoviți caii/ îmi aprind 
pe spinare scântei/ roțile sapă-n margini un hat/ în care se scaldă 
vrabiile câmpului/ celelalte se scutură de praf / eu sunt o vulpe cu 
rană (...) țăranii caută în inima lemnului cruci/ cioplitorul sunt eu/ 
cu barda și dalta la brâu”.

În chip cu totul neașteptat, autorul se închipuie o cruce  
la care se vor închina îngerii. În altă parte, se recunoaște drept 
„omul vântului”: „Cred ca sunt crucea,/ singura pe care o duci/ 
pe drumuri în glod cu picioarele goale/ îngerii se vor închina  
la ea,/ te vor răcori cu câte o aripă/ să ispășești păcatul înain- 
te de judecată,/ ne vom clădi apoi o cabană/ în păduri de zadă  
și de tisă./ Eu cred ca voi fi omul vântului/ care nu țintește ni- 
mic/ trage doar o săgeată în aer/ pe sub o umbrelă de gânduri/  
sub care și zborul prin necontenitele ploi/ alunecă lumina 
adevărului sub bolți/ cu arcade sprijinite de pilaștri./ Tu, la 

judecată, vei fi lacrima/ care se prelinge din ochii sfinților.” (Cred).
Nașterea, viața, moarte, învierea, repere fundamentale la care 

se raportează poetul în toate situațiile. Spiritualitatea manifestă 
existentă în aproape fiecare vers este reflexul sufletului său însetat 
de Lumină. Iată-l „Pe drumul izvoarelor” închinându-se lor pentru 
ca natura să reînvie: „Mă închin izvoarelor, să fie lună/ stelele 
closti cu pui și/ păsări albe, multe/ păsări albe deasupra mării/ 
cerul întreg o catapeteasmă/ pictată de îngeri cu sângele lor./ 
Copacii să se înalțe până la nori / cu frunzele din inimi verzi/ să se 
scalde soarele,/ în urcușul său pe munte/ ca o sferă galbenă / într-
un snop de grâu./ Să vină capriorii cu ochii mari/ să soarbă luna 
din apă/ și s-o poarte în coarnele lor/ până se vor speria fiarele 
pădurii/ se vor ascunde/ să nu le vadă păsările./ Am să urmez 
cursul râurilor/ să mă cheme,/ prin locuri unde nimeni n-a trecut/ 
în lumea fără plecare cu/ păsări înotătoare și/ pești zburători./ 
Oamenii cititori în stele, să vadă/ căderea imperiilor păgâne/ 
în mâinile purtătorilor crucii,/ pe drumul izvoarelor la care mă 
închin.”, poveștii, legendei, amintirilor dragi de odinioară pe care 
el le reînvie și posedă știința magică de a ne introduce în  inima 
acestor povești, pe nesimțite, unde putem lua parte la tot ce se 
întâmplă. Puțini sunt autorii care reușesc să-i introducă pe cititori 
în lumea lor. De obicei, cititorii rămân în exterior, contemplând, 
privind  ori chiar comentând, dar fără să se implice afectiv și efec- 

tiv. Și poemele s-ar putea încadra în catego-
ria celor interactive. Dar aceasta ține de arta 

scriitoricească. În altă ordine de idei, poe-
mele sunt foarte picturale. Așa cum am mai 
menționat, ele sunt mici tablouri de viață, 
zugrăvite în câteva versuri care creează o 

atmosferă de acuarelă ori guașă, în tonuri 
dulci, calme, suave, așa cum sunt și senti-
mentele autorului. Din toate acestea nu lip-
sește persoana iubită, deși autorul își susține 
mereu singurătatea, fără să aibă vocația sin- 
gurătății, ci mai curând, vocația cuplului, a sin- 
gurătății - împreună: Astăzi sunt mult mai 
iubit decât nisipul/ nimeni nu vine pe plajele 
mele/ aleargă doar caii sălbatici si vântul./ Vi- 
sele se cazează în hoteluri de lux/ prin gân-
duri îmi trec femei voalate/ frumos desenate 
în laboratoarele nopții./ Nu mai rămâne cu 
mine-n cuvinte/ decât gustul de viață-n se-
mințe/ ouă de păsări pe socluri de piatră/ și 

cuiburi de stele în clipe de răgaz/ cu poteci de lumină-n palme./ 
Sunt mult mai întregit cu tine/ când se brăzdează fruntea cu roți/ 
și-mi bat în tâmple clopotele serii,/ sunt mult mai gol decât haosul 
vremii/ mai adânc decât marea în gânduri./ Singurătatea mea ți-o 

las vamă/ pentru un surâs care topeste zăpezile/ prin care alergăm 

bezmetici/ către primăvara promisă”.( Către primăvara promisă)
În spațiul privilegiat al poeziei, pășind sfioși, dar cu fermitate, 

putem descoperi frumuseți negrăite care nu pot nici măcar fi cu- 
prinse-n versuri, pot fi doar sugerate artistic, prin limbajul metafo-
ric specific fiecărui autor. E o bucurie fără de seamăn să poți cutre- 
iera adâncul acestui ținut fabulos, gata oricând de o surpriză. Poetul 
poate creea și recrea lumea, după dimensiunea lui sufletească, așa 
cum un pictor înfrumusețează pânza cu propriile proiecții lăun- 
trice, și acest lucru e admirabil. Acest magician al cuvintelor poate su- 
pune timpul și spațiul după meandrele gândului și inspirației sale.

După ciclul „Poemele nopții” – autorul a inserat un ciclu de 
poeme pentru femei, în stil confesiv, care se adresează, de fapt, 
bărbaților. Se distinge: „Femeia de ploaie”: „M-a căutat femeia 
de ploaie / Ochii au căzut în mâinile ei/ Ca doua sfere de cristal/ 
A plecat îmbujorată de plăcere/ Nu mai văzusem femei de 
ploaie/ Voia să facă dragoste/ Printre picături de apă/ Pe petale 
rumenite-n călduri./ Nu știu dacă femeia de ploaie/ Simțea im-
pulsul natural,/ Pentru că vara exultă eroticul în nori/ Nopțile 
se plimbă printre bărbați/ întorși din drum,/ Una dintre ele m-a 
lăsat în frig/ Cu o pelerină de vise/ Să-mi umezească sub gene/ 
tabloul cu femei de apă/ ca niște iele prinse-n dans”. Cu toate 
acestea, autorul nu se poate elibera încă de locurile comune, atât 
de frecvente în lirică: ex: „încăperile gândului”; „anotimpurile 
tăcerii”; „acoperiș de stele”; „odăile inimii”; „petale de lumină”; 
„rodul de aur”;  „ceața amintirii”; „luminișul gândurilor”; „porțile 
tăcerii”; „ferestrele dragostei” ș.a.

(Continuare în pag. 14)
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Arhim. Veniamin MICLE 

Se crede că, originea Basarabilor este în 
zona Mehedințului, datorită faptului 

că acest nume este foarte des întâlnit în loca- 
litățile din podișul mehedințean.

     Despre familia Basarabilor există dovezi 
încă din secolul al XII-lea, care adeveresc fap- 
tul că ei au condus voievodate, mai mult sau 
mai puţin întinse în regiunea Olteniei şi chiar 
în părţile din nordul Bulgariei.

Un nucleu de formaţiune statală este menţionat voievodatul 
condus de Nicolae Basarab (1113–1128), care era domn al vlahilor 
de la nordul Dunării, dar şi în Valea Timocului şi peste o suprafaţă 
din nord-vestul Bulgariei. Apariţia documentară a lui Nicolae Basa- 
rab este relativ recentă, după anul 1990, datorită faptului că istori-cii 
bulgari au păstrat secretul unei descoperiri extraordinare din Valea 
Timocului, fiind vorba de Inscripţia păstrată pe capul statuii unui 
leu, care confirmă pe Nicolae Basarab. Această descoperire din anul 
1926 a fost semnalată de profesorul E. C. Grigoraş; ea completează 
tradiţia păstrată de călugării Mănăstirii Tismana, potrivit căreia, 
Basarabii erau vechi conducători în Oltenia. Deci, acest „Nicolai” 
Basarab provenea din numeroasa familie a Basarabilor.

Tot în secolul al XII-lea, după anul 1128, este menţionat 
voievodul Mihail I Basarab, urmaşul la conducerea cnezatului 
din jurul Severinului al lui Nicolae Basarab. Voievodul s-a intitulat 
„Mihail I”, nădăjduind că va reuşi să unească în jurul său pe toţi 
cnejii „letinilor”, numai că era prematur, regatul Ungariei era 
destul de puternic pentru a stopa iniţiativa sa.

Un secol mai târziu, Basarabii reveneau în istorie prin Litovoi 
(1247–1277), un membru al aceleiaşi familii. El conducea un 
cnezat, Ţara Litua, fiind primul domn român care şi-a dat viaţa 
pentru apărare provinciei sale, pentru că a refuzat să mai plătească 
tribut regelui Ungariei.

Despre voievodul Basarab I, se ştie că s-a născut în jurul 
anului 1280, probabil în Curtea veche de la Argeş, unde a rezidat 
Tihomir, tatăl său, urmaşul voievodului Se-neslau. Tihomir este 
menţionat într-un singur document din Cancelaria regală ungară, 
Diploma emisă la 26 noiembrie 1332 de regele Carol Robert, care 
precizează că Basarab I a fost „filium Thocomerii”, adică fiul lui 
Tocomer sau Tihomir. Acest izvor documentar, ce conţine prima 
şi singura informaţie contemporană despre descendenţa lui 
Basarab I din Tihomir, a dezlănţuit destule controverse, atât în 
ceea ce priveşte pe Tihomir, dar şi a numelui de Basarab. Numele 
Thocomer, interpretat de unele surse ca o latinizare a bulgaro-
slavului Tihomir sau Tugomir, se regăseşte la românii balcanici 

ETNIA ȘI CONFESIUNEA VOIEVODULUI BASARAB I ÎNTEMEIETORUL
încă din anul 1220, deci înainte de aşezarea cumanilor în sudul 
Dunării; el este de origine slavonă, pro-venind din „tihi” = liniştit, 
paşnic, şi „mir” = lume, deci: Lume paşnică.

La botez, fiul lui Tihomir a primit numele de Ivanco sau Ioan, 
conform mărturiei contemporanului său, ţarul sârb Ştefan Duşan 
(1331–1355), care menţionează pe „Basaraba Ivanco, socrul 
ţarului Alexandru al Bulgariei”. Acest text, cunoscut de istoricii 
români, dovedeşte clar că Ivanco sau Ioan era numele de botez, 
iar Basarab era nume dinastic.

Basarab I s-a căsătorit cu Marghita, fiica lui Mokod, un ban 

unguresc de Severin, care era de origine franceză, având nume-
roase legături de rudenie cu familiile nobiliare din Occident, 
precum şi cele maghiare. Din căsătoria lor, au rezultat trei copii, 
menţionaţi de unele izvoare. Astfel, un document din 19 
mai 1355 consemnează pe „Basarab românul şi fiii săi”. Cro-
nica pictată de la Viena  precizează, cu prilejul soliei de pace 
trimisă de voievodul valah lui Carol Robert de Anjou, printre 
altele: „Voi trimite la curtea voastră pe unul dintre fiii mei”. Mai 
mult, pomelnicele bisericilor din Câmpulung şi Râmnicu Vâlcea 
păstrează numele celor trei copii: Nicolae Alexandru, viitorul 
domn (1352–1364), Teodora şi Ruxanda. Teodora s-a căsătorit în 
anul 1323 cu ţarul Ivan Alexandru al Vlaho-Bulgariei (1330–1371), 
nepot de soră al ţarului Mihail Şişman de la Vidin (1323–1330). 
Din căsătorie lor, a rezultat un fiu, care va ajunge ţar sub numele 
de Ioan Straţimir (1365–1396). Ulterior, Teodora s-a călugărit, 
devenind „monahia Teofana”, fiind canonizată de Biserica 
Ortodoxă Bulgară sub numele de Sfânta Teofana. A doua fiică, 
Ruxanda, s-a căsătorit cu  regele Serbiei, Ştefan Uroş al III-lea.

După moartea tatălui său Tihomir, Basarab I devine urmaşul 
său la tron. Din lipsa unor documente, începutul domniei 
sale a fost stabilit în anul 1310, potrivit tradiţiei consemnate 
în Cronica lui Giacomo di Pietro Luccari (1551–1615), cronicarul 
din Raguza, cu privire la întronarea lui Negru Vodă, fiind ales de 
marea adunare a boierilor, preoţilor, oştenilor şi a „toată ţara””.

Istoria Ţării Româneşti începe cu Basarab I, care şi-a impus 
autoritatea pe două planuri: prin unirea în jurul nucleului 
argeşean a cnezatelor şi voievodatelor din împrejurimi; apoi, prin 
eliberarea teritoriilor locuite de români care erau dependente 
de „Hoarda de Aur”. În stăpânirea sa, intrau Banatul Severinului, 
Oltenia şi Muntenia până la Dunăre şi Basarabia, teritoriul de 
la nordul gurilor Dunării. Însă cel mai semnificativ act politic 
al domniei lui Basarab rămâne obţinerea neatârnării faţă de 
Coroana maghiară. În 1324, Basarab se afla sub suzeranitatea lui 
Carol Robert de Anjou; un an mai târziu, cucereşte Turnu Severin, 
ceea ce a dus la răcirea relaţiilor cu Regatul maghiar. Mai mult, din 
1327, Basarab refuză să mai plătească tributul de vasal. Aceste 

lucruri l-au determinat pe regele ungar să întreprindă o expediţie 
de recucerire a teritoriului pierdut şi de pedepsire a vasalului său. 
Datorită faptului că prin lupte susţinute, voievodul Basarab s-a 
eliberat atât de suzeranitatea tătărească, cât şi de cea ungurească, 
şi a reuşit să constituie o unitate statală independentă, el a primit 
apelativul de „Basarab I Întemeietorul”.

Dovezi că Basarab I a fost întemeietorul ţării, prin unirea 
voievodatelor, sunt în primul rând cele mai vechi pomelnice 
ale bisericilor şi mănăstirilor ţării, care încep cu el. Apoi, sârbii, 
polonezii, moldovenii şi ungurii, în anumite împrejurări, numesc 
Ţara Românească: Basarabia şi Ţara Basarabească, potrivit 
obiceiului ca o ţară să se numească după numele întemeietorului, 
precum Moldova, Bogdania, iar Imperiul Turcesc, Imperiul 
Otoman, devenind întemeietorul dinastiei româneşti a Basarabilor, 
stând alături de cea Muşatină din Moldova.

Evoluţia interioară a ţării este cunoscută: măsuri de dezvoltare 
economică, de asigurare a progresului forţelor de producţie, 
creşterea potenţialului uman, dezvoltarea târgurilor şi oraşelor, 
formarea unui aparat de stat şi organizarea unei oştiri, precum 
şi dezvoltarea culturii. Sunt realizări şi atribute esenţiale pentru 
dezvoltarea bazei materiale şi întărirea puterii centrale.

În exterior, Basarab I s-a dovedit un strălucit diplomat, 
care urmărea situaţia vecinilor, precum şi momentul favorabil 
pentru înlăturarea suzeranităţii maghiare. Se ştie că regele Carol 
Robert al Ungariei activa mereu pentru consolidarea situaţiei 
interne a statului, singura putere ce se putea opune planurilor 
voievodului român. Din această cauză, Basarab I va accepta 
suzeranitatea Coroanei ungare între anii 1310 şi 1324, dar numai 
formal, reducându-se la plata tributului anual. Ritualul prestării 
jurământului vasalic nu l-a îndeplinit niciodată.

În urma unor numeroase negocieri purtate de solul regal la 
Curtea voievodului român, în vara anului 1324 a intervenit un 
acord între Carol Robert şi Basarab I, pe care îl numea „voievodul 
nostru transalpin”. Prin înţelegerea încheiată, regele a recunoscut 
situaţia creată în sudul Carpaţilor, prin unirea cnezatelor şi 
voievodatelor româneşti într-o singură ţară. Noul stat obţinea 
recunoaşterea diplomatică din partea principalului său adversar, 
obligat să renunţe la revendicările sale în această zonă.

În anul 1325, voievodul Basarab I cucereşte Severinul, fapt 
care a determinat răcirea relaţiilor cu Regatul maghiar. Mai mult, 
din 1327, Basarab refuză să mai plătească tributul de vasal.

Între anii 1324–1328, Basarab I are lupte la hotarul de est al 
ţării, reuşind să-şi estindă autoritatea peste noi teritorii, stăpânite 
de tătari, până aproape de Chilia şi la nord de gurile Dunării, 
regiune care îi păstrează numele până astăzi.

(Continuare în pag. 16)

Gheorghe PANTELIMON

M
uzica este arta care înnobilează 
orice simțire și experiență umană, 

înălțându-le în planul inefabilului, este o spi- 
ritualizare a materiei prin puterea miracu-
loasă a sunetului. La începutul anului 2020, 
Editura Orizonturi din București a lansat o 
lucrare foarte interesantă - „Viețile marilor 
compozitori”, ediția a treia, a scriitorului 
Harold C. Schonberg, tradusă în limba 
română de Anca Irina Ionescu. Lucrarea 

apare în contextul în care pe 16 decembrie a.c. se împlinesc 
250 de ani de la nașterea creatorului Ludwig van Beethoven, 
revoluționarul de la Bonn. Cele două volume numără peste 
670 de pagini. În prefață, autorul mărturisește că a așternut pe 
hârtie aceste rânduri la sfârșitul anului 1996, cu puțin înainte de 
încheierea mileniului. Cartea a fost publicată, pentru prima dată în 
anul 1970, apoi revizuită și reeditată în 1981. Ea cuprinde și noile 
descoperiri din domeniul muzicologiei survenite după publicarea 
originalului și evoluțiile după cel de Al Doilea Război Mondial.

O parte din materialul inserat în paginile sale a apărut inițial 
sub forma unor articole de duminică în rubrica săptămânală 
a autorului din New York Times, iar altele au fost găzduite în 
paginile revistei Times. Toate au suferit modificări și adaptări. 
În opinia realizatorului, marii compozitori, cei care au compus 
lucrări muzicale de valoare, au modificat întotdeauna, într-un fel 
sau altul, cursul istoriei muzicale și au intrat, dacă nu în conștiința 

INVITAȚIE LA LECTURĂ. DESPRE VIEȚILE MARILOR COMPOZITORI
întregii omeniri, în mod cert în conștiința oamenilor din Occident. 
Ei s-au bucurat aproape întotdeauna de recunoaștere în timpul 
vieții lor, geniul li s-a confirmat recunoscut chiar de la început. 
Au fost lideri, în sensul că au scris un gen de muzică ce avea să 
influențeze generațiile următoare de compozitori din lumea 
întreagă. Uneori nu au reușit să se mențină pe piedestal. Alteori 
a fost nevoie de două generații pentru a fi transformați în icoane. 

Lucrarea se ocupă de biografiile marilor compozitori ai lumii. 
Aruncând o privire asupra cuprinsului constatăm 
că majoritatea au un capitol întreg dedicat numai 
lor. Alții, a căror compoziție devine mai ușor de 
înțeles dacă este comparată cu aceea a unuia sau 
mai multor contemporani, sunt incluși împreună 
într-un singur capitol. Există și capitole dedicate 
unei întregi perioade sau unui anumit loc și timp, 
oferind material auxiliar pentru completarea 
capitolelor biografice.

Volumul I se deschide cu Claudio Monteverdi, 
cel mai vechi compozitor din istoria muzicii, con- 
siderat pionierul operei, primul dintre marii com- 
pozitori al cărui stil emoționează și uimește pu-
blicul modern. Autorul motivează că a început 
cu Monteverdi nu pentru că nu au existat 
com-pozitori mari și înainte de el, ci fiindcă 
muzica lui este cea mai timpurie din repertoriile 
curente. Prima ediție a cărții a început cu Bach, deoarece la 
sfârșitul anilor ’60, Monteverdi era un compozitor relativ pu- 
țin cântat în public sau înregistrat. În deceniul următor el a fost 

redescoperit, iar în momentul de față operele lui se află în 
repertoriul teatrelor de operă din toată lumea occidentală.

Editura Orizonturi consideră că Harold C. Schӧnberg  realizează 
o adevărată istorie a muzicii clasice, prin prezentarea biografiilor 
marilor compozitori, având convingerea că o apropiere de aceștia 
ca ființe umane poate fi premisa pentru un acces  mai facil și 
o înțelegere mai profundă a muzicii lor. Lucrarea prezintă în 
ordine cronologică, biografiile mpozitorilor celebri, de la Claudio 

Monteverdi la maeștrii ultimilor ani: serialiști, mi- 
nimaliști și tonaliști. Autorul insistă mai mult asu- 
pra datelor biografice decât asupra celor de strictă 
specialitate. 

Pe lângă informațiile referitoare la persona-
litățile cele mai cunoscute ale muzicii clasice –  
Beethoven, Mozart, Bach, Händel, Chopin, Verdi, 
Wagner, Mahler – cartea cuprinde date asupra șco- 
lilor naționale de muzică, precum și asupra unor 

curente mai recente. Este o adevărată enciclo-
pedie muzicală pe care toți cei care studiază 
muzica sau, pur și simplu, sunt pasionați de ea, o 
vor considera un prilej nu numai de documentare 
dar și de încântare în fața destinului zbuciumat al 
celor care au dăruit lumii nemuritoarele lor opere. 
Cele două volume sunt binevenite oferindu-ne o 
lectură agreabilă, care ne îmbogățește orizontul 

cunoașterii în domeniul muzicii, o artă ale cărei mijloace de 
exprimare sunt sunetele și o știință a sunetelor considerate sub 
raportul melodiei, ritmului și armoniei.
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Sentință pentru urmaș

Te-am condamnat la viață să o trăiești
Să o urci ca pe o Golgotă și să o cobori
Plin de speranțe și de deznădejdi
Cu toate ale tale omenești.

Ești condamnat pe viață la iubire
De semen, de adevăr, de zbucium și de cer
Cu care să te însoțești în nemurire
Veșnic întemnițat și propriu-ți temnicer.

Te-am condamnat la viață ca să simți
Ce este dragoste și ce este durere
E este chin și ce este plăcere 
Ce este firesc în tot ce faci trăind.

Ești condamnat la viață să străbați
Cărări prea pământene și de vis
Să te ridici cu cântece și flori
Să crezi că ți-e menit un paradis.

Te-am condamnat la viață să cutezi
Mereu înalturi și să vrei să ajungi
Prea sus de tine, unde nu mai vezi
Măsura și cântarul de pe Terra.

Ești condamnat la viață ca stăpân
Peste o lume setoasă de împliniri
În care ești un rătăcit mereu
Din când în când cu scurte regăsiri.

Te-am condamnat la viață să înțelegi
Cât poți mai mult din tot ce ea cuprinde
Și să încerci mereu ca să dezlegi
Din ale sale taine ce îți aparțin.

Ești condamnat la viață să te chinui
Cu câte nu cunoști știind mai mult
Din lumile care au fost  și care sunt
Pecare ai jurat că ai să le birui.

Te-am condamnat la viață să fii treaz
Cu ochii mari deschiși în jurul tău,
Să te-ndoiești de adevăr și de minciuni
Și să nu pui pe orice frunți cununi.

Ești condamnat la viață ca să urli
De câte încrâncenări se află în noi
Prea îngenuncheați sub arme și nevoi
Și prea străini de sfânta rugăciune.

Te-am condamnat la viață să trudești
Nu numai pentru tine și părinți
Ci și pentru urmași, pe care să îi crești
La rându-le să fie condamnați.

Acestei lumi pe veci ești prizonier
Pe viață, pentru viață. E verdict
Definitiv și de nerevocat:
Trăiește viața chiar și condamnat!

 (1994)

Istorie

Ce cronică medievală scriem
La fine de mileniu doi,
Cât ne vor descifra urmașii
Și cum ne-or judeca apoi?

Vor fi înmărmuriți, sunt sigur,
De câtă îngâmfare am adunat
Cum tot trecutul lumii fost-a rezumat
La ură, vrajbă în era nucleară.

ARS POETICA

TITU GEORGESCU
(23 febr. 1929 - 30 iul. 2004)

POEZII

Enigme vor apare guvernări,
Regimuri și politici stranii, 
Arhive, piramide se vor strânge
Cu pete de ridicol și de sânge.

Vrafuri de cronici vor fi arse
Să uite omenirea că a fost
Un secol de creații și speranțe
La care s-a răspuns cu jug și gloanțe.

Să uite că luminile păleau
Sub dictaturi și sub imperii noi
Că muzele tăceau, cel mult mimau,
Cuvânt de ordine fiind –război.

Război pe Tera și mai ales
Pe continentul atâtor poezii
Războaie fratricide în aceeași țară
Același sat și între părinți și fii.

Un fals veșmânt de teorii-s cuprinse
În multe tomuri terne din Ev mediu nou
Cu reguli de alți prelați aprinse
Cu altfel de vrăjitoare și procese.

Nu mai sosesc porunci din ceruri
Ci din moderne babiloane
În care haosul organizat
Tronează peste ambiții vane.

Unei asemenea gândiri infatuate
Diriguită de cabotini, de impostori
I-au fost supuse popoarele drogate
Cu oameni triști, cumplit de triști...

În prag de nou mileniu cum de am ajuns
Să fim și mai robiți ca în Evul Mediu?
Rămânem oare fără de răspuns? 
Noi da! Dar viitorul ne va renega!

 (1990)

Recunoștință

Rămân cu mine, între cărți iubite    
Le îmbrățișez și retrăiesc o viață
Chiar le sărut drept mulțumire
Pentru atâtea lumi descoperite.

Minuni între minuni voi cărți
Mi-ați luminat pe toată viața calea
De pot umbla pe nesfârșite hărți
Cu albi, cu negri, galbeni, dar toți oameni.

Din când în când cu lacrimi le stropesc
Din ochii ce s-au contopit cu ele
Azi nu mai văd să le citesc
Însă vibrez cu pagini briliante.

Dar florile, ce fac cu florile
Pe care le-am cules cu inima
Cum voi desluși culorile
Și grațiile lor de balerine?

 (1985)

Răstignire

Sunt două mii de ani de atunci
Și crucea ta a putrezit
Dar noi te reînviem Iisuse
Ca să fii iarăși răstignit
Spre a ne aminti că suntem oameni.

Ai pătimit și cât de mult nu știm
Dar ai lăsat speranță multă
În Tine și în ziua cea de mâine 
La prea mulți care sunt lipsiți de pâine
Și prea împovărați de semeni.

În loc să te revolți cu spada
Ai ridicat doar rugăciuni
Și crucea ai purtat din greu
Peste mulțimi ce clocoteau
Și pretutindeni te slăveau.

Din nou stai, azi, între tâlhari
Plătind credința ta umilă
Iar ei sfidează înfumurați
De falși apostoli ajutați
Ce mint și cântă psalmi.

Iisuse, ei iar te răstignesc
Pentru tot neamul omenesc
Care purtându-ți crucea însângerată
Spre dreapta a pășit ori către stânga
Dar înainte prea puțin.

(1983)

De Paște!

Hrist, pogoară-te din ceruri, cu puterea ta de sfânt
Și privește cu ce ură omenirea se sfâșie pe pământ
Răstignește încă o dată pentru toți ce te-au iubit
Și mai răstignește iarăși, pentru cei ce te-au hulit.

Ei se macină-n păcate, cu palate însângerate
Fac din cruce vie rană, întorc spate la icoană
Mustră-i Doamne, pentru multe și-i apropie să asculte
Ruga ce ne dă de știre că-nviezi pentru omenire.

Te coboară Hrist cu harul Omului care a crezut
Că din taina Învierii alți Hristoși s-au mai născut
Spune-le că ei sunt vii, că mai vor strălumina
Și mulți pot, necontenit, noi apostoli înălța.

Hrist, arată-le la toți, forța ce e în fiecare
De a rămâne mereu Hriști fără cruce în spinare
Și de a nu urca Golgote, înălțate peste patimi
Adunate în haos rece, fără inimi, stinse în lacrimi.

Spune că în Om e mântuirea și în Om este puterea
Arătând iar Urbi et Orbe ce înseamnă Învierea!

 (1979)
(Poezii selectate din vol. „Sentință”, Ed. Hol-
ding Reporter, 1998)

La mormântul lui Eminescu

La mormântul lui Eminescu
Am venit să mă închin
Ca la o catapeteazmă
Care dăinuie în slove și mit.

Lui, catedrala poeziei noastre,
Prinos de recunoștință
Îi aduc pentru inima
Și adevărul dăruite nouă.

De la el am învățat că Dumnezeu
Este mărginirea și zbaterea omului
Și dorința și speranța depășirii
Prin contopirea cu iubirea.

De la proorocul meu din Carpați
Am învățat ce uriaș e gândul
Ce poate ieși din genuni
Și ajunge la Luceafărul lumină.

                                               (1970)

Am scris în mine cartea
Cu mii de file patimi
Și-am înălțat cetatea
Sub ploile de lacrimi.

În carte e scris cântul
Ca semn de prețuire
Pentru prea sfânt cuvântul
Numit pe veci iubire.

Iubirea de lumină
Din carte adunată
Nu poartă vreo vină
Că a fost și întinată.

Poem de viacuri scurse
Am vrut să retrăiesc
Și să ajung la surse
De zbucium omenesc.

Mereu se înălța slova
Cuprinsă în cartea care
Scriam de Terra Nova
Cu noi zidiri sub soare.

Din raze de departe
Te redescopăr clipă
Ce stărui peste carte
Când visul reînfiripă.

E clipa, este ceasul
Ce anunță la zenit
Că mai domol  e pasul
Și cartea s-a citit.

Se macină cetatea
Sub zid zace poemul
Se zdrențuiește cartea
Și se destramă ghemul.

Rămâne doar cuvântul
Înnobilat mereu
Cuprins în legământul 
Ce face din om zeu.

 (1998)

CarteaOmagiu

Popor cuminte înțelept și bun
Mereu îți aperi adevărul
Și cerni din vremuri viitorul.

Popor al meu frumos și vrednic
Atâtea ai văzut și ai suportat
Și atâtea ai iertat.

Popor al toleranței rare
Ți-ai păstrat numele și firea
Și astfel nemurirea.

Popor cinstit și demn și dârz
Din ierni mereu te-ai ridicat
Mai drept și mai curat.

(1966)

Înviere

Prea, prea devreme ne-ai părăsit Hristoase
Cu prea mult gol în suflete și în case
Și ai lăsat în urma ta de Sfânt
Multă durere și hainie pe pământ.

Ești prea sus Hristos spre a înțelege
Ce se petrece cu oameni care te-au uitat
De ce apostolii nu pot ca să dezlege
Și nici n-au forța să se scoată din păcat.

Păcatul urii dintre noi ne-a copleșit
De nu mai știm ce este rău și ce e bine
Ura e noul testament cel pervertit
În îndrumar de căpătâi pentru oricine.

Hristoase! Se pare că ești condamnat
Să pătimești în temnițe celeste
De unde să nu poți scăpa vreodat’
Și nici de pe pământ să nu ai veste.

 (1988)
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Csaky E POE
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ORAȘUL DE PIATRĂ
...

3

Surprinzător a fost pentru mine că, du-
pă ce în două mii trei în Publicitatea 1 

publicasem multe despre Leca Morariu, 
ca și despre evacuați, doi ani mai târziu, chiar înaintasem cifra 
de zece mii de evacuați în Orașul de Piatră și șaptezeci de mii 
în județ, vii tu dragă Poe și publici în Info Puls și, prin mine, în 
Global Art Fusion - Interferența Artelor, în trei martie două mii 
cinci, un articol despre refugiații bucovineni din o mie nouă sute 
patruzeci! total eronat - ultimatumul dat de Armata Roșie era 
de patru zile și viza administrația și armata română. Și, probabil, 
inspirat din contactele tale cu ieșenii pe care eu nu le-am agreat 
de loc, căci nici ieșenii nu mă agreau fiind apărătorul declarat al 
basarabeanului curat, oltean. Toți știau că eu susțineam și încă 
mai susțin originea comună a oltenilor și basarabenilor prin 
strămoșul comun, Basarab I. Cred că ai întrezărit posibilitatea 
afirmării tale rapide în problema atât de periculoasă a „refugierii” 
basarabenilor și nord bucovinenilor în țara mamă, din ținuturile 
lor, dând chiar apă la moară celor rămași acolo și umplându-i cu 
dispreț pe cei aduși în Regat. I-ai numit refugiați fără jenă, deși 
mă cunoșteai, dar așa ți-ai atras simpatia nepricepuților istorici 
cu caș la gură apăruți după o mie nouă sute optzeci și nouă. Așa 
ai scris eronat că Leca Morariu s-a refugiat în o mie nouă sute 
patru zeci!...Eronat ca limbaj, făcându-l refugiat, eronat ca adevăr 
istoric deoarece Leca a fost evacuat în 1944. Informații care se 
vedeau de departe că nu le stăpâneai, dar pe care le transmiteai 
să faci plăcere la alții. Abia așteptau cei de peste 
Prut, urmașii tinerilor români basarabeni înrolați în 
Armata Roșie și lăsați la vatră în august o mie nouă 
sute patruzeci și patru, și ’patruzeci și cinci, și care 
au luptat împotriva românilor; basarabeni însurați 
cu rusoaice, infirmiere în spitalele de campanie, 
basarabeni care aveau urmași… dar și români din 
Moldova, care nu au vrut nicidată să recunoască 
că basarabenii sunt totuna cu oltenii și unii și alții 
botezați așa de ruși și austrieci! …Dragul meu Poe, 
aceștia din Republica Moldova care se cheamă 
moldoveni și din Ucraina care se cheamă ruteni nu 
au mai apucat marea evacuare, una fără precedent 
și foarte bine organizată, și care exclude atribuirea 
termenului de refugiat! Basarabenii și bucovinenii 
pur sânge puteau să te omoare, atunci,  dacă îi 
jigneai cu însușirea de refugiat. Cei câțiva, un număr 
infim de români, cum spuneam, răniți de război 
și lăsați la vatră după august patruzeci și patru, 
plus cei întorși și trădând cauza românească, gen 
regizorul Emil Loteanu, să nu audă de evacuați, ca 
și actualii istorici și academicieni din fostele ținuturi 
românești. Când ai scris epistola aceea din două mii 
cinci ai făcut pe placul lor și ai trădat basarabenii 
adevărați de genul părinților mei, de genul celor 
mai importanți români adevărați din cele două 
continente americane, din Australia și Marea 
Britanie, desigur și mai ales din Canada și Germania, din Elveția 
și Austria…Când academicienii ăștia de carton au auzit de mine, 
când am recitat pe scena din Cernăuți poemele mele închinate 
basarabenilor urmașii lui Basarab I, au dat toți bir cu fugiții și i-au 
părăsit și pe Iurie Levcic și pe copiii lui a-devărați, stropiți cu aur, 
care cântau „Cântă cucu-n Bucovina” și care mai mult plângeau 
după „ai lor feciori care trebuiau să se întoarcă la primăvară, dar 
nu s-au mai întors niciodată” ce dură aluzie, la evacuare! Vai, vai 
ce politică nerușinată, să dezbini frații, ce hrusciovistă situație 
să trăiești într-o lume politrucă care tremură ca gelatina. Ce 
mincinoase etnii și ce mincinoși oameni. Și să-ți mai spun una, 
de unde știi tu că Eminescu a urmat Universitatea din Cernăuți? 
sau, că a locuit vreodată Leca Morariu lângă Episcopie în Orașul 

de Piatră? Dar să recitim împreună cele două epistole una scrisă 
de tine și imediat una scrisă de mine, eu, simțind pericolul de a ne 
despărți pentru totdeauna…

Epistola lui Poe C. Poe adresată ziarului Info Puls
(„Intelectuali bucovineni în Orașul de Piatră: 

Leca Morariu și soția sa Octavia”)

«O cronică literară a universitarului sucevean Mircea A. 
Diaconu, publicată azi în „Adevărul literar și artistic” din opt 
februarie a.c., readuce în atențe imaginea intelectualului 
bucovinean Leca Morariu, așa cum este ea prezentată într-un 
studiu monografic al lui Liviu Papacostea apărut anul trecut la 
Editura „Timpul” din Iași. Puțini dintre cei de azi știu însă câte ceva 
despre această personalitate culturală multivalentă, care a trăiit 
douăzeci și patru de ani în Orașul de Piatră, după cum nu știu nici 
despre alți intelectuali bucovineni de vază veniți în timpul celui 
de-al doilea razboi mondial în patria - mamă România. 

După dictatul de la Viena din o mie nouă sute patruzeci, 
care a rupt din trupul țării nu doar Basarabia, dar și nordul 
Bucovinei și ținutul Herței, mulți români din teritoriile ocupate 
au fugit din fața hoardelor bolșevice invadatoare și au căutat 
refugiu în orașele și chiar satele din Oltenia subcarpatică, cât mai 
departe de granița nesigură de nord-est. Între aceștia s-au aflat 
și câțiva intelectuali de marcă din Cernăuți, care se stabilesc în 
liniștitul nostru orășel de la poalele Capelei. Primul care vine, 
chiar în acel fatidic an o mie nouă sute patruzeci, este istoricul 
literar, folcloristul, publicistul și scriitorul Leca (Alexandru) 
Morariu, cunoscut profesor de literatură română modernă  
și folclor la Universitatea din Cernăuți, aceeași la care învățase 
și Mihai Eminescu. Era însoțit de soția sa Octavia. Îl urmează  
la scurt timp, în o mie npuă sute patruzeci și patru, și fostul  
său student și discipol în studierea istro-românei, Traian Can- 
temir. 

Născut la douăzeci și cinci iulie o mie opt sute optzeci și opt, 
la Pătrăuți, în actualul județ Suceava, unde tatăl său era preot, 
Leca Morariu a studiat literatura și filozofia la Cernăuți, între o 
mie nouă sute opt - o mie nouă sute doisprezece. După ce își ia 
doctoratul în filologie în o mie nouă sute douăzeci și unu, la Cluj, 
cu teza „Morfologia verbului predicativ român”, se reîntoarce la 
Universitatea din Cernăuți, ca profesor la catedra de literatură 
modernă și folclor (o mie nouă sute douăzeci și doi - o mie nouă 
sute patruzeci), fiind numit în două rânduri (o mie nouă sute 
treizeci și șase - o mie nouă sute treizeci și șapte și o mie nouă sute 
treizeci și șapte - o mie nouă sute treizeci și opt) decan al Facultății 
de litere și filozofie. Spirit complex și dornic să se afirme în cât 
mai multe domenii, nu se sfiește să se înscrie la recent înființatul 

Conservator de muzică din Cernăuți, deși era deja cadru didactic 
universitar. Aici va învăța să cânte la violoncel, fără să știe că acest 
lucru îi va fi de mare folos în împrejurările vitrege ale exilului său, 
din anii cinci zeci-șaizeci, în Orașul de Piatră, când va fi nevoit să 
se întrețină învățând elevii de la Școala de muzică să cânte la acest 
instrument.

Nu l-am cunoscut personal, pentru că eu am venit în oraș abia 
în ultimii lui ani de viață (a murit la cinsprezece decembrie o mie 
nouă sute șaizeci și trei), când am început cursurile gimnaziale la 
fostul Liceu nr. 2 Vasile Roaită. L-am întâlnit însă o dată chiar în 
fața porții casei sale de pe strada Argeș, lângă Episcopie. Eram 
cu colegul meu de clasă Toschris Ceckirdas. Acesta l-a salutat 
de departe, scoțându-și șapca și întrebându-l dacă poate veni la 
dânsul după orele de curs. Așa am aflat că domnul respectiv era 
profesor de violoncel, iar prietenul meu lua lecţii în particular cu 
el de câteva ori pe săptămână.  

Leca Morariu a desfășurat o activitate culturală extrem de 

diversă și bogată la Cernăuți. A fost profesor universitar și direc-
tor al Institutului de literatură, filologie, istorie și folclor, a fondat 
și condus reviste ca „Făt Frumos”, „Buletinul Mihai  Eminescu” sau 

„Fond și formă”, a cules și publicat povești, poezii și cimilituri popu- 
lare, a militat pentru constituirea folcloristicii ca disciplină auto-
nomă. Deși dicționarele literare de astăzi îl ignoră cu desăvârșire, 
a fost un „jandarm literar” de ale cărui lovituri, uneori nedrepte, 
au avut parte nu doar G. Călinescu sau Șerban Cioculescu, dar 
și foști profesori ai săi și proteguitori în anumite momente, ca 
Ion Nistor, cunoscutul autor al „Istoriei Basarabiei”, sau lingvistul 
Sextil Pușcariu, cu a cărui fiică ar fi avut chiar și o idilă.

Orașul de Piatră nu era însă, după război, decât o mică 
reșe-dință de raion cu nici douăzeci de mii de locuitori, fără 
învățământ superior care să pună la lucru energiile unor pro-
fesori sau tineri studenți, fără teatru sau orchestră simfonică, 
fără reviste literare sau ziare care să facă cunoscute ideile ori 
creațiile intelectualilor locali sau venetici. De aceea, încercarea 

de a re-construi aici o parte din climatul literar 
- artistic și universitar pe care fusese nevoit să-l 
părăsească în graba refugiului se va dovedi aproa-
pe imposibilă. Catedra de literatură modernă și 
folclor a Facultății din Cernăuți, mutată pentru 
scurt timp în orașul de pe Olt, va fi desființată în o 

mie nouă sute patruzeci și patru, și tot atunci apar ulti- 
mele numere ale revistelor „Făt Frumos”și „Fond și 
formă”, scrise aproape în întregime de Leca Morariu. 
     Astfel, fostul președinte al Societății „Armonia” 
și director al Teatrului Național din Cernăuți din anii 
o mie nouă sute treizeci și trei - o mie nouă sute 
treizeci și cinci a trebuit să se mulțumească doar cu 
postura de animator cultural, e drept, unul extrem 
de activ, mai ales în domeniul muzical, fiind sprijinit 
cu devoțiune de soția sa, Octavia Lupu pe numele 
său de fată. Aceasta avea, ca și soțul său, o dublă 
pregătire: una umanistă, urmase literele și filozo-
fia la Cernăuți, dar și muzicală, studiase la Viena, 
unde, în 1932, fusese chiar laureată a unui concurs 
internațional de canto. Cei doi nu vor activa doar ca 
profesori - de violoncel și, respectiv, pian - la Școala 
de muzică și arte plastice din Orașul de Piatră, ci vor 
organiza și vor conduce prima orchestră semisim-
fonică din oraș, o formație camerală a Sindicatului 
Învățământ, iar la nevoie vor urca ei înșiși pe scenă 
ca interpreți, chiar și la căminele culturale, și vor 

ține prelegeri, urmate de audiții muzicale, pentru elevi și tineri. 
Cu toate acestea, amintirea lor este destul de ștearsă în me-

moria pietrărenilor. Omul Leca Morariu nu era ceea ce se cheamă 
un expansiv, la fel și soția sa, care va părăsi definitiv orașul în o mie 
nouă sute șaizeci și șapte, stabilindu-se la Suceava. Le impuneau 
prudență în comunicarea cu ceilalți atât statutul lor de refugiați 
din Bucovina, cât și reticența localni-cilor în a-i adopta ca membri 
cu drepturi depline ai comunității. De aceea, credem că ar fi bine-
venită o reconsiderare, din partea oficialităților culturale actuale, 
a rolului determinant pe care l-au jucat acești bucovineni inimoși 
în crearea primelor formații muzicale semiprofesioniste în Orașul 
de Carton - deja, ca și în dezvoltarea gustului pentru arta autenti-
că. »   (Poe C Poe, 23 martie 2005) 

APOCALIPSA DUPĂ 2000 
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e
- Nu, Leca nu a fugit în Orașul de Piatră și evacuarea din o 

mie nouă sute patruzeci nu a mai putut să de-a roade, cei mai 
mulți români rămânând pe loc. Urgia din patruzeci producând-o 
rutenii și evreii ucrainieni împreună cu Armata Roșie. În Basarabia 
a fost mai greu să se producă, foarte curând armata română 
pătrunzând în Basarabia (trebuie știut că atunci nu exista graniță 
între Basarabia și Bucovina de nord). Poate doar cei care știau că 
urmează încorporarea în Armata Roșie să fi încercat să plece, nu 
prin evacuare, căci rușii intraseră deja în Bucovina de nord…Traian 
Cantemir a fost mai practic, părinții lui fiind din regiunea Hotinului 
- Basarabia de nord, el, plecând în urma eliberării documentului 
de evacuare din patruzeci și patru îna-intea lui Leca Morariu. 
Leca Morariu nu a câștigat bani din lecțiile de violoncel, pentru el 
orele de violoncel fiind o mană cerească spirituală care îi prilejuia 
reamintirea seratelor muzicale din elevatul Cernăuți. Eu și fratele 
meu nici vorbă să plătim orele de instrument, Școala de Muzică, 
punându-ne la dispoziție instrumente la domociliu pentru studiu. 
A câștigat mulți bani din meditații la limba romănă și alte limbi. 
Leca Morariu nu numai că era expansiv, doamne ferește să-i fi 
căzut cineva în dizgrație. De fapt el a murit sau i s-a declanșat 
moartea dintr-o ciorovăială cu o țigancă, la coadă, la Alimentară, 
Leca, băgându-se în față! În anii de după război, românilor nu le-a 
fost ușor să-și revină ca națiune producătoare, mare producătoare 
de produse agro alimentare… Octavia Lupu nu studiase la Viena, 
ci a câștigat Concursul Internațional de la Viena. În general povești 
de adormit copiii preluate de la ieșeni! Cartea lui Papacostea cu 
Jurnalul ’patruzeci și patru - ’patruzeci și nouă, neapărând, încă, 
decât peste șase ani! 

Din această cauză, cred, poetule, cu mine, după această 
epistolă, n-ai mai vorbit niciodată despre Leca Morariu ca să nu-l 
deranjezi pe Liviu Papacostea!...varianta refugiului impunân-du-
ți-se de la Iași. Dovadă Tania Olariu și Liviu Papacostea, care, nu 
au citat în evoluția relațiilor cu Orașul de Piatră decât acest articol 
cu o săptămână publicat înaintea articolului meu, amândouă 
publicate în aceeași zi pe „Global Art Fusion - Interferența Artelor”. 
Niciodată nu am să înțeleg, de ce?

Cred că observi dragă Poe, că, nu Leca și soția sa au înființat 
orchestra semisimfonică (așa numită doar în imaginația ta) - o altă 
eroare nepermisă! După părerea mea Octavia Lupu Morariu a 
făcut o greșală că a plecat la Suceava în o mie nouă sute șaizeci și 
șapte și, că, mai apoi, în ’șaptezeci, i-a scos și oasele și i le-a dus 
la Suceava. În general foarte puțini dintre evacuați s-au întors în 
noile state de baștină sau în locuri apropiate de granița cu ele. 
Mai clar trebuie spus că este o greșală că doamna Irina Șațchi a 
dat numele unui festival și nu Octavia, pentru pian și canto! sau 
Leca pentru viitorul festival de violoncel! Șațchi făcând figurație la 
Școala de Muzică din acei ani, și ascunzând cetățenilor, în o mie 
nouă sute nouăzeci și cinci, când s-a înființat Filarmonica „Ion 
Dumitrescu” (ani buni doamna Șațchi rupând la intrare biletele) 
că Prefectura din județ înființase „Filarmonica Puțureanu” în 
aprilie o mie nouă sute patruzeci și șapte. 

La Școala de Muzică, Leca îi spunea profesoarei de pian, Șațchi, 
„Viespea”!  În Orașul de Carton, cel care a înlocuit denumirea 
de Oraș de Piatră, asta fiind cultura, una de carton, locuitorilor  
preocupați după Revoluție numai de intrese proprii, doctorate, 
certificate de revoluționar - majoritatea false!...

Cred dragă Poe că înțelegi acum mai bine de ce i-am spus 
Orașului de Piatră, mai ales după anul două mii, Orașul de Carton! 
Oamenii de aici, intelectuali de carton, cei de nimic înainte de 
optzeci și nouă și ajunși mari acum și, făcând numai rău în jurul 
lor!

 

- Cum ai putut să scrii așa ceva, dragă Poe?... „mulți români din 
teritoriile ocupate au fugit din fața hoardelor bolșevice invadatoa-
re”. De unde știi tu că au fugit și nu au fost evacuați, stimate poet, 
când de atâtea ori ți-am spus că părinții mei nu sunt refugiați? 

- Are vreo importanță refugiat sau evacuat?
- Te dai absolvent de drept (și Internațional!) și nu știi care este 

diferența?...Bine, așa mi-am luat libertatea și ți-am trimis imediat 
prin intermediul ziarului nostru comun, în două mii cinci, la o săp-
tămână, epistola pe care, iată, o prezint  acum.

Epistolă ziarului Info Puls după numai o săptămână 
de la publicarea epistolei lui Poe C. Poe

(„Orașul de Piatră își caută cetățenii pe care i-a pierdut 
demult. Leca Morariu”)

« În ultimele ceasuri, cele dinaintea aderării noastre la Uni-
unea Europeană, cetățenii orașului nostru, cum este normal, 
își caută personaje istorice proprii, mai ales dintre cele trăite în 
România de altădată, țară mai europeană decât cea de acum, 
care a fost în parte demolată în a doua jumătate de veac trecut, 
tot așa cum s-a demolat și centrul bătrânului Oraș de Piatră. 

Dacă în locul construcțiilor s-a reușit cât de cât, cu multe 
rezerve, să se pună ceva în loc, istoria, cea care va veni după 
generația noastră, a anilor cincizeci, va hotărâ dacă noi am putut 
să continuăm o tradiție sau să creăm o cultură nouă în locul celei 
demolate, în locul celei importate.

În fața Europei Unite nu se poate ieși numai cu 
valoare națională ci, mai ales, cu valoare de alură 
regională, aceasta, trebuind să surprindă la scară 
internațională prin eul personal.

Astfel, se face orice politic și economic, pen- 
tru ca cetățenii, nu zic anumiți, să fie prezentați 
cultural sub acoperișul Parlamentului bucureș-
tean, Parlamentului european, sub cel al Casei Ro- 
mâniei de la Bruxelles, sub cel al unor mai înde-
părtați sau apropiați prieteni privați din diasporă, 
în banale trocuri susținute de puterea locală și 
centrală; ... numai în acte reale, de cultură, nu! 

Din păcate, în goana după proprie valoare 
sau „Legendă Personală” cum ar spune unul 
din marii scriitori ai timpului, „actori” ai acestei 
culturi, apelând la mima politică și cea a corupției, 
exploatând și lipsa de interes al unui occident 
nu prea ales, etalează în exterior aceste acte la întâmplare, pe 
recomandări subiective, creând astfel un nedorit risc de instalare, 
în diferitele medii locale și comunitare, a noțiunii de falsă valoare. 

Acțiunea de atragere a Orașului de Carton în jocul internațional 
s-a produs, după părerea mea, în mandatul domnului primar 
Zamfirache, acțiune pe care i-o atribui la modul apreciativ, a 
culminat, datorită eclipsei generale de soare, cînd comunitatea 
autohtonă și cea internațională și-a adus aminte că aici a existat o 
importantă divinitate locală, Zamolxes, cel dinaintea lui Zoroastru.

Ambasadorii de astăzi peste „nemăsuratele” granițe, spre 
exterior, sunt aleșii culturali ai prezentului și, deși nu au în lumea 
acestei aproximate culturi decât o existență minimă, de câțiva 
ani, peste tot și oricând, etalându-și liste de activități și legitimații 
„crude” - neuscate - care, în mod fals, le atestă prezența în cultură 
de foarte mulți ani!

Să ne întoarcem, totuși, la valorile noastre care reclamă ideea 
tradițională.

Deunăzi, domnul Poe C. Poe, în ediția de joi, trei martie două mii 
cinci, a cotidianului Info Puls, ne trimite cu gândul la niște ani de 

cumpănă pentru comunitatea românească interbelică și postbe-
lică, când o parte a intelectualilor din Bucovina de nord și Basara-
bia au fost obligați să se așeze pe teritoriul oltenesc dintre Dunăre 
și Carpați. Poe C. Poe intuiește o anume și însemnată influență a 
acestora asupra culturii oltenești, adaugăm noi, chiar românești, 
ținând cont de nume precum Leca Morariu, A.E. Baconski, Traian 
Cantemir, Florin Parlapan, Modest Ceckirdas și mulți alții așezați 
aici și în restul țării...

Despre cei amintiți mai sus, în parte, și așezați pe meleagurile 
noastre au mai făcut referire și oameni de cultură precum I. St 
Strempel, Petria P. Georgescu, Ion Ionescu-Măldărești, Emilianus 
Hâncu, încă și mulți alții...

Întrucât l-am cunoscut personal pe Leca Morariu, am gândit că 
nu ar fi în zadar să dezvălui câteva particularități, intime însușiri, 
care ar putea completa imaginea unei personalități cu importante 
influențe în mediul cultural al Orașului de Piatră. 

La inițiativa fratelui meu, Modest, între o mie nouă sute șaizeci 
și unu și o mie nouă sute șaizeci și trei, în două etape, am luat lecții 
de violoncel cu Leca Morariu, mai întâi la Școala de Muzică, cea 

care nu mai există decât în albumele lui T. M. Gherghina și care a 
fost condusă de I. Ionescu Basu, iar mai apoi, după o întrerupere 
de câteva luni, când Leca a fost obligat să stea la domiciliu din 
cauza vârstei, dar și a bolii diabetice care îl măcina, la el acasă, în 
superba vilă de sub dealul Capela, în apropiere de parcul Zăvoi 
unde ocupa prin închiriere, la parter, un frumos apartament.  

Leca Morariu semăna cu Mihail Sadoveanu, cel din iconografia 
cunoscută în manualele de citire, avea părul foarte fin și alb 
precum laptele, critica pe toată lumea, era mândru și bogat, căci, 
așa cum îmi repeta de câte ori intram în casa sa, avea cea mai 
valoroasă bibliotecă din Orașul de Piatră. Deținea cel mai scump, 
la propriu și la figurat, violoncel, instrument pentru care nu odată 
au venit în Orașul de Piatră, să i-l achiziționeze, Radu Aldulescu 
și Vladimir Orlov, doi instrumentiști români afirmați la scară 
mondială și care nu au încăput în această țară.

Avea cea mai frumoasă amintire pe care putea 
un român din Bucovina să o aibă, povestea tatălui, 
amintind despre prietenia cu Ciprian Porumbescu. 

De aceea, oricine îi intra în casă, ori de câte 
ori, trebuia să a-sculte înainte de obișnuita 
conversație, ca un ritual, „Balada” lui Porumbescu 
cântată de Leca la prețiosul său violoncel. Vă 
imaginați de câte ori am ascultat-o eu...ajungând 
chiar să-mi displacă.

Curios, de câte ori mergeam la studiu, nu am 
întâlnit-o niciodată pe doamna Lupu Morariu, 
soția sa, profesoară de pian.   

Știu de la ilustrul meu profesor, „învățător” 
în fond, căci nu am avut timpul biologic, pus la 
dispoziție de soartă, de a pătrunde în adâncul 
superior al muzicii culte decât prin audiție, că, în 
anume seri, în camera sa extraordinară cu miros 
de muzică și carte, dădea concerte în triou, cu 

doamna Lupu la pian, și cu...Emil Ștefănescu, pictorul nostru 
extrarafinat, la vioară. 

Nu peste unul sau doi ani aveam să studiez cu Emil Ștefănescu 
în particular, la Palatul Culturii, desenul artistic!

De ziua lui, odată am fost și eu martor, Leca Morariu primea 
regulat din partea doctorului Filatu, prin fiul acestuia, o medalie 
comemorativă bătută la monetăria Statului. Toate acestea mă 
impresionau și, așa cum aveam să constat mai târziu, m-au inițiat 
în ceea ce trebuia să însemne mai târziu, pentru mine, un om de 
cultură.  

Oricine erai, când intrai în casă, primeai o perie de frecat 
podele pe care o foloseai la ștersul propriilor tălpi de pantofi, 
indiferent de era iarnă sau vară, deoarece nu-ți permitea să te 
descalți, iar tu, rămâneai impresionat de imensitatea și adâncimea 
persanelor...

Clasa lui Leca de violoncel, la școala de muzică, a fost preluată 
de Teodor Geantă; am lucrat puțin timp și cu acesta, și nu pot să 
nu povestesc, ca element picant, că Leca Morariu, atunci când 
funcționa la școală, nu ieșea în pauze pe culoar sau să meargă la 
cancelarie, pentru a nu o întâlni pe subțirica și inimoasa madam 
Șațchi, profesoară de pian, căreia el îi spunea „viespea”.

Între meritele recunoscute, atribuite omului de vastă cultură 
și profesorului Leca Morariu, stă și influența, pregătirea inițială, 
pe care a avut-o asupra lui Modest, fratele meu, dirijor cunoscut 
în țară și peste hotare, cel care împreună cu alți muzicieni au 
influențat direct și pozitiv viața muzicală a orașului nostru, dirijor 
și director al Filarmonicelor din Botoșani și Craiova, al unor 
festivaluri din Italia și Elveția, cu imprimări discografice mai ales în 
exterior, și, care, într-o anume vreme, a concertat de foarte multe 
ori în Orașul de Piatră...»

Toschris Ceckirdas,  07 martie 2005
    

Desigur pare un duel epistolar în urma căruia, publicarea celor 
două epistole, Poe C. Poe nu a mai avut bunăvoința de a se mai 
consulta cu mine în probleme de istorie a orașului, niciodată; 
în fond eu eram născut în Orașul de Piatră iar el era născut în 
comuna Mociu, în inima Transilvaniei!

…

(Urmare din pag. 10)
Fiecare poem e un tablou în miniatură, cu 

toate elementele: natură, personaje, atmosferă, 
tonul ușor elegiac, în neliniștile, singurătatea, 
dorul, muzica veche a cuvintelor...„Prin poarta 
săpată-n piatră dură / Aștept să treceŃi mai 

UN POET SELENAR... departe / Iarna va fi plină de căldură / De lumină 
nu mă mai desparte. / Deseori văd în oglindă pe 
mama / Pun notele-n cântecul viorii / Femeia 
sparge-n cioburi teama / Zilele lovesc-n ciuturile 
morii.” ( Dor de-o femeie).

Există în paginile acestea, imagini blitz de 
o frumusețe negrăită: „tăcerea mă strangula 
cu o floare”;  „sunetele adormiseră / Și așa am 

rămas / înzăpezit în uitare”; „copacii adorm în 
picioarele goale”; „întoarcerea devine un drum 
neștiut / care se îndepărtează”. 

Poet al atmosferei, Llelu Nicolae Vălăreanu a 

ajuns la o maturitate artistică în virtutea căreia, 
versul său capătă substanță și parfum de clasi-
citate, deși el a adoptat formula versului liber. Învă- 
păiat de dogoarea Duhului pogorât în odaile sufle- 

tului, poetul împarte „cuvinte auzite” ca să alunge 

„urâtul tăcerii”. (Ca o stea cu durere de lumină).
Tema râului pe care vin toate  simbolizează scur- 

gerea vieții, a timpului neostoit care nu așteaptă 
și nu se împiedică de pietrele din albie sau de 
pe maluri. De asemenea, poetul este fascinat de 

Lumină, atât ca fenomen cât și ca simbol al fru-
mosului și al binelui existențial. (va urma)
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 Mihai MUSTĂȚEA

M
emento-iunie 1883. Filele istoriei nu tac și ne 
amintesc trecerea în neuitare, într-un iunie 

1889,a celui care a fost și este Poetul. Eminescu a pătruns 
în conștiința neamului său mai întâi și mai întâi prin 
antume. A-l identifica chiar cu „Luceafărul” nu-i deloc 
un truism sau un mizerabil loc comun, atât de nesuferit 
amatorilor de „senzaționalității”  originale, cu orice 
preț, cum nici scoaterea „Doinei” dintre capodoperele 
eminesciene. 

Anul1883 e un reper în biografia eminesciană. Este 
anul publicării „Luceafărului” și „Doinei”. Cum despre prima s-au scris mii și 
mii de pagini, ne vom orienta atenția asupra „Doinei” și din motive care vor fi 
expuse, în continuare. Dar, pentru aprecierea corectă a acestui an, ne coborâm 
în biografia eminesciană spre anul 1878 și chiar spre începutul deceniului 70. 
Istoria poeziei „Doina” e legată de trei episoade care au marcat deopotrivă 
viața personală a poetului și pe cea a României. Afacerea Strousberg a zguduit 
viața publică a României aproape un deceniu și dezvăluia condițiile oneroase 
ale contractului , prin care trebuia ca afaceristul să construiască calea ferată 
ce avea să unească cele două capitale ale țării: Iași de Bucuresti (Ițcani-
Varciorova). Calea ferată va avea peste 900de km. și va fi construită, în zece 
ani, de o altă societate. Alte două episoade au o coloratură patetică. Ne aflăm 
după Războiul din 1877, când țara obținea independența, cu prețul ostașilor 
căzuți pe câmpul de luptă din Balcani, dar și cu prețul unui rapt incalificabil. 
Geneza „Doinei” se inserează și cu alte două date semnificative: prima 1878, 
e aceea a Tratatului de la Berlin, prin care România câștiga independența, dar 
trebuia să cedeze puternicului aliat de la Răsărit-Rusia-partea cea mai mare 
a provinciei situate între Prut și Nistru, Basarabia. A doua dată: 5/17iunie 
1883 e aceea a organizării serbării de la Iași pentru inaugurarea, în prezența 
suveranilor Carol i și Elisabeta, a statuii lui Ștefan cel Mare, opera sculptorului 
francez Fremiet. Eminescu trebuia să citească acolo „Doina „. Era o copie 
a celei de a opta variante. Dar el nu a asistat la ceremonie. De ce nu a fost 
Eminescu la eveniment este o enigmă! În seara aceleiași zile, Eminescu a fost 
prezent la aniversarea Junimii, unde a citit poezia, eveniment evocat de Iacob 
Negruzzi în „Amintiri”: „Efectul acestor versuri, care contrastau așa de mult 
cu celelalte ode ce se compuneau cu ocazia acelei strălucite serbări, fu adânc 
indescriptibil. În contra obiceiului Junimii, căreia nu-i plăcea să-și manifeste 

POVESTEA UNEI POEZII EMINESCIENE - ,,DOINA”
 Motto:  „Eminescu a marcat profund tinerețea mea, ca și întreaga viață, de altfel, mai cu seamă 
                         sub aspectul gândirii, destinului (neantului) valah în speță.” (Emil Cioran)

entuziasmul, pentru prima oară de 20 de ani de când exista societatea, un tunet 
de aplausuri izbucni la sfârșitul cetirii și mai mulți dintre numeroșii membri 
prezenți îmbrățișară pe poet „. A fost,de altfel, ultima lectură a lui Eminescu 
la Junimea, un adevărat triumf. „Doina „ exprimă o concepție născută din 
spiritul autohton,expresia însăși a mentalului românesc și transfigurează un 
profund sentiment al istoricității .În,,Doina”,materialul oral intră în construcție 
pentru a exprima însăși esența poeziei. Încă de la primul vers(în toate cele 
opt versiuni ,este versul fără vreo modificare),poetul afirmă, fără vreo 
concesie, unitatea de neam,limbă și teritoriu a românilor:,,De la Nistru pân 
‚la Tisa,/Tot românul plânsu-mi-s-a”,profețind ,,Marea Unire”.Dar ce crimă să 
fi fost aceea de a striga-mai întâi în articolele din Timpul,apoi și în versurile 
poeziei,,Doina”-impotriva dușmanilor picați pe capul românului ca lăcustele, 
de care pomenește Miron Costin în cronica sa.Vom reține efortul său pentru 
a definiva, eliminând notele prea anecdotice,aluziile prea violente ,un text 
incercat în cinci ani, pradă stupefacției și revoltei cauzate de anexarea unui 
pământ pe care Ștefan cel Mare îl străbătuse, in fruntea oștilor ,patru secole 
mai înainte, de la Hotin și pân ‚la Mare. Iată de ce, dintre nenumărații dușmani, 
poetul nominalizează unul:,,Vin muscalii de-a călare „.Aici poetul nu expune o 
ideologie, ci un sentiment. S-a făcut închisoare pentru,,Doina „lui Eminescu, în 
vremuri nu prea îndepărtate. Multe decenii poezia a fost scoasă din manualele 
școlare, astăzi la fel,iar edițiile au apărut ciuntite,forfecate și orice aluzie la 
poezie interzisă. Cunoscutul românist eminescolog,Alain Guillermou,autorul 
unei cărți fundamentale despre opera eminesciană:,,Geneza interioară a 
poeziilor eminesciene „,lucrare prin care obținea, la Sorbona, în 1973,titlul de 
doctor,a vrut să nu mai participe, la Iași, în 1977,la lansarea volumului tradus 
și publicat de editura Junimea, deoarece capitolul,,Doina „fusese eliminat 
de cenzura comunistă. Indignarea a fost atenuată de ambasadorul Franței, 
care i-a spus, cu subînțeles,că se află la doar 17km.de „Măreața Uniune”. 
Alain Guillermou s-a putut convinge apoi că, într-adevăr, „ceva mai incolo”, 
peste Dealul Șorogarilor, străbătut și contemplat,de atâtea ori, de Eminescu, 
Creangă și Sadoveanu, începea uriașul imperiu de la Răsărit. 

Am simțit nevoia acestui articol deoarece, astăzi, când „Doina” este din 
nou anatemizată de cominterniști mutanți, oare ce imperiu i-am putea arăta 
- ca sperietoare - regretatului Alain Guillermou?! Vrem sau nu, este o realitate 
biografică faptul că cel mai mare poet al românilor și-a început prodigioasa-i 
carieră prin a publica o „doină „ („De-as avea”) și și-a încheiat biografia poetică 
printr-o altă „Doină” - un adevărat testament poetic. Poete, este momentul 
„să-ți mântui neamul tău”! 

MARINELA 
BELU - CAPȘA

POEZII
Lecția de singurătate

colții singurătății mușcă din mine
carnea vie sângerează
mort e sufletul

pe telefon păienjenii țes uitări
nu au timp de vorbe

ochi străini 
prin gratiile timpului 
veghează

clanța ușii a ruginit
din ranița pereților locuitori cosmici
zâmbesc trist
pot mângâia doar în vis

camera goală 
cu miros de mucegai stătut
și fantoma nimicului sugrumă

în vintre horește frica
dorul în putrefacție așteaptă 
orhideea s-a ofilit

sub streașină ploaia curge monoton
în depărtare acarul dă plecarea
încotro?!

Tu, eu 

tu dormi
eu macin gânduri
lungă-i fâșia de vorbe nespuse
vântul le știe 
le viscolește la fereastra închisă

visul tău nu-i cu mine
calul înaripat te poartă peste munți
la casa cu cerdac
ochii plânși te caută printre zăbrele
după liliacul înflorit

te joci de-a v-ați ascunselea cu timpul

în poiana cu maci
dansează muzica lui Vivaldi
tu oftezi
eu împletesc cuvinte

Vom învinge

s’afundă-n lumea sângerândă
coroane cu țepi pe cugetul spân
noaptea cu nori ziua inundă
oile lumii-s fără stăpân

stejarul ninge frunza plăpândă
durerea pe umeri se-așază acum
peste văi și munți durerea inundă
visele lumii transformate în scrum

sub patrafir nori negri la pândă
semn fulgerat de-un virus nebun
un virus turbat ce vrea să ucidă
s-ajungă el al lumii stăpân

o liniște grea prin orașe plutește
uniți prin credință și iubire de noi
tăcuți și puternici cu toții vom învinge
dușmanul invizibil, perfidul gunoi

(Dl Horia Popescu ne propune acest text a lui M. Caba și această 
variantă „autentică și necenzurată ” a celebrei poezii „Doina” de Mi-
hai Eminescu)

Se pare că de la această poezie i s-au tras vieții lui Mihai Eminescu 
toate consecințele ulterioare: primele semne ale bolii, „liniș- 

tirea” lui gazetărească, tratamentul îndelungat și neadecvat și, în fi-
nal, regretata trecere prea timpurie, prea nedreaptă, în ...Veșnicie.

Doina, a fost compusă special de Poet pentru a fi recitată cu în-
flăcărarea-i caracteristică la momentul inaugurării statuii ecvestre 
a Domnitorului Ștefan cel Mare din fața Palatului Ocârmuirii (fosta 
Curte Domnească ) de la Iași, la care a asistat Curtea Regală a Româ-
niei, toată elita culturală și o imensă mulțime de peste 150 de mii de 
participanți din Iași, din împrejurimi, dar și din Bucovina și Basarabia.

Serbarea inaugurării a avut loc pe data de 5 iunie 1883, după un 
amplu program întocmit de Primăria orașului Iași. Din motive încă 
neelucidate (suficient!), Poetul, venit la Iași ca trimis al ziarului bu-
cureștean „Timpul”, nu și-a putut îndeplini „misia”, fiind „retras” din 
mulțime datorită unor prime... „semne de boală”.  A făcut-o însă spre 
seară în casa lui Iacob Negruzzi din Păcurari.

Poezia „Doina” a fost publicată ulterior, la 1 iulie 1883, în revista 
Junimii Convorbiri literare și în 1884 în volumul eminescian Poesii.

De-a lungul timpului Doina eminesciană a mai apărut în mai mul-
te variante cenzurate și chiar interzisă în regimul comunist.

 În 1947, fragmentul Doinei,  turnat în bronz, aflat pe spatele sta-
tuii lui Mihai Eminescu de la Iași, inaugurată în 1929, a fost „șters” cu 
dalta și ciocanul!

Această variantă a Doinei, extrem de puțin cunoscută astăzi, este 
preluată din cartea Mihai Eminescu – poezii tipărite in timpul vieții, 
vol. III, note și variante, ediție critică îngrijită de Perpessicius, cu reprodu- 
ceri după manuscrise, Editura Fundației Regale, București, 1944

M.CABA 

MIHAI EMINESCU - GENIUL!
DOINA

de Mihai Eminescu
 

De la Nistru pân’ la Tisa
Tot românul plânsu-mi-s-a,
Că nu mai poate străbate
De-atâta străinătate
Din Hotin și pân’ la Mare
Vin Muscalii de-a călare,
De la Mare la Hotin
Calea noastră ne-o ațin
Și Muscalii și Calmucii
Și nici Nistrul nu-i înneacă
Săraca țară, săracă!
Din Boian la Cornu Luncii
Jidovește-nvață pruncii
Și sub mână de jidan
Sunt românii lui Ștefan.
Că-ndărăt tot dă ca racul
Fără tihnă-i masa lui
Și-i străin în țara lui.
Din Brașov pân’la Abrud
Vai ce văd și ce aud
Stăpânind ungurul crud
Iar din Olt până la Criș
Nu mai este luminiș
De greul suspinelor
De umbra străinilor,
De nu mai știi ce te-ai face
Sărace român, sărace!
De la Turnu-n Dorohoi
Curg dușmanii în puhoi
Și s-așează pe la noi;

 Și cum vin cu drum de fier
Toate cântecele pier
Zboară paserile toate
De neagra străinătate
Numai umbra spinului
La ușa creștinului
Codrul geme și se pleacă
Și izvoarele îi seacă
Săraca țară, săracă!
Cine ne-a adus jidanii
Nu mai vază zi cu anii
Și să-i scoată ochii corbii
Să rămâie-n drum ca orbii
Cine ne-a adus pe greci
N-ar mai putrezi în veci
Cine ne-a adus Muscalii
Prăpădi-i-ar focul jalei
Să-l arză, să-l dogorească
Neamul să i-l prăpădească,
Iar cine mi-a fost mișel
Seca-i-ar inima-n el,
Cum dușmanii mi te seacă
Săraca țară, săracă!
Ștefane, Măria ta,
Lasă Putna, nu mai sta,
Las’ arhimandritului
Toată grija schitului,
Lasă grija gropilor
Dă-o-n seama popilor
La metanii să tot bată,
Ziua toată, noaptea toată,
Să se-ndure Dumnezeu

Ca să-ți mântui neamul tău…
Tu te-nalță din mormânt
Să te-aud din corn cântând
Și Moldova adunând
Adunându-ți flamurile
Să se mire neamurile;
De-i suna din corn odată
Ai s-aduni Moldova toată
 

De-i suna de două ori
Vin și codri-n ajutor;
De-i suna a treia oară
Toți dușmanii or să piară
 

Din hotară în hotară
 

Dați în seama ciorilor
Ș-a spânzurătorilor.
 

Ștefane, Măria Ta,
Lasă Putna, nu mai sta
Că te-așteaptă litvele
Să le zboare tigvele
Să le spui molitvele
Pe câți pari, pe câți fuștei
Căpățani de grecotei
Grecoteii și străinii
Mânca-le-ar inima câinii
Mânca-le-ar țara pustia
Și neamul nemernicia
Cum te pradă, cum te seacă
Săraca țară, săracă!
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Felix SIMA

Scrierile Cameliei Petrescu sunt… atât cât a putut să adune 
din razele de bucurie ale copiilor ei și ale copiilor pe care 

i-a educat prin profesiunea avută, sunt… atât cât a putut să adune 
din ploaia boabelor de rouă căzute în fânețea dimineții, cât a 
putut să adune din steluțele zăpezilor care făceau nămeții pe 
ulițele satelor străbătute în copilărie și la maturitate, sunt… atât 
cât a putut să adune din frumusețea tradițiilor care erau încă vii 
și pregnante în viața comunității din care făcea parte: mersul la 
colindat, dansul călușarilor, mersul la hora satului, mersul la clacă. 
Despre toate acestea aflăm și din cartea „Viața, dragostea mea”, 
jurnal tipărit, de curând, la editura „Mircea cel Bătrân”. 

Autoarea trăiește între locuri sfinte, în satul Dezrobiți al 
comunei Frâncești, împreună cu soțul Mirel și cu întreaga familie: 
între Mânăstirea dintr-un Lemn și Mânăstirea Surupatele, 
mânăstiri de maici, în apropierea râului Bistrița ce izbucnește de 
sub o altă mânăstire, Bistrița, râu ce aduce cu el murmurul de 
strană al călugărilor tipografi, într-o polifonie pe care o sintetizează 
în versuri și, mai ales, în scurte proze. Este un bun motiv pentru ca 
lucrările literare ale Cameliei Petrescu să le avem tipărite!

BUNICA
Bunica are o vacă frumoasă, bălțată. Îi zice Floarea. Floarea 

îi dă, în fiecare zi, o vadră de lapte. Bunica are o vadră din lemn 
strânsă în cercuri de fier și cu mânere în scândurile din părți. Vadra 
de lapte o pune pe poliță, acoperită cu capac de lemn. Bunica mai 
are o vadră, pentru apă, pe care o pune pe prispă, pe un suport fă- 
cut special, chiar în dreapta, cum urc pe cele două trepte de pia- 
tră de mal, lângă stâlpul prispei. Aici, apa stă rece. A doua zi, lapte- 
le se prinde și bunica îl pune în putinei. Putineiul este un cilindru din 

blănițe de lemn stânse în cercuri de fier, înalt cam de optzeci de cen- 
timetri. Una din blănițe este mai înaltă și rotunjită. Bunica apucă 
cu stânga acest mâner și cu dreapta impinge telul, tot din lemn, în 

laptele spumos. Telul este mai înalt ca putineiul, este o bâtă dreap- 
tă, frumos șlefuită, care are, în capăt, o roată cu găuri prin care in- 
tră laptele, când bunica bate putineiul. „Vâj! Vâj! Vâj!” și laptele se 

face spumă, în putinei. Deasupra laptelui, iasă untul gras și alb. 
Bunica îl ia cu lingura de lemn și îl pune în strachina de pământ, 
pe fundul căreia a așezat o frunză verde de viță. Împachetat în 

frunză de viță păstrează bunica untul. Apoi pune pirostriile pe 

vatra din fața cuptorului mic, ca o arcadă, văruit cu var alb. Bunica 
face focul în cuptor și sub tuciul mic, de aluminiu, așezat pe piros- 
trii. Apa fierbe și pune o lingură de sare și mălai presărat cu mâna 
din căpistelea de lemn, unde îl cerne prin sită. Face cirul care sare 
în bulboace. Toarnă jumătate de cir în căpestele. În cirul rămas, 
bunica pune un pumn de mălai pe care îl mestecă bine cu făcălețul 
din lemn, ca să nu rămână cocoloașe. Când făcălețul stă drept 
în mămăligă, cu lingura de lemn muiată în apă, bunica presează 
mămăliga și curăță făcălețul, de sus în jos și-l pune în căpestele. 

Pe masa mică, rotundă, cu trei picioare, pe care a așezat 
un șervet alb, bunica răstoarnă mămăliga aburindă. O acoperă 
repede, cu un ștergar. În tuci pune apoi lapte dulce, proaspăt, 
la fiert. Din cirul pus în căpestele, bunica face turtă. Mai adaugă 
mălai și, uneori, și un pic de făină și frământă repede, cu mâinile 
amândouă. Compoziția tărișoară o pune pe cărpătorul rotund, cu 
coadă lungă, pe care așează câteva frunze de nuc. 

Laptele fiert îl pune pe poliță, îndepărtează pirostriile și scoate 
jarul din cuptor. Încearcă vatra cuptorului, aruncând o mână de 
mălai. Dacă ia foc, domolește vatra cu mătura udă și introduce 
cărpătorul pe care este așezată turta galbenă și rotundă. Din 
câteva mișcări dibace, bunica desprinde turta de cărpătorul cu 
coadă lungă. În fața cuptorului, pune o tablă pe care strânge jarul 
scos. Apoi, bunica pune străchini pe masă, unt cu mămăligă… îl 
mestecăm cu lingurile de lemn și mâncăm, stând pe tamburele.

Bunica este înaltă, subțire, are ochii albaștri, surâzători. Fața rida- 
tă este ușor transpirată, poartă cămașă cusută de mâna ei, fustă 
încrețită, de mâna ei, și nelipsitul șorț. Ne mai pune, pe masă, ouă 
fierte, tocăniță cu ceapă și carne de porc, iar la urmă lapte fiert. 

Mămița, că așa îi spunem noi bunicii, scoate apoi turta din 
cuptor și o pune într-un ștergar, pe lavița de lemn. În timp ce 
mâncăm, mămița pune două ouă în spuza din fața cuptorului. 
Bunicului îi plac ouăle răscoapte în spuză. Turta o mâncăm a doua 
zi, când mămița ne face purecei. Într-o tigaie mare, bunica pune 

CUVÂNTARE DE BINE
turtă ruptă bucățele, prăjită în unt sau în ulei. Pureceii ne plac 
foarte mult și ouăle bătute și prăjite. Bunicul aduce câte un țoi 
de țuică pe care o scoate cu tâlvul, din butoi. În zilele de iarnă, 
mămița gătește pe soba cu plită, unde introduce turta după ce 
scoate jarul în firidă, iar țuica o bea fiartă. 

Războiul cu ițe nu-i lipsește din casă. Stă amplast în camera bu- 
nă care se încălzește din focul din soba cu plită care ajunge în soba 
cu olane înalte, văruite în alb. Războiul este așezat în mijlocul 
camerei, între cele două paturi pe care bunica ține materialul: 
lâna, bumbacul în toate culorile, cu care țese zăvelci, șoarțe, 
bete și macaturi în ițe și furculiță. Este neîntrecută. Face costume 
populare. Și eu și sora mea avem costume populare ungurenești 
făcute de mămița, cămăși cusute cu boboci cu muscă mică, pe 
lângă altița neagră. Acum, de Paști, ne face costume pe roșu, cu 
cămăși cusute în furci. Degetele ei cos râuri cu măiestrie, prosoape 
și batiste de nunți, pe care le tighelează cu dantelă în ingliță. 
Bunica are multe comenzi. Face și preșuri din toate felurile de 
material colorate, pe care le rulează în baloturi dungate. Lucrează 
și cântă în surdină, cu voce subțire. Acestea sunt dragostea ei: 
nepoții, alesul în ițe, cusutul și vaca, Floarea ei, de care are grijă 
ca de ochii din cap. 

Mama îi calcă pe urme: coase și lucrează toate minunățiile de 
perdele, în ingliță. Mama se pricepe și la mașina de cusut. Ne face 
rochițe și fustițe să nu aibă nimenea ca noi. Dar costume populare 
și bătutul putineiului, numai bunica le face…   

STELA
Stela este o iapă vânătă care a adus pe lume mulți mânji. An de 

an a cărat roadele câmpului, porumbul, sacii cu grâu, fânețurile, 
legumele și fructele. Multe drumuri a bătut când a fost „pe cale” 
mai în toate toamnele, înhămată la căruța cu coviltir încărcată cu 
cartofi și mere. Așa e obiceiul la noi, se duc cartofi și mere, pere, 
pe cale, la camp și se adduce grâu și porumb. Pe văioagele cele 
mai prăpăstioase merge și în genunchi, cu căruța cu lemne pentru 
iarnă. Acum are un mânz frumos, tot vânăt. Toți oamenii din sat 
vor să-l cumpere, că seamănă cu mama lui. Și pe Cezar și pe Mișu 
i-au cumpărat. Acum sunt cai în putere, iar stăpânii lor îi îngrijesc 
și îi iubesc. Mânzul crește mare și frumos, iar Stela este fericită 
când îl leagă lângă ea, la proțap și merg la camp, la locuri. 

Stela este o iapă foarte inteligentă, nu se abate din drum și 
ascultă îndemnurile stăpânului. Nu se apropie nimeni străin de ea. 
Mușcă. În acest an, a avut mult de muncă. Arat, grăpat, semănat, 
la prășit, la copăit. Stela a mers cu căruța plină cu oameni. I-a dus, 
i-a adus. A mers și la bucata din Luncă, aproape de canalul unde 
Ferma de porci își depozitează dejecțiile. Pe marginea canalului 
crește iarbă grasă și verde. Stela a mâncat iarbă, cu poftă. Acum e 
toamnă - și oamenii culeg. Au cules și la Luncă. Au adus căruța plină 
cu drugi. A fost un an bun. Am tăiat și cărat și cocenii. Stela este 
puternică. Astăzi mergem să cărăm ultimii coceni. La întoarcere, 
ne oprim la alt loc, să aducem niște otavă. Iapa are în față coceni 
verzi, cârpitură. Când ne întoarcem, observăm că iapa nu mâncase 
nimic. Se tot întoarce cu capul spre coaste. „Ho… și mănâncă!” 
spune stăpânul, supărat. Pe drum, Stela merge întins și se tot uită 
înapoi. Acasă, iapa cade la pământ, începe să tremure și se lovește 
cu capul la abdomen. Stăpânul este îngrijorat. Oare, ce are? De ce 
îi e rău? Gândind că o doare stomacul, îi dă ulei, chiar și o cană cu 
țuică. Stela se ridică, stă jos, se uită mereu la abdomen și tremură. 
Stăpânul se duce cu ea la veterinar. Acesta îi face un tratament. 
Se întorc acasă. Noaptea, Stela, vânăta noastră, moare. Am rămas 
cu mânzul. Lacrimile curg fără voie. Stăpânul o îngroapă într-un 
zăvoi, departe de sat. Înainte de a o îngropa, îi taie stomacul. 
Stomacul Stelei e numai găuri, este perforat de niște gândaci mari 
cu guri ca niște ventuze. Stăpânul îi pune într-un sac de hârtie, 
ca să-i arate veterinarului. În câteva ore, gândacii au ros sacul. 
Veterinarul spune că acești gândaci trebuie să fi fost prin iarba de 
la canal. Stela noastră vânătă nu mai este. Iapa vânătă, înaltă, cu 
picioare subțiri, de dansatoare și coadă lungă, ne-a părăsit. Ne-a 
rămas mânzul vânăt, copie fidelă a mamei sale. Stă la poartă și o 
cheamă pe mama sa. Într-o zi, a scăpat și a fugit la zăvoi. M-am 
dus după el. Pe locul unde am îngropat-o pe Stela, erau doi copii 
cu o cruce făcută din două bețe și o lumânare. 

- Ce faceți voi aici? I-am întrebat.
- Îi punem Stelei o cruce și o lumânare. 

(Două povestiri de Camelia PETRESCU)

(Urmare din pag. 11)

Însă câţiva ani mai târziu, la 28 iunie 1330, bulgarii aliaţi cu 
valahii erau învinşi la Velbužd de sârbii lui Ştefan Uroş al III-lea, 
ştire consemnată de Ştefan Duşan în prefaţa Zakonicului. Aceste 
condiţii l-au determinat pe Carol Robert să-l atace pe Basarab I 
în luna noiembrie.

Referitor la etnia şi confesiunea voievodului Basarab I existe 
mărturii documentare. La Curtea regilor unguri, unde era bine 
cunoscut, este menţionat ca român şi ortodox. În diploma din 26 
noiembrie 1332, regele maghiar, evocând dezastrul campaniei 
din 1330, preciza că: „Am ajuns în nişte ţinuturi de margine ale 
regatului nostru, ce erau ţinute pe nedrept în Ţara Transalpină 
de către Basarab, schismaticul…, necredinciosul nostru român”; 
schismatic înseamnă ortodox. Cu altă ocazie, în Diploma emisă 
la 19 mai 1335, regele Carol numea pe Basarab I „Olacum”, ceea 
ce înseamnă „Românul”. Asemenea mărturii există şi de la regele 
Ludovic cel Mare care, într-un document din 9 iulie 1347, se 
referea la expediţia lui Carol „împotriva lui Basarab românul”, iar 
la 18 ianuarie 1357, acelaşi rege menţionează pe Laurenţiu care 
a luptat în „Ţara Transalpină pentru Coroana regească împotriva 
lui Basarab, voievodul român”.

Există şapte documente, emise între anii 1332 şi 1370, care 
numesc pe Basarab şi pe fiul său români, arătând în acelaşi timp 
că, atât el, cât şi fiul său erau ortodocşi. De asemenea, Cronica 
pictată de la Viena, demonstrează că Basarab a rămas ortodox 
până la moarte, numindu-l „schismatic perfid” sau „rătăcit”.

Totuşi, pe temeiul unei scrisorii adresate la 1 februarie 
1327 de către papa Ioan al XXII-lea, Basarab I a fost considerat 
catolic, întrucât suveranul pontif îl numeşte „fiu iubit, nobile 
bărbat Basarab, voievodul transalpin” şi îi apreciază zelul său 
pentru răspândirea catolicismului şi „exterminarea naţiunilor 
necredincioase”. Desigur, relaţia sa cu religia catolică poate fi 
înţeleasă prin căsătoria cu Marghita şi a dezvoltării unor bune 
relaţii cu papalitatea şi Coroana ungară. Şi această ipoteză poate 
fi clarificată. Canoanele Bisericii Ortodoxe prevăd clar că: „Nu 
trebuie a se încheia căsătorie cu nici un fel de eretic, sau a da 
pe fii sau fiice după eretici, ci numai dacă ar făgădui că s-ar face 
creştini”, adică ortodocşi. Deci, chiar dacă Basarab s-a căsătorit 
cu Marghita, iniţial ea trebuia să adopte credinţa ortodoxă.  

După întemeierea țării, pe care o făcuse neatârnată și îi dă-
duse o dinastie, marele Basarab I a trecut la Domnul în anul 1352. 
Înhumarea sa a avut loc în biserica pe care o ctitorise la Câmpu- 
lung. Inscripția descoperită în anul 1920 pe peretele Bisericii Dom- 
nești din Curtea de Argeș adeverește că: „În anul 6860 (1352), 
la Câmpulung, a murit marele Basarab voievod”. El a rămas mare 

în istoria poporul român, iar urmașii săi s-au numit cu toții Basarabi. 
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