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Luni, 7 martie, primarul Mircia Gutău - alături de 
viceprimarul Andrei Gheorghiu, de administratorul 

public Eusebiu Veţeleanu şi de consilierul Gheorghe 
Gogîrnoiu - s-a întâlnit cu o delegaţie de oameni de cultură din 
municipiu formată din scriitorul Petre Cichirdan, dr. ing Mihai 
Sporiş şi prof. Gheorghe Dumitraşcu pentru a discuta moda- 
lităţi prin care administraţia municipală poate sprijini 
revistele locale de cultură. Cu această ocazie, primarul Gutău 

PRIMARUL MIRCIA GUTĂU S-A ÎNTÂLNIT CU REPREZENTANȚI AI 
VIEȚII CULTURALE DIN RÂMNIC ȘI A PROMIS SPRIJIN PENTRU 

EDITAREA UNOR PUBLICAȚII CULTURALE

Ștefan DUMITRESCU
 

Astăzi este ziua de 8 Martie, Ziua 
sfântă a Mamei,  a Izvorului 

Lumii, ziua frumoasă a celei făcută de 
Dumnezeu din lumină, care  reînoişete 
specia umană de  sute de mii de ani. 
Astăzi, în această perioadă neagră, 
când Civilizaţia umană se găseşte în cel 
mai periculos punct al el, când toată 
planeta ar putea să devină un  nor 
cosmic, să ne plecăm în faţa mamelor, 

a soţiilor, a fiicelor noastre, să le sărutăm mâna şi să le dăruim 
toate grădinile acestei planete !

Puţini dintre dumneavoastră ştiu că noi, bietele fiinţe 
umane, popoarele, Omenirea, ne găsim în cel mai Mare şi 
Distructiv Război Mondial de când există Omul pe pământ, 
declanşat de Stăpânii Lumii. Tot ce se întâmplă pe suprafaţa 
planetei, pandemia, războiul din Ucraina,  criza economică, 

ÎN SFÂNTA ZI DE 8 MARTIE!
FELICITĂRI INFINITE ȘI RUGI ÎNALTE PENTRU FEMEILE LUMII!
DOAMNE, APLECĂ-ȚI FAȚA ȘI VEZI  ÎN CE SITUAȚIE GREA ESTE 

TOATĂ CREAȚIA TA ȘI SALVEAZĂ-NE!

sărăcia globală, mizeria în care trăim, mediul toxic, războaiele 
economice, informaţionale, cu care ne bombardează televiziunile 
criminale, războaiele culturale, educaţionale, sanitare, prăbuşirea 
întregii Omeniri este opera lor. Nimic nu este întâmplător. Un război 
foarte complex format de sute de războaie văzute şi nevăzute, un 
Război care a atacat şi distruge întreaga Specie şi Civilizaţie umană, 
la toate nivelele fenomenului uman. Care a cuprins în ghearele lui 
toată planeta. E un război atât de mare, de complex, de perfid, de 
toxic, de nesfârşit că noi nici nu ni-l putem imagina.

 Mă gândesc, în această Zi sfântă, din mijlocul Războiul mondial, 
ce ar fi ca noi, bărbaţii acestei lumi, să  desfiinţăm imediat acest 
Război, şi să le dăruim  tovarăşelor noastre de viaţă o Lume şi o 
Planetă fără războaie, fără ură, fără răutate! O Planetă numai a 
iubirii,  a adevărului, a fericirii, a copiilor noştri!

ASCULTĂ DOAMNE,  ADÂNC TE ROG ACEASTĂ UMILĂ  RUGĂ A 
MEA !

Dumneavoastră tuturor femeilor lumii vă dăruiesc din toată 
inima aceste poeme de dragoste! Să nu uităm că numai Dragostea 
mai poate salva această Lume ! Amin !  (Continuare în pag. 2)

a promis că va propune Consiliului Local să se acorde susţinerea 
financiară necesară acoperirii cheltuielilor de editare şi tipărire 
a unor prestigioase publicaţii culturale vâlcene, bineînţeles în 
condiţiile legislaţiei specifice. Cei trei oameni de cultură s-au arătat 
impresionaţi de răspunsul concret al edilului-şef şi au stabilit ca 
astfel de întâlniri să aibă loc şi pe viitor.

07 Mar 2022
BIROUL DE PRESĂ
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EU SĂ FIU CUVÂNTUL TE IUBESC
 
Eu să fiu cuvântul Te iubesc
Tu să fii un crin
Înalt ca un plop pe un deal
Să te mângâi cu toate
Sunetele mele
Senin
Hohotitor înalt transcendental!
 
Să te ating cu sunetul T
Care îl naşte pe Tatăl ceresc
Să se audă până-n adâncul universului            
Plângând în hohote cum te iubesc
Să te mângâi apoi cu sunetul E
Care face ca toate lucrurile să fie
Să existe cuvântul Este
Cuvântul iubire şi moarte şi veşnicie
Cu sunetul I m-aş pune
Pe petalele tale
Ca un fluture,
Un ţipăt înalt, orbitor, dureros
Să mă pătrundă frumuseţea ta
Până-n adâncul lumii,
Până la os 
 
Cu sunetul U m-aş mira
Cât de frumoasă şi de gingaşă
Poţi să fii
Sfinţii ar muri de dragoste-n biserici
Marginile lumii s-ar topi
Cu sunetul B te-aş săruta
Ca o sămânţă care pocneşte încolţind
Din care s-ar naşte lumea toată
Că s-ar auzi izvoarele
Clipocind înalt până la Ind
 
Cu toate sunetele lumii te-aş iubi
Ca un roi de albine care se aşează pe un ou
Şi care ar creşte la nesfârşit
Astfel materia şi universul
S-ar naşte din nou!
 

IUBIREA DE LIMBA ROMÂNĂ
 
Ca sâmburele arzând
în fructul dulce, nesfârşit şi înmiresmat
al Cireşei înroşită la soare
stau în mijlocul limbii române
ca un turn,
beat

pe un deal
tăcând în gura mare!
 
Văzduhul mă mângâie
Lumina mă scrijeleşte
Materia mă doare
Ca plopul înflorit pe un deal
Cu un crin în mână
Cântând nebun în gura mare
Stau în limba română
Ucigător de dulce
Ameţitoare
 Ca o câmpie smălţuită ce nu se mai termină
Strălucind în răsăritul soarelui
Învăluită în gogoaşa de lumină
A irealului
Şi a Marelui
Limbă de foc sunt, iar tu îmi eşti cerul gurii de miere
Pe care-l gust
Care mă bei şi mă mănânci
În care mă topesc prin ere, 
 
Târându-mă pe brânci
Dureros de dulce,
Închis în sine şi în tăcere.
Răsăritul soarelui,
Marea strălucind în lumină,
Privighetorile cântând în crângurile înmiresmate,
Grele de brocate
şi de vină,
Ochii iubitei,
Adierea vântului venind de departe
Razele lunii
Mângâind turlele argintate,
 
Toate
Sunt silabele tale,
Cu care scrii
Nesfârşita carte !
Iubirea mea
Care mă-nvălui dinspre adânc înspre afară,
Dinspre esenţă
Şi dinspre moarte înspre vară
Şi care mă cuprinzi
Dinspre cer
Înspre adânc
Materie şi trup
Care veşnic pe mine mă nasc
Şi mă mănânc
Ochi îmi eşti
Iar eu îţi sunt vedere
De piatră de mâl

Şi de miere
Moarte amestecată cu-nviere
Ţipăt orbitor
Învăluit în ere !

 MEREU AM VRUT SĂ ȘTIU
 
Mereu am vrut să ştiu ce este dincolo de tine, iubito
Ce este dincolo de tine iubito
Ce este dincolo de tine ?
Tu cea care eşti ca o câmpie nesfârşită înflorită
Ca o mare de coline argintii strălucind în soare
Ca nişte ţărmi înalţi de miere înmiresmaţi
Ca nişte munţi imnuind
Cu crini în mâini
Ţipător orbitoare
 
Mereu am vrut să ştiu ce este în adâncul tău iubito
Ce este în adâncul tău iubito
Ce este în adâncul tău ?
Ca şi cum aş merge pe fundul unui ocean
Încărcat de grădini de mirt înflorite
Boltă înaltă şi hău
Câmpie ucigător orbitoare
Ca şi cum m-aş pierde prin păduri nesfârşite de crini
În adâncurile abisale ale mitului
Cântând nebun în gura mare !
 

TE CĂUTAM PE TINE, IUBITO
 
Eu eram o pasăre fără o aripă
Tu erai o pasăre fără o aripă
Şi atunci ne-am lipit
Unul de altul
Şi-am început să zburăm
Mie mi-au scos zeii un ochi
Tu te-ai născut fără un ochi
Oh, şi când ne-am întâlnit
Ne-am lipit unul de altul
Şi am văzut deodată
Cu amândoi ochii
până în străfundul lumii
 
Am văzut iubito Adevărul
Care era o cutie de conserve ruginită
În care creştea un crin înalt până la nori
Care cânta ca o privighetoare
La umbra lui ne-am întins
Melancolici

ADRIANA 
TILLICH 

DE ZIUA TA 
ROMÂNIA MEA 

 
Românie, plai de dor 
Te-ai jertfit , n-a fost uşor 
Strămoşii noşti daci şi romani 
Au făcut din noi un NEAM.
 
Un locşor al nostru sfânt 
Dat doar nouă pe pământ 
Pentru cei ce s-au luptat 
Şi cu viaţa au apărat
 
Să aibă ai lor copii 
O ţară cu bucurii 
Fără să se mai jertfească 
Pământ sfânt să ocrotească .

Ca o mare
Să ascultăm toată eternitatea
Trilurile dulci
Care ne vor adormi
În picioare

 TU O PASĂRE SĂ FII
 
 O, iubito, o, iubito
Tu o pasăre să fii
Eu să-ţi fiu lumina care
Te-nconjor şi te mângâi
 
O, iubito, o, iubito
Tu eşti vale eu sunt deal
Între noi e râul vieţii
Şi un munte de cristal
 
O, iubito, o, iubito
Eu sunt dulcea ta colină
Tu eşti plopul ce te-nalţi
Dinspre mine spre lumină
 
O, iubito, o, iubito
Tu eşti A şi eu sunt I
Aş ploua cu flori pe tine
Te-aş cânta te-aş nemuri !
  
ATÂTA IUBIRE AVEAM PENTRU TINE
 
  Atâta iubire aveam pentru tine
C-ar fi umplut şi cerul şi pământul
Acum sunt singur în mijlocul istoriei, iubito
Şi-ascult cum urlă-n lumea ailaltă vântul
 
Egoistă şi crudă nu ţi-a păsat
De voi fi eu ori de va fi un altul
Iubirea mea va străluci pe cer
Unind adâncul lumii cu înaltul
 
Deşi mai fericită ai fi fost
De mii de ori dacă erai cu mine
Departe suntem azi unul de altul
Înconjuraţi de nouri de albine
 
Şi chiar de ne vom trece pe pământ
Iubirea mea va străluci pe cer
În miile de ani ce vor veni
În timp ce-n lume va fi trist şi ger !

 (Poeme din volumul  „Iubirea ca un canion şi ca un ţipăt pe vârful muntelui”, apărut la Ed. Armonii culturale)

ANSAMBLUL  FOLCLORIC  „CIULEANDRA”  DIN MUNCHEN - GERMANIA
Dar, Doamne, ce s-a întâmplat? 
Din ţară fiii au plecat 
Pământurile au fost vândute 
Pe bunuri şi pe valute
 
De cei ce n-au înţeles 
Că nu are niciun sens 
Să le vinzi pe bani puţini 
Să fii slugă la străini
 
Toţi cei de la Parlament 
Cu vile de agrement 
Cum vă mai puteţi privi 
În oglindă, zi de zi?
 
Să se simtă doar cei care 
Au vândut peste hotare 
Fără a se mai gândi 
La ai noşti frumoşi copii.
 
Ce mă doare cel mai mult 
Şi nu pot să mai ascund 
Că ne-aţi  tăiat pădurile 
Şi ne-aţi închis iar gurile 
 
Cu multe povestioare 
Ce nu merg la inimioare 
Ne fac doar să suferim 
Şi noi nu asta nu dorim 

 Eu chiar nu mai înţeleg
Cum aş putea să dezleg 
Acest blestem ce-i pe noi 
Să dea şara înapoi,
 
Pe pământul cel iubit 
De străbuni el ocrotit 
La mulţi ani, ţară frumoasă 
Mă stoarce dorul de casă.
 
Eu in veci nu voi uita 
Că astăzi este ziua ta 
Şi -ţi doresc, pentru vecie, 
Dulcea noastră Românie, 
NEAM unit şi armonie!
Doamne- ajută şi păzeşte 
Tot românul ce-o iubeşte ! 

HORA ROMÂNILOR 
DE PRETUTINDENI

 
Hai să dăm mână cu mână, 
Ţara noastră să ramână 
La copii şi la nepoţi, 
Nu la străini,nu la hoţi!
 
Să le redăm copilăria, 
Să aducem veselia, 
Fără frica ce-o purtăm, 
Pământul să ni-l lucrăm!

 Aşa -au făcut ai noşti strămoşi
Şi au fost foarte valoroşi! 
C-au pus preţ pe ce-i mai sfânt, 
Lucrând roditor pământ!
 
Munceau mult,munceau cu zor, 
Munceau pentru-al lor popor, 
Munceau cu multă bucurie 
Pentru a noastră Românie !

 De ce nu putem şi noi? 
Să ne gândim înapoi, 
C-aveam tot ce ne dorim 
Lucrul bine să-l pornim.

Aveam sapă,aveam tractoare 
Multe motorizatoare, 
Lucrând miile de hectare !
Lucrând noi agricultura 
Închidem străinilor gura,
 

Că suntem un stat supreme, 
Romani harnici noi suntem!
Şi  nu ne mai înjosim 
Pentru alţii să muncim… 
Şi la noi creşte căpşuna 
Şi putem  munci într-una. 
 
Ia-ţi curaj, vino-napoi, 
Ţara plânge  după noi. 
Nu mai sta-n Diaspora 
Fii stăpân în ţara ta !
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Felix SIMA

Într-o lume în care poţi să abandonezi orice: abandonezi 
copii, abandonezi părinţi, abandonezi idei, politici de 

stat, abandonezi frumosul şi morala, Constantin Zărnescu nu 
a abandonat nimic, în primul rând nu a abandonat lupta cu el 
însuşi... 

Constantin Zărnescu este un om integru. Îşi gândeşte şi îşi 
trăieşte OPERA. Până la capătul vieţii... asemenea sculptorului 
Constantin Brâncuşi care nu a pregetat nicio clipă cioplind, 
lustruind asemenea Râului Timpului. Stâlpul casei sale este 
Coloana Infinitului, masa domniei sale este Masa tăcerii din noi, 

la care aducem fiecare lingura de lemn cu care ne mâncăm seminţele, boabele de grâu 
uitate în traista agăţată de gât, Oul Vieţii s-a revărsat în lume cu douăzeci de secole în 
urmă, frumuseţea Sărutului este fără de sfârşit, Frumuseţea Rugăciunii este fără de 
margini.

Alături de acestea, consemnăm dedicaţia lui Constantin Zărnescu pentru noi, 
scrisă pe prima pagină a operei CIVILIZAŢIA VIZUALĂ BRÂNCUŞI: „Scumpului meu 
contemporan, cel mai vechi prieten, Felix Sima - această Carte epopeică la care am trudit 
toată viaţa, întru onoarea sculpturii lui Constantin Brâncuşi şi a Neamului Românesc”.

La mulţi ani, Constantin Brâncuşi! La mulţi ani, Constantin Zărnescu!
N.n.: Cartea CIVILIZAŢIA VIZUALĂ BRÂNCUŞI, format 29/21 cm, 714 pagini,  apărută la Editura NAPOCA STAR, director editură 

Dinu-Virgil Ureche.                                                                                                         
22 Februarie  2022

POEM LUI CONSTANTIN ZĂRNESCU 
PENTRU „CIVILIZAȚIA VIZUALĂ BRÂNCUȘI”

MELANIA RUSU 
CARAGIOIU

(Versuri de frondă)

PUHOAIE

Puhoi de ostaşi urcaţi din galere,
Din ocne profunde, lipsiţi de putere, 
Găvane rotunde adâncite de foame 
Plepoape prinse-n beznă, o Doamne. 
 Avură în lume o ultimă şansă. 
 Şi au ales-o, deliberat sau în transă. 

 Târând după ei movile de tancuri, 
Strivind sub şenile şi tot  ce era n flancuri!
Căzut-au molozuri cu sânge udate
Şi măduvi şi cranii şi dulci legănate, 
Din lumea pestriţă, fals  învinuită, 
De fapte mârşave-n minciuni  ticluită. 

 O lume tihnită , la ceasul de seară,
 Trezită din fapte ce viaţa-nfăşoară.
De oştaşii  şubrezi cu minţi vătămate, 
 De viaţa-n  urgie şi- amar măcinate. 
 Pornind insurgenţi, spre zări,  ca furtună:
..-Ori vială, ori moarte!” , din fiare răsună. 
 Orbis năpustite spre colţul ihnit. 
Spre culcuşul simplu de om ostenit,  
Spre leagăn, somn dulce de prunc legănat
Ce-n somnu-i nu ştie că-n veci a plecat...  

Nici corbii de pradă, nici focul ce arde
N-a năpustit vreaudată  să taie, să prade
Cu-o sete dementă, rânjet de  satrap.
Scrâsnind din dinţi şubrezi: -,,Azi n-ai să mai scapi!”
 
 Părinţi se-narmară cu puşti şi grenade,
Dar moartea din fiare şi-n degete slabe, 
Puternic străpunge,  dărâmă şi rade!!! 

O lume azi plânge-n durere copiii. 
Şi mamele-şi caută prin stele, azi, fii, 
 Rugânduse-n plânset: -,Adumi-ii, Tu iar
 Doamne,  erau  tineri, cu inimi de jar!” 

 Pieriră ocnaşii, pieriră armate, 
 Sub ziduri, plâpânde fiinţe-ngropate!!!
Se-nchină cortegiul de mame în doliu, 
 Dar moartea-i  pornită cu aprig linţoliu, 
Te-ntrebi cum de poate sărman fără vină
 Să cadă sun bomde-n târână şi-n iină?
 Au, oare -omenirea cât poate răbda, 
Sub ordin  din diavol, din diavol, sadea? 

 Cum Doamne răbdat-ai atâta năpastă, 
Să intre prin ziduri prin sparta fereastră? 
 Au ordin călăii din aer şi sol, 
 Să lase din viaţă doar sânge şi  gol!!!
Urechile strâmbe şi mintea secată, 
 Pornită i cu zorul , dreptatea s-o bată, 
 Să taie, să rupă ce altul clădise,  
Să fluture moartea pe inimi ucise?
 
 Un vaier planează din sufletul rupt:
-,,Opreşte-i, o Terra, mult sânge au supt!” 
 ,,Tu Doamne, Puternic peste morţi, peste vii,  
,,Te roagă o lume, Tu toate le ştii, 
,,Adu-ne o  pace cu stropi de  balsam, 
,,Şi fă împăcare din neam şi din neam,,
,,Învie-n vecie pe cei ce au pierit . 
 ,,Si dă omenirii ceasul cel tihnit!!!”

Corneliu MEDVEDOV 

                    Cercul

Prin aer Nei călătorea
ca o statuie care sta.
În rest, el era nimeni.
Dar TOTUL el era.

A  fost odată ca niciodată – că, dacă 
n-ar fi, nu s-ar mai povesti... A fost 

un prinţ distins al Vâlcii, cu nume din trei sunete ciudat alăturate: 
NEI... Prieten cu iarba, cu piatra şi copacii, cu ploaia, cu râul şi 
cu peştii, el nu te lăsa să pătrunzi dincolo de hotarul nevăzut al 
tainiţelor sufletului său.  

Trăia în sine, înveşmântat stingher în mantia-i de azur, călare 
pe un nor, plutind deasupra străzilor pustii ale unui oraş de flori şi 
cenuşă. Târziu, descăleca din cer chiar în poiana din Zăvoi, unde, 
cândva, se înălţa un secular arbore, transfigurat în foişor. Urca 
domol spre vârf, pe-nchipuite scări de lemn, ca să privească-n 
jos, la trecătorii anonimi de pe alei.  Astfel si-a petrecut întreaga 
viaţă: el, sus – mulţi, jos. 

Când cobora, se transforma subit: stârnea, fără se vrea, 
admiraţie prin eleganţa lui discretă, ştia să se apropie de oricine, 
să înţeleagă dorinţele oricui şi să răspundă cu o rară generozitate 
tuturor rugăminţilor. 

Chipul său prelung, ascetic, încucunat de o frunte lată, 

CĂLĂTORIA  UNUI  PRINȚ
proeminentă, semn al inteligenţei netăgăduite, bărbia 
fermă, trupul atletic cu braţe lungi şi degete subţiri indicau  o 
memorabilă personalitate,  decisă în vorbe şi în fapte.

Pe noi, prietenii lui, ne uimea cu noutatea cunoştinţelor, 
adunate în ceasurile de veghe, deasupra cărţilor. Dar nu 
făcea paradă! Dimpotrivă, te lăsa să crezi că eşti cel puţin 
la fel de bine informat ca el. Aparent pierdut în propriile 
gânduri, ştia să tacă şi să asculte, ca un adevărat înţelept. Era 
un Zahei Orbul înfrăţit cu Zacharias Lichter, preafericitulul, 
filosoful cerşetor. 

Ca şi Felix Sima, omul era eteric, avea o prestanţă deo-
sebită, nemaiîntâlnită, pentru 
mine, în perimetrul vâlcean. 
Sensibilitatea sa răzbătea cu 
greu prin platoşa autoimpusă.

E greu să aleg din tolba 
fermectă a poveştilor întâm-
plări cu Nei şi cei câţiva 
dragi mie şi lui. Trecera unei  
jumătăţi de veac, de la deru-
larea lor, n-a lăsat nici măcar 
umbra unui rid peste ele. 

De altfel, toate aceste 
texte, ale persoanelor care 
şi-au încrucişat potecile cu 
cele ale lui Nei, formează un 
tablou al unui pictor pointilist, 
care, într-o dimineaţă de pri- 
mănară, îşi instalează şeva-
letul în faţa casei lui, şi începe 

să-l picteze, în timp ce el, personajul, îşi soarbe încet paharul 
cu vin roşu, la umbra unui brad albastru, cu gândul aiurea, 
spre infinit...  Din când în când, aruncă o privire pe furiş, către 
pictor, pe al cărui şevalet prinde viaţă chipul lui NEI, prinţul 
vâlcean, ce ne-a îngăduit, fiecăruia dintre noi, să-l desluşim 
prin ceaţa anilor trecuţi...

Tabloul acesta, viu colorat, ca un puzzle, îl punem  
acum, cu gând pios, între două coperţi, spre mereu aducere 
aminte.  

Şi-am încălecat pe o şea, şi v-am spus povestea mea. Că 
dacă nu ar fi, nu s-ar povesti. Şi dacă nu s-ar mai povesti – 
spune  domnul Noica – nu ar mai fi...

                                                  15 ianuarie 2021Nei Darie cu James Joyces, la  Dublin...
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Ilie GORJAN

Totul a început la ultima vizită 
pe care a făcut-o în cimitirul cel 

mare al oraşului. Obişnuia să-l viziteze, 
cât se poate de des, pentru a aprinde o 
lumânare la mormântul bunicilor săi şi, 
totodată, pentru a admira frumuseţea 
şi diversitatea crucilor aşezate la căpă-
tâiul celor duşi. Se trezise cu noaptea-n 
cap şi luase drumul cimitirului, nu 

înainte de a încropi un buchet de zambile ce creşteau din 
belşug pe lângă casă şi de a-şi cumpăra o lumânare de 
la chioşcul din colţul străzii. Primăvara, care venise mai 
devreme ca de obicei, înviora aerul dimineţii, dar şi sufletul 
Sorinei, ce grăbea pasul, dornică să ajungă mai degrabă la 
locul dorit.

Aerul mirosea a piele de copil îmbăiat în lacrimile 
dimineţii. Ajunsă în cimitir, începu să admire, potrivit 
obişnuinţei, aleile încărcate cu soare şi crucile ce tronau 
maiestuos de-a lungul aleilor smălţuite cu liniştea fără 
sfârşit a acelui spaţiu de odihnă veşnică. Îşi fixa ochii pe 
fiecare cruce întâlnită în cale, privind cu interes şi curiozitate 
fotografiile prezente pe cruci, numele celor plecaţi pentru 
totdeauna, dar şi textele de adio încropite, cu mai mult sau 
mai puţin talent, de cei rămaşi în viaţă. La un moment dat, 
privirea îi căzu pe o fotografie a unui tânăr trecut în lumea 
de dincolo la o vârstă a speranţei, a dragostei şi împlinirii 
visurilor şi dorinţelor. 

LACRIMILE DIMINEȚII

Marian PĂTRAȘCU

Titularul cursului de fluide 
de foraj de la Intitutul de 

Petrol, Gaze şi Geologie (IPGG) 
din Bucureşti, profesorul Ion Ho-
rheian, era un bărbat între două 
vârste, înalt, brunet, cu alura 
atletică. Examenul la specialitaea 
sa se dădea atât în scris cât şi oral, 
indiferent de nota pe care stu-

dentul o obţinea la scris, nota finală fiind media aces-
tora două. Preda impecabil, fiind destul de exigent la 
examen…  

Cu timpul, studenţii au dibuit o… şmecherie prin 
care puteau obţine o notă mare la oral. ”Şmecheria” 
consta în faptul că ei exploatau într-un mod destul de 
ingenios aversiunea profesorului faţă de superstiţii, 
desi nu era nici pe departe un ateu. Cum procedau? 

Păi, în prima fază învăţau pe dinafară doar subi-
ectele de pe un singur bilet, şi anume pe cele de pe 
biletul de examen cu numărul 13. Este de precizat aici 
faptul că profesorul Horheian păstra de la an la an bi-
letele de examen cu aceleaşi subiecte şi, desigur – nu-
mere, doar când apăreau noutăţi în domeniu adăuga 
altele noi sau le preda incorporate în subiectele deja 
existente pe bilete.

Aşadar, studentul, care învăţase pe dinafară doar 
subiectele de pe biletul de examen cu numărul 13, 
se prezenta în faţa profesorului, trăgea biletul, se uita 
câteva clipe la el după care îl punea jos, având grijă să-l 
introducă printre celelalte bilete, aşa încât profesoul să 
nu-şi dea seama ce număr avea în realitate acel bilet.

– De ce vrei să pici examenul, n-ai învăţat? – îl în-
treba nedumerit profesorul.

BILETUL DE EXAMEN NUMĂRUL 13

Rămase ca paralizată în faţa crucii, simţind că nu 
se mai poate mişca din acel loc şi nici să-şi dezlipească 
privirea de fotografia acelui tânăr. În faţa frumuseţii de 
nespus a celui din fotografie, simţi că inima o ia razna şi 
că respiraţia îi devine din ce în ce mai grea. Nu înţelegea 
ce i se întâmplă, doar privise până atunci atâtea şi atâtea 
cruci şi tot atâtea fotografii şi niciodată nu mai trecuse 
printr-o asemenea stare. Avea impresia că îl cunoaşte pe 
acel băiat dintotdeauna, se simţea legată de el prin mii de 
fire imaginare ale sufletului, avea senzaţia că el îi aparţine, 
deşi era conştientă că, fiind plecat dintre cei vii, niciodată 
nu se va putea întoarce pentru a fi al ei.

Cunoscuse fiorii dragostei doar de câteva ori, dar nu 
le dăduse nicio importanţă, principala ei preocupare fiind 
învăţătura şi finalizarea liceului ale cărui cursuri le urma de 
patru ani, apoi admiterea la medicină pentru a-şi atinge 
visul de a deveni medic pediatru. Micile flirturi cu băieţii 
de vârsta ei nu-i creaseră niciun fel de disconfort psihic, 
dimpotrivă, o ajutaseră, dându-i un imbold volitiv pentru 
atingerea ţelului propus. Acum, însă, în faţa acelei fotografii, 
avea impresia că iubirea pentru un băiat nu poate fi altfel 
decât aşa cum simţea ea în acel moment, se găsea într-o 
stare de extaz vecină cu nebunia, corpul îi trecea brusc de la 
transpiraţie abundentă la frisoane, făcând-o să dârdâie din 
toate încheieturile. Văzând că mai veniseră şi alţi oameni 
în cimitir, pentru a nu se face de râs cu stările ei, decise să 
meargă acasă, fără să mai treacă pe la mormântul bunicilor, 
fapt pe care îl şi uitase.

Se desprinse cu greu din acel loc, nu înainte a de mai 

privi cu nesaţ acea fotografie care-i zdruncinase întreaga 
fiinţă, şi plecă spre casă cu nişte paşi ce aveau parcă legaţi 
de ei bile grele de plumb. În camera ei, unde se afla întregul 
univers al preocupărilor şi frământărilor zilnice, îşi puse 
muzica  preferată, sperând să iasă din acea stare imposibil de 
suportat. Înţelegând că muzica nu are niciun efect, încercă 
o altă metodă, aflată la îndemână, şi anume ceaiul zilnic 
alături de care îşi petrecea momentele de tihnă şi uneori de 
melancolie. Nimic însă, totul în jurul ei i se părea străin, fără 
rost, nu avea în faţa ochilor decât fotografia acelui băiat, cu 
frumuseţea lui parcă ireală, iar în stomac i se părea că o nuntă 
de fluturi se dezlănţuise fără oprire, aprinzându-i sufletul 
şi simţurile. Îşi aminti că o baie fierbinte avea, tot-deauna, 
darul s-o liniştească atunci când trecea printr-un zbucium  
sufletesc determinat, de regulă, de eforturile, uneori peste 
măsură, de a-şi însuşi lecţiile pentru şcoală, aşa că dădu dru- 
mul la apa fierbinte, o potrivi cum făcea de obicei, şi se 
aşeză în cadă, sperând în destinderea atât de mult dorită.  
Eşec şi aici. Inima i se zbătea ca o pasăre prinsă şi aruncată 
într-o colivie, iar frisoanele refuzau să înceteze, făcându-i cor- 
pul să tremure şi să înfioreze apa din cadă. Îşi aruncă pri- 
virea pe etajera din faţa oglinzii unde văzu lamele de ras ale  
tatălui său aşezate în ordinea lor firească. Fără nicio remuş-
care, luă o lamă şi începu să-şi cresteze venele de la încheie- 
tura mâinii stângi, fără să simtă vreo durere, dimpotrivă, o li- 
nişte nefirească se aşternu peste întreaga ei fiinţă. La scurtă 
vreme, sirenele unei ambulanţe se auziră în faţa porţii.

Primăvara umbla despletită prin oraş, purtând pe aripi 
ochii soarelui şi viersul de foc al privighetorilor.

– Nu domn’ profesor, dar ştiţi era biletul cu numă-
rul 13, număr cu ghinion, aşa că renunţ, vin la toamnă, 
ce să fac?!

– Ahaaa, aşa care va să zică!... Păi, ştii măcar ce 
subiecte erau pe el, că prea ai renunţat repede?

– Nu, domn’ profesor, nu ştiu, mi-a fost suficient să 
văd că este cel cu numărul 13 şi mi-a fost de ajuns…

– Da? Ia, să căutăm noi acel bilet şi să faci mătă- 
luţă bine să răspunzi fix la subiectele de pe el, da? 
       Şi profesorul căuta biletul respectiv i-l înmâna stu-
dentului îi spunea:

– Ia-l şi treci în bancă, ai un sfert de oră să-ţi con-
spectezi răspunsurile la subiectele de pe el! 

Studentul lua biletul cu numărul… fatidic iar după 
un sfert de oră – mare minune – la tablă, când răspun-
dea, îi turuia gura de nu se mai oprea şi scria rapid pe 
tablă relaţiile matematice corespunzătoare…

La sfârşit, profesorul, încântat de răspunsul său, îi 
dădea nota 10 în fişa de la examenul oral şi-i făcea me-
dia cu nota obţinută la scris, indiferent de  cât de mică 
sau de mare era aceasta; acea medie constituia şi nota 
finală de la cursul său. 

În timp ce-i înmâna carnetul de note studentului, 
profesorul Orheian obişnuia să-i spună:

– Ei, ai văzut că ştii? Uite, ţi-am dat zece cu felicitări 
la oral! Şi să nu mai fii superstiţios, vezi bine ce era să 
păţeşti din cauza asta!

– Da, domn’ profesor, aşa este, vă mulţumesc!
”Figura” asta a… ţinut câţiva ani dar, în cele din ur-

mă, profesorul Horheian şi-a dat seama de ea şi, din acel  
moment, a început să refacă an de an subiectele de pe bi- 
letele de examen, evident, amestecând şi numerele lor.  
    Ce era mai rău însă pentru studenţi era faptul că 
din ce era el exigent, de atunci înainte a devenit şi mai 
exigent… 

MARGARETA 
MARIANA 
SAIMAC

SCORBURA(LA VITA E BELLA)

Te-ai ascuns într-o scorbură. Copacul te-a cuprins primitor, 
simţind energiile tale pozitive, primare, care parcă îl mai 

întinereau şi pe el.
Ce rădăcini mari pornesc de la suprafaţa pământului spre 

adâncuri!
Tu stai cu tălpile goale pe rădăcinile noduroase ale arborelui. 

Abia ţi se zăreşte o umbră de trup, o jumătate a genunchiului drept, 
un sfert de trup, eşti îmbrăcată în pantaloni scurţi albaştri, peste 
care se ghiceeşte o frumoasă bluză în degrade, bleu-ciel cu bleu-
marin, amintind culorile cerului senin, de peste o mare liniştită.

Părul tău cârlionţat se revarsă în cascade şaten spre negru, peste 
umerii tăi ascunşi în scorbură, nu ţi se vede decât jumătate din 
palma mâinii stângi, ridicată în sus a salut, în timp ce mâna dreaptă 
se vede albă şi frumoasă de la cot în sus. Te sprijini în exterior doar 
cu un deget, pe cot având o poşetă mică, neagră.

Deasupra ta, scorbura se deschide mai mare, ai mai încăpea încă 
o dată din cap până în picioare, se vede că arborele este compatibil 
cu tine, iar empatia ta îl revigorează!

Apoi, mai sus, se vede un trunchi viguros, dar probabil, ramurile 
vor creşte şi mai sus, se văd umbre pe pământ.

Un drum de ţară trece năbădăios prin spatele scorburei, acest 
copac a fost cred martor la multe evenimente, şi bune şi rele, 
fiind un martor unic (în România Mănăstirea Dintr-un Lemn a fost 
construită dintr-un singur stejar secular, în vârstă de 300 de ani!).

Tu râzi, voioasă, şi râsul tău cristalin reverberează în rocile din jur, 
în alte trunchiuri de tineri copaci, în frunzele lor verzi şi în plantele 
ce cresc cu vioiciune printre rădăcinile noduroase ce se întind în 
jurul copacului.

VIAŢA E FRUMOASĂ!
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Câtă nefericire!

eşti un geniu? un magician?
eşti prinţul de pe Volga
bărbat subtil şi finuţ?
ai reuşit în câteva săptămâni
ce n-a visat nimeni
ai reînviat puteri militare occidentale

ai atras la frontierele ţării tale
armate  puternice
să te apere din afară probabil
oamenii fug ca potârnichile
de dragul tău
pentru merite deosebite ai primit 
fel de fel de daruri 
- embargouri fără număr-
chiar ai schimbat Europa
“mulţumiri”primeşti 
din toate colţurile lumii
recunoscători vecinii tăi -
dărâmă încet şi sigur
statuia bietului magician!
ce degringoladă!
câtă nefericire în sufletul tău
de magician bolnav
scufundat în propria mocirlă!

Avioanele

pasager curios
deasupra norilor pufoşi
priveşte prin hublou
cum defilează munţii înzăpeziţi
ca nişte mogâldeţe

Mihai SPORIȘ
      

Am participat la parastasul anu-
al, dedicat comemorării lui 

Constantin Brâncuşi, de către cei ce  
îl iubesc, organizat şi în 2022, de Mă-
năstirea Lainici, aflată în defileul Jiului, 
la jumătatea distanţei dintre Petroşani 
şi Tg. Jiu. Lume multă venită acolo, 
din proprie voinţă după aflarea datei 
organizării evenimentului. Cum să te  

duci cu mâna goală, fără vreun prinos de dar, care să 
mărturisească evenimentul cu scripta manent? Iată-ne, în 
12 martie 2022, dăruind cărţi vorbitoare de Brâncuşi, de 
opera lui şi/sau din, duhul oltenesc al substratului din care 
se va fi plămădit şi matricea genialului sculptor. Am dăruit 
aici în Gorj, nu departe de Hunedoara, după oficierea cu… 
veşnica pomenire, cartea tipărită doar cu ceva zile-n urmă: 
„Brâncuşi XXI –Atitudini, Reportaje, Semnificaţii” (editura 
Intol Press, Rm. Vâlcea, cu tiparirea la KITCOM, Verguleasa, 
jud. Olt) şi am primit ca prinos cartea poetului Nicolae 
Dragoş, venit la eveniment din Glogova mehedinţeană: 
„Cuvintele din nou se ceartă între ele” , editura MĂIASTRA, 
Tg. Jiu, 2021. Ovidiu Rizopol, va fi adus şi la parastasul de 
anul acesta cartea sa, reeditată, despre naşterea Coloanei 
infinite la Petroşani şi alte informaţii inedite, privind 
punerea ei în operă. Darul pe care l-am făcut va vorbi el 
despre iubirea noastră pentru Brâncuşi şi opera sa, dar cel 
tocmai primit de la un poet al plaiurilor acestea, Nicolae 
Dragoş, are nevoie de ecoul nostru ca un răspuns la salut şi 
la tonica stare de bine ce ne va fi luat în stăpânire. Înainte 
de a desluşi „cearta cuvintelor” poetului, să dăm răspunsul 
la o întrebare, formulată în… limba spargă, venită de la 
un neica… participant acolo, care era foarte intrigat: cine 
ne-a invitat pe noi acolo?, la acel…colocviu (conotarea 
evenimentului îi aparţine!), unde totul a fost lamentabil! 
I-am spus telegraphic, că este din alt film, că are alt domeniu 
al definirii şi aici, inspirat de formula catrenului (agreată de 
poetul Nicolae Dragoş!), să-i explicăm marelui critic că lovit 
de har fiind, în moalele capului, mai creşti un pic şi apoi dai 
cu creşterea nouă de pragul de sus al priceperii. „E mare 
critic Dumnealui/lovit cu leuca-n capul tare/S-a înălţat cu 
un cucui/Şi cornu-i vezi din depărtare” . Apoi dumerirea 
vine iute : „La parastasele de pomenire, rânduite/ Cei 
răposaţi nu pot să te invite!/de vrei să duci un gând, ori 
vreun prinos/E vrerea personală şi al datoriei rost”.

Un prieten drag a dus la Parastas prinos o carte/ Cuvintele 
din nou se ceartă(…) –n patru rânduri/de cele înţelepte, de-
mpărtăşanie, s-avem parte /Desene şi-nţelesuri, în tăinuiri 

sub aripa îngheţată
la orizont un punct strălucitor
cu o dâră albă în urmă-i
se apropie
face o piruetă
apoi se pierde în ceaţa lăptoasă
un pumn de metal în albastrul
nemărginit
cu aripile rătăcite printre nori
pe uliţă un copil descântă
“avion cu motor/ ia-mă şi pe mine-n zbor”
trec peste sat avioane militare
pleacă flăcăii la luptă
se întorc în sicrie
prin hublou se vede cerul senin
în lume avioanele decolează

Doar luna

la fereastră
luna îşi plimbă singurătatea
înlăcrimată
păsări negre dansează pe albastrul
cu nouri de griji
frunţi îngândurate frământă liniştea
dinaintea furtunii

balaurul flămând
cu dinţi de oţel
sfâşie viaţa rănită
de gloanţele vorbelor
aşezate orgolios
pe masa cu hărţi înnegurate
dincolo de sârma ghimpată
uriaşe fiare zguduie pământul
ca elefanţii lui Hannibal

Tablou înrămat

muntele se culcă surâzând
la ziua de mâine
în cutia cu ştiri linişte-i
pe ecrane apel la calm
agresorii sunt în lanţuri
vântul libertăţii spulberă frica
de noaptea fără stele
în parc copilăria-i pe tobogane
lebedele dansează pe lac
pe muzica lui Vivaldi
câmpul cu maci a-nflorit
aplauze şi lacrimi
la masa negocierilor
tablou înrămat în faptul serii

CARTEA… CA UN PRINOS DE IUBIRE
de gânduri. Ne explică apoi, explicit, de ce scrie catren cu 
titlurile unor chei de descifrare ( vezi p.130 Catren ideal!): 
„Peregrinând prin Universuri/ Cu tot ce-ţi e contemporan/ 
Poţi concentra în patru versuri/ Şi-un încăpător roman.” 
Ne regăseam, nevorbiţi apriori, pe aceeaşi lungime de 
undă. Îmi justificasem undeva preferinţa pentru folosirea 
catrenului (vezi. Zăganiada, editura Intol Press, Rm. Vâlcea 
2021, p. 111, Introducere!): „De are, de nu are 
rost/Se scrie azi şi mult, şi prost!/Să n-am parte 
de blestem/Am să scriu numai catren!”

Dar şi aşa în această formă comprimată 
(pentru economia de cuvinte!), uneori în im-
posibilitatea de-a le afla pe cele… potrivite, tot 
nu reuşeşti să dai un chip gândului. Se întâplă 
uneori, caz fericit (şi aici s-a potrivit unul!) să-ţi 
găseşti o… mănușă, care ştie şi ea să tăinuiască 
ceea ce trebuie, şi va fi descoperit, doar de 
ochiul interior al minţii. Plăcerea descoperirii 
proprii dă ghesul citirii şi bucuria care te îm-
plineşte, te adaugă. Ce noroc! Să te însoţeşti 
în tăinuirea unui mesaj cu un grafician cu har 
şi apoi lucrul plăsmuit să te ia el de mână prin 
ademenirea chipului împropriat din simfonia 
celor puse împreună. O carte, vorbeam de 
prinosul adus unui artist genial, în care s-au 
armonizat cuvântul, desenul, organizarea inter- 
nă, chipul la vederea exterioară, pare o aliniere 
a planetelor pentru un salut anume; este o 
carte frumoasă!

În ceea ce ne priveşte, privilegiaţi fiind de  
cunoaşterea de multă vreme a poetului, căru-
ia îi citisem multe alte cărţi, în momentul pri- 
mirii darului, ghesul de-a-l cerceta a fost instan- 
taneu. Maestru recunoscut în poetica românească, Nicolae  
Dragoş rostea, actualizat, prin tematica propusă, structura-
tă în 7 capitole, din nou (o făcuse cu luciditate, să ne fie blân-
dă dojană şi învăţătură de minte, şi în alte apariţii editoriale 
ale anilor din urmă!) sentinţe poetice, nutrind o stare de 
bine, o morală sănătoasă, un optimism tonic, un licenţios al  
omenescului din fire, dus în dodii savuroase, dar şi o persi-
flare a năravurilor, ca un haz de necaz. Titlul cărţii vorbeşte 
de-o continuitate a mesajului, în forma aceasta, şi chiar defi- 
neşte cumva scrierea epigramatică (epigrama, ca un catren 
cu tâlcul concluziei într-un vers, din cele … patru), când ne 
sugerează o gâlceavă a cuvintelor, ca o necesară ceartă/
duel al îndreptăţirii. Cartea trebuie citită cu atenţie, de-a 
împreună cu grafica. Cele două limbaje ale artei  aici sunt 
complementare şi doar împreună respiră întregul cărţii.

Să-l remarcăm aici pe graficianul de serviciu Aurelian 

Iulius Şuţă, ŞAI (plecat la cele eterne, chiar în 2021, 
când cartea se afla în… facere!) pentru arta sa, spuneam 
complementară celei a poetului, şi prietenului său Nicolae 
Dragoş. Coperta I, apelând la simbolistica unui artefact 
al umanităţii (Gânditorul de la Hamangia!) , sugerează 
legarea la cap a gândurilor, cumva ca o durere a cuvintelor 
care se bat, stârnind noi sensuri. Basmaua cu picăţele şi 

însângerare, nu este… basma curată, ba… pare 
cu urechi măgăreşti! Trimiterea la nişte dodi 
grafice devine evident. Sugestia, să facem haz 
de necaz, este  imediată. În altă  perspectivă a 
privirii copertei autorul din cuprinsul de lumină 
al cărţii, a gândit darul său şi ni-l oferă. Coperta 
IV ne povesteşte cum s-a făcut cartea (din nou 
din incandescenţa focului interior!) lumina 
lămpii personale (felinar) sub lumina din cer. 
El, autorul, dintru cartea-cort, ne priveşte 
întrebător dacă i-am citit, arzându-i gândurile, 
darul oferit. Şi cuvântul din „Final” ajuns la mal 
ne şopteşte nouă, nu sieşi. Nu doar coperţile, 
dar şi fiecare capitol este ilustrat cu un desen 
să dea o anticipaţie tematică.

Poetul îşi omagiază prietenul complice 
răpus de covid într-o zisă paradoxistă: 
„Schimbând culorile-n acizi/Le-a aruncat peste 
covizi/Când ei tot globul l-au cuprins,/Iar ȘAI 
e-nvinsul de ne-nvins”

Poetul nu îi rămâne dator graficianului, 
prietenului său, plecat grăbit în eternitate. Va 
adăuga celor 7 capitole, capitolul 8. „Privind 
desenele lui ŞAI şi sfinţii zâmbesc prin rai” . 
Iată un ecou din peisajul artei cu o schimbare 
de sens! După ce desenatorul va fi citit poetul 

şi îşi va da înţelesul în linii şi culoare, surpinzând cearta 
lor… hazlie, poetul va fi privit desenele (vreo 27!) şi le va 
fi cuvântat să le fie încrustat ecoul ca nişte epitafuri, întru 
amintirea artistului Aurelian Iulius Şuţă ŞAI. Va adăuga 
acestui ecou, „Cuvântul din lacrimă”, unul al mărturisirii 
îndatorate a cultului prieteniei.

Remarcăm aici că această carte-prinos, primită cu ocazia 
unui eveniment al comemorării unui geniu al artei, aici la 
Mănăstirea Lainici, s-a potrivit în chip fericit acest prinos al 
pomenirii artiştilor plecaţi la cele eterne. Iar despre zarva 
cuvintelor… să constatăm că în faţa altarelor se liniştesc, 
capătă ascultarea răbdătoare şi cuminecarea înţelesurilor, 
atâtor scripturi fericite. Mulţumiri poetului Nicolae Dragoş 
şi omagiul nostru dragului de ŞAI, plecat la Domnul, că a 
adus un prinos vorbitor în duhul artei…

20 Martie 2022
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Ionuț ȚENE

Poetul Nicolae Labiş, pentru 
români, a fost ”buzduganul 

unei generaţii”, aşa cum a scris 
criticului literar Eugen Simion. 
Tânărul Labiş, prin opera sa lirică, 
ce cuprinde elementele telurice ale 
naturii, poate fi asemuit cu poetul 
rus Serghei Esenin. Atât, Labiş cât 
şi Esenin au fost ”instrumente 
ale poeziei” lirice, adevărate voci 

”subterane” ale popoarelor din care au făcut parte. Esenin 
a fost considerat ”poet al satului”, la fel ca şi Labiş, de 
către critica literară. Cei doi poeţi au trăsături biografice 
şi estetice comune. Sunt ”fiii satului” şi, prin scrisul lor, au 
revelat motive rurale, ancestrale şi originare. Paradoxul 
acestor doi poeţi îl reprezintă faptul că se folosesc de motive 
tradiţionale într-un limbaj foarte modern. Sunt şi înnoitori 
ai avangardei, dar şi clasici lirici în acelaşi timp prin versurile 
scrise. Amândoi poeţii au un sfârşit tragic. Esenin este 
descoperit spânzurat în hotelul „Angleterre” din Leningrad 
(Sankt Petersburg-ul de azi) în decembrie 1925, iar Nicolae 
Labiş este călcat de tramvai în seara zilei de 9 decembrie 
1956, împins de o persoană necunoscută. Ambii poeţi au 
devenit indezirabili pentru regimul comunist, care dorea 
să scape de ei. Nicolae Labiş, venit cu bunda pe el dintre 
codrii stelari ai Bucovinei, a fost răsfăţatul criticii literare şi 
publicului bucureştean ca elev la şcoala de literatură ”Mihai 
Eminescu” din Capitală. Parcursul său literar, biografic 
şi expresia estetică se aseamănă izbitor de mult cu cel al 
lui Esenin, care umbla în cămaşa populară prin Moscova. 
Succesul şi invidia confraţilor le-au creat probleme majore, 
fapt ce i-a aruncat în braţele alcoolului, iar serviciile secrete 
comuniste doreau eliminarea acestor poeţi la vreme 
respectivă. Nicole Labiş, născut în 1935, a avut acces direct 
la operele lui Esenin şi la critica despre marele poet rus. 

ULTIMA POEZIE SCRISĂ DE NICOLAE LABIȘ ESTE O INSPIRAȚIE 
DUPĂ SERGHEI ESENIN!

În perioada interbelică, Esenin a fost tradus exceptional de 
Zaharia Stancu şi George Lesnea, iar poeziile acestuia erau 
publicate de revistele literare româneşti, într-o vreme când 
în Rusia sovietică era complet ignorant. Mai mult, criticul 
literar Şerban Cioculescu a publicat o excelentă carte, în 
1935, ”Aspecte lirice universale”, în care Esenin era cap de 
afiş. Esenin şi Labiş au fost nişte ”prâslea lirici” puşi pe şotii 
şi creatori ai aceluiaşi univers simbolic.

Nicolae Labiş s-a bucurat de lectura versurilor poetului 
rus, încă de tânăr şi din care s-a inspirat. Filologul clujean 
Ştefan Bitan a scris în anii 1970 o analiză literară pertinentă 
despre influenţa lui Esenin în poezia ”Moartea căprioarei” 
de Nicolae Labiş. Motivele şi metaforele de impact sunt 
”eseniene”, iar cei doi poeţi sunt corifei ai ”imagismului” 
liric. Dar cel mai inedit şi ineresant lucru de observat este 
posibila influenţă a lui Esenin asupra ultimei poezii scrise 
pe patul de spital, de către Nicolae Labiş. După ce i-a fost 
refuzată internarea la spitalele Colţea şi Central, spre zorii 
zilei de 10 decembrie, Labiş a fost internat la Spitalul de 
Urgenţă. Acolo, de pe patul de spital i-a şoptit un poem 
prietenului său, scriitorul Aurel Covaci, poem care a fost 
inclus în volumul postum „Lupta cu inertia”: „Pasărea cu 
clonţ de rubin/ S-a răzbunat, iat-o, s-a răzbunat./ Nu mai 
pot s-o mângâi./ M-a strivit,/ Pasărea cu clonţ de rubin,/ 
Iar mâine/ Puii păsării cu clonţ de rubin,/ Ciugulind prin 
ţărână,/ Vor găsi poate/ Urmele poetului Nicolae Labiş/ 
Care va rămâne o amintire frumoasă…”

Critica literară de dinainte de 1989 a interpretat 
„Pasărea cu colţ de rubin” ca o expresie a morţii sub forma 
unei păsări de pradă, după modelul inspirat al trubadurului 
Villon. Alţi critici considerau ”pasărea”, un fel de ”gaia” 
(babă pasăre) provenită din folclorul românesc. După 
căderea comunismului, criticii literari au susţinut varianta 
politică a unei poezii anticomuniste: în ”pasărea cu clonţ 
de rubin”, fiind de fapt personificat regimul comunist cu 
”ciocul roşu”, care l-a ucis pe marele poet. Mai degrabă aş 
merge pe o interpretare ”eseniană” a ultimei poezii a lui 

Labiş. Evident că, sub influenţa marelui poet rus, Nicolae 
Labiş a dictat ultima sa poezie inspirată de tragedia prin 
care trecea. Poetul rus Esenin a publicat la începutul anilor 
`20 un cunoscut poem ”Inonia”, o formă originală de a se 
face înţeles în noua lume adusă de revoluţia bolşevică. 
Esenin încearca la fel ca Rimbaud să schimbe lumea prin 
poezie şi să spargă tiparele lirice şi gramatica, refuzând, 
de asemenea, şi credinţa. Poetul se considera profetul 
unei lumi noi, un trimis care avea misiunea să rezolve pe 
pământ câteva probleme de ordin creator. El nu se împăca 
cu moartea în creaţia lui Dumnezeu. Propunea o metanoia 
lirică, exterioară religiei. Esenin considera că trebuie să 
acţioneze în numele vieţii. Se vedea un demon, un fel de 
„Luceafăr” al poeziei ruse, inspirat de Lermontov. Cu o 
viziune promoteică, Esenin scria: „Cineva a scos o pasăre/ 
Din oul luceafărului/ Să ciugulească urma lui Hristos”

Asistăm la aceleaşi motive legate de moarte, la verbul ”ciu- 
gulească”, la viziunea păsării de pardă, născute din ”oul” 
luceafărului pentru a ciuguli ”urmele lui Hristos”, iar la Labiş 
puii ”păsării cu colţ de rubin ”ciugulind” rămăşiţele poetului 
Nicolae Labiş”. Ambii poeţi, Esenin şi Labiş, erau cutremuraţi 
de aceleaşi viziuni ”luciferice” şi se simţeau ”damnaţii” unei 
noi epoci, care se năştea în durerea refuzului credinţei. Aceas- 
tă lume se încredea numai în puterea minţii şi a omului pro-
meteic. Poeţii erau nişte proroci febrili şi neliniştiţi a unei noi 
ere, care au ars până la moarte în refuzul lor de a se împăca 
cu soarta şi a accepta echilibrul, care ţine lumea în armonie. 
Au refuzat isihia. Necunoscutul i-a atras pe poeţi ca ”o gaură 
neagră”, sfârşitul fiindu-le similar, iar Labiş, mult mai tânăr 
decât Esenin, citise poemul ”Inonia”, care a fost fluierat la 
recitare de către publicul moscovit. Esenin şi Labiş au trăit 
”dezechilibrul” dintre fiinţă şi eu. Acest ”dezechilibru” le-a 
fost izvor de inspiraţie şi de schimbare literară. Prorocia lor 
era despre luminile luciferice ale lumii, despre refuzul de 
a se împăca cu Fiinţa, iar ”pasărea cu clonţ de rubin” i-a 
devorat, mai întâi în timpul vieţii, apoi după moarte.

(Text publicat în Români în Andalucia)

Silvia GIURGIU

O nouă activitate culturală, care 
ne scoate din starea de inerţie, 

impusă de rigorile iernii, ce abia acum pare 
să-şi conştientizeze obligaţiile. Nu, că ne-
ar fi displăcut, să-şi fi ignorat în continuare 
atribuţiile şi să cedeze firesc şi fără prea 
multă opoziţie locul primăverii, care 
aşteaptă nerăbdătoare pe la uşi. 

Misiunea noastră consta în vizitarea 
unor centre de plasament pentru copii, din 
Ocnele Mari şi un pelerinaj la mănăstirea 
Arnota.

Grupul alcătuit din scriitoarele Maria 
Giurgiu şi Silvia Giurgiu, reprezentante ale 
Centrului Cultural Piteşti, Zenovia Zamfir, 
scriitoare şi reprezentantă a Bibliotecii 
Antim Ivireanu, din oraşul Râmnicu Vâlcea şi 
doamna profesoară şi poetă, Marinela Belu 
Capşa, din Râmnicu Vâlcea, ne-am reunit 
dis de dimineaţă şi am pornit către Ocnele 
Mari, pentru a vizita copiii de la ,,Fundaţia 
Inimă pentru Inimă”, a cărei preşedintă este 
doamna Lidia Dobre.

Am descoperit acolo un adevărat nucleu 
familial, unde copiii se simt acasă, prin grija 
unor oameni cu suflet mare şi o capacitate 
de a iubi şi a dărui, demne de toată stima 
şi admiraţia, ceea ce demonstrează încă 
odată, că ,,se poate”, într-o lume şi într-o 
eră a confuziei, a terorii şi a dezinformării, 
la scară mondială.

EXPLORATORI PE TĂRÂMUL IUBIRII
 Am fost primiţi cu căldură şi bucurie 

de către copii şi asistenta maternală, care 
ne-a cucerit prin atitudinea protectoare 
şi iubitoare faţă de cei unsprezece copii, 
dintre care am avut plăcuta surpriză să 
aflăm, că opt dintre ei sunt fraţi. Un lucru 
extraordinar, având în vedere, că de regulă, 
în casele de copii, acest lucru este aproape 
imposibil. 

Ne-am adunat cu toţii în sala de prânz, 
foarte frumos aranjată şi curată, precum 
un pahar de cristal, am oferit darurile 
aduse şi am fost serviti cu un ceai delicios, 
preparat de domnişoarele casei. Odată 
spartă gheaţa, a început un adevărat 
maraton al întrebărilor, manifestărilor 
emoţionale de o dulceaţă infinită din 
partea micilor doritori de atenţie 
şi afecţiune, poveşti din viaţa lor şi 
a noastră. Erau aşteptaţi copii de la 
încă două asemenea case-familie, 
pentru a ne desfăşura programul 
nostru literar-cultural. S-au citit 
poezii din creaţiile proprii, s-au citit 
şi improvizat ad-hoc poveşti pentru 
copii, s-a cântat şi s-au recitat poezii 
create de ei, s-au ronţăit dulciurele 
şi s-au savurat ceaiuri calde şi sucuri 
delicioase, sporind astfel farmecul acestei 
minunate reuniuni. 

Doamna Marinela Capşa, ne-a ţinut 
o magnifică prelegere pe teme literare şi 
educative, cu stilul dumneaei pedagogic, 

care a captat atenţia şi respectul întregului 
auditoriu. 

Cu părere de rău, am încheiat misiunea 
noastră, făcând o mulţime de fotografii, 
promisiuni, dăruind şi primind îmbrăţişări, 
care ne-au încălzit sufletele tuturor, mari şi 
mici, deopotrivă. 

Doamna Capşa ne-a condus cu maşina 
personală, înapoi la Râmnicu Vâlcea, unde 
ne aştepta prietenul şi colegul nostru Mihai 
Ghebrea, directorul Centrului de Plasament 
Pinochio, pentru a merge la mănăstirea 
Arnota, unde urma să luăm un interviu 
maicii Domina şi să ne alăturăm pentru 

câteva ore celor ce se rugau acolo, pentru 
binele şi pacea lumii. Am fost primiţi cu 
multă dragoste şi ospitalitate de către maica 
stareţă, cu care deja ne cunoşteam. Am fost 
invitaţi la masă, după ce ne-am instalat în 
camerele rezervate pentru noapte şi am 

organizat în detaliu emisiunea pe care urma 
să o susţinem în cursul serii, cu dulcea, 
uimitoarea şi cuvioasa măicuţă, a cărei 
minte luminată, la o venerabilă vârstă, ne-a 
uimit şi ne-a cucerit de la prima vedere. 
Zenovia şi Mihai erau de-ai casei, acolo. 

Interviul a fost mai mult o şuetă la 
ceas de seară, timp în care maica Domina 
ne-a povestit în stilul său limpede, curat şi 
fermecător lucruri neştiute despre viaţa 
dânsei, a mănăstirii şi a vremurilor apuse, 
pe care le-a trăit. 

Emisiunea realizată cu atâta eleganţă şi 
profesionalism de către prietena noastră 

Zenovia Zamfir şi Mihai Ghebrea, 
responsabil cu partea tehnică, a fost 
un succes şi poate fi urmărită pe 
paginile noastre de facebook, cât şi 
pe You Tube.

Pentru a spori candoarea şi 
puritatea aşezământului suspendat 
pe vârful muntelui, iarna a profitat de 
neatenţia lumii şi a nopţii, învăluind 
totul într-un văl alb şi diafan de 
zăpadă, pe care l-am descoperit cu 
încântare la revărsatul zorilor, când 
mănăstirea a început să pulseze din 

nou de viaţă şi activitate.
Ne-am luat rămas bun de la gazdele 

noastre, mulţumindu-le pentru ospitalitatea 
şi generozitatea oferită şi ne-am întors în 
lumea noastră, mai bogaţi spiritual, mai 
încrezători şi mai fericiti.
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Victoria STOLOJANU

Dedicăm acest ,,dialog’’ la doi ,,pietrari”  
ai  Gorjului. 

Constantin Brâncuşi,  de la a cărui naş-
tere în 17 martie 2022 se come-

morează 65 de ani şi Ion Popescu Voiteşti 
rămân în amintirea noastră prin umanismul 
lor concretizat în realizările lor dedicate 
societăţii româneşti.

Şi dacă te-a vrăjit odată imaginea muntelui  
eşti om imun la vrăji toată viaƫa. Mai mult, dacă această vrajă a avut 
loc în copilărie vorbeşti cu piatra muntelui şi-o faci prietenă, şi-o faci 
iubită, şi-i cȃnƫi, şi cȃnƫi despre ea prin lume, depinde ce ƫi-a cȃntat 
ƫie mama la scaldă!

În acelaşi an, 1876, se năşteau, cu munƫii de piatră ai Gorjului în 
priviri, cu libertatea priveliştilor în care vederea nu se împiedica  de 
nimic pȃnă la  munƫii ale căror creste se uneau cu cerul,  doi băieƫi, 
unul în Hobiƫa  şi unul în Voiteşti, pe unul îl chema Constantin şi pe 
celălalt Ion.

Voiteşti, Ion Popescu Voiteşti este ofiţerul savant,  marele 
geolog gorjean  participant şi rănit la Turtucaia  în Primul Război 
Mondial. Mobilizat în război  de Institutul Geologic şi însărcinat 
cu studii geologice pentru cercetarea cerută de  aprovizionarea  
armatei cu petrol (în regiunea petroliferă de la Solonţ şi Moineşti 
a determinat sporirea producţiei zilnice de petrol cu zece vagoane)  
şi sare (a descoperit pentru trebuinţele armatei române, masivul 
de sare de la Sărata-Bacău)  în vederea intensificării producƫiei de 
petrol şi sare după Războiul Reîntregirii, a avut   activitate ştiinƫifică 
geologică  ,,privind zonele istorice ale ƫării’’ dar mai ales a pus bazele 
organizării unui serviciu geologic al armatei, fiind folosit datorită 
prestigiului său  în favoarea bunei organizări  a armatei române  şi în 
timpul celei de-a doua conflagraţii mondiale.

Ei, dacă şi  Miracolul iubirii  te atinge, eşti om 
care prinde să vadă cu sufletul. Iubire de oameni 
şi iubire de pietre, ,,Idolul’’ celor doi copii a fost 
... piatra. Nevoia i-a dus şi unde nu le-a fost voia 
fiindcă pămȃntul Gorjului a fost sărac şi nu se prea 
putea nici atinci şi nici azi trăi bine din el. Voiteşti 
este numele unui sat din judeţul Gorj. Aparţine 
de comuna Bălăneşti, situată la poalele munţilor 
Parâng. Munƫi a văzut şi Brâncuşi încă de copil. 

Întȃlnirea lor a avut loc în 1941 şi se cunoaste 
că discuƫia celor doi a fost despre care ar fi cea 
mai potrivită piatră pentru sculptură.

Dialogul următor, despre ce altceva decat  
despre piatră, n-a avut loc niciodată şi poate  
fi o provocare pentru fiecare din noi despre ce  
gȃndim cand spunem ,,piatră’’. Fiind ziua lui în  
noiembrie primul este cel ce vede proprietă-
ƫile practice ale pietrei, Ion Popescu Voiteşti.  
Pe al doilea îl ghicesc şi pietrele din Gorj că le-a văzut esenƫia-
lizate, le-a dat şansa să devină o formă de comunicare între oa- 
meni, una specific, aparte, tainică, le-a redat pietrelor pe lȃngă 
ceea ce este al lor, frumuseƫea antică şi renascentistă, adăugȃnd 
armoniei, echilibrului şi simetriei şi monumentalul cu impunătoarea 
materialitate obiectivă şi stilizarea, cu proporƫiile interioare şi 
secƫiunea de aur, cu numărul de aur; artistul a pus în valoare 
polifonia formelor mute, grupul sculptural de la Tȃrgu-Jiu e uluitor; 
mişcarea şi mai ales zborul definindu-le: 

- Hotărnicire, piatră de hotar, temelie, piatră de temelie, piatră 
de rȃu.

- Pridvorul cu coloane sculptate în piatră de Viştea, Biserica ce 
prăznuieşte pe Sfântul Ierarh Nicolae are fundaţia din piatră cu var. 
Tare ca piatra! „Sorcova, vesela, Să trăiţi, să’mbătrâniţi,/ Ca un măr, 
ca un păr, / Ca un fir de trandafir,/ Tare ca piatra.”

- Folclor cu piatra? „Brăduleţ crescut în iarbă / Rău e doamne, 
fără tată,/ Brăduleţ crescut în umbră/ Rău e doamne, fără mumă./ 
De-ai călca din piatră-n piatră/ Din străin nu-ţi mai faci tată/ De-ai 
călca din urmă-n urmă/ Din străin nu-ţi mai faci mumă/ De-ai călca 
din flori în flori/ Din străini nu-ţi faci surori”.

- Da? Atunci:„Munte, munte, piatră seacă/ Lasă feciorii să trea-
că/ Să treacă la ciobănie/ Să scape de cătănie/ Cătănia-i plug de fier/  
Trag voinicii până pier/ Cătănia-i plug de-aramă/ Trag voinicii fără 
seamă”.

- Bate Doamne băutura că rău a mai stricat lumea,/ Dar n-o bate 
cu piatra, nici Doamne cu seceta,/ Că mai sunt de ştiu s-o bea şi nu 
şi-au pierdut măsura. …Dialogol poate continua…

-Simplitatea în artă este, în general, o complexitate rezolvată. 

RĂZBOI JUST? Astfel eu la pietre le spun altfel: Sărutul, Muza Adormită, Sculptura 
pentru orbi, pietrelor funerare ale eroilor căzuţi în Primul Război 
Mondial le zic din 1937 Masa tăcerii, Poarta sărutului, Aleea 
Scaunelor şi în 1938 le-am adaugat Coloana Infinitului, din alt 
material.

- Pentru mine, ca paleogeograf,  piatra înseamnă intuiƫie. Toate   
ipotezele, că ar zăcea între pietrii petrol, sare, gaze, mi-au fost con- 
firmate cu dovezi concrete în teren. În ceea ce priveşte  geologia eco- 
nomică pot spune chiar că am fost un vizionar. Lignit, petrol, sare, 
ape minerale  am scos din piatră seacă. Quelque nouvelles donnes 
sur la genese du petrol des regions carpatique roumaines. Bazinul Pe-
troşani în contextul geologic al depresiunii carpatice, situaƫia geo-
logică, originea şi evoluƫia izvorului Hebe la Sȃngeorz-băi. Geologia teo- 
retică şi aplicativă cu stratigrafie, tectonică, mineralogie, paleon-
tologie, paleografie, geomorfologie, fosile, tectonică, geologie ingine- 
rească, tehnică şi economică, hidrogeologie, este paleta foarte vastă 
privind geoştiinƫele nu mi-au rezervat secrete. Doar mici surprize cu 
…şi mai mult decȃt am intuit eu. Alcătuirea geologică a Romȃniei am 
creionat-o zȃmbind. Programul Academiei de Ştiinte din Romȃnia, 
preşedintele ,,Secƫiei a V-a de geologie, mineralogie şi geografie 
are conferinƫa Geologia și războiul: Serviciul geologic al armatei. 
Realizări  în geologia tehnică de război.

- Am mai păƫit-o! Mlle Pogany (1913, prima versiune) e bronzul 
acela cu patină, aşezat pe o bază mică rectangulară, tăiată în lime-
stone. Prezenţa acestei sculpturi la Armory Show, în 1913, a provo-
cat un enorm scandal în presă, similar cu acela produs de pictura 
lui Marcel Duchamp, Nud coborând o scară. Au ridiculizat portretul 
redus la un ou, înlocuirea buclelor cu scrijelituri, n-au înţeles nimic 
din esenţializarea formelor, din ceea ce Brâncuşi îşi dorea ca să în-
semne sculptura, o lucrare a apei modelând pietrele... În 1926, iar 
am păƫit-o, am creat o nouă versiune a Păsării în spaţiu, în bronz. 
Am expediat sculptura de la Paris, cu destinaţia New York. Pentru a 
fi prezentată în Galeria Brummer, unde prietenul meu Marcel Du-
champ de la Armory Show, organiza o expoziţie. Cu el am împărţit 
frăţeşte oprobiul public, care considera că lucrările noastre şi ale 
altora nu pot fi socotite artă. La vamă, lucrarea mea a suferit un 
tratament... vameşii au considerat că Pasărea în spaţiu nu e artă 

ci „commercial wares”, produse fabricate, şi prin 
urmare nu poate fi scutită de taxele de vamă. 
Din punctul de vedere al vameşilor, lucrarea nu 
semăna cu o pasăre şi făcea parte din categoria 
obiectelor utilitare, gen ustensile de bucătărie 
sau instrumentar folosit în spital. Am depus o 
plângere la tribunal împotriva acestei decizii şi a 
urmat procesul în sine, unde s-a discutat şi pledat 
în legătură cu ceea ce înseamnă arta, sculptura. 
Au fost chemaţi martori şi experţi, sculptorul 
englez Edward Epstein, directorul Muzeului din 
Brooklyn, William Henry Fox şi fotograful Ed-
ward Steichen. Până la urmă s-a ajuns la con-
cluzia că definiţia artei nu mai corespunde ul-
timelor evoluţii ale artei şi că eu, jumătate ƫăran 
şi jumătate zeu, am impus un nou limbaj pietrei şi 
am găsit în fondul meu sufletesc forţa de a aduce 
imaginea la esenţă transformȃnd sculptura în 
ideogramă şi cu  ,,Prometheus’’ şi producând mai 

multe versiuni Young Girl, una de marmură,  cu un piedestal original 
pentru această sculptură Negresa albă I (1923), o lucrare sculptată 
într-o marmură albă cu veniaturi, Elipsa de marmură bleu-cenuşie 
a peştelui din sculptura The Fish (1930) e aşezată pe un piedestal 
făcut din trei părţi, una de marmură şi doi cilindri din limestone. Di-
mensiunea soclului pentru peşte e aceea a circumferinţei unei mese 
joase ţărăneşti.

Ce m-a uimit la cei doi ,,pietrari’’ ai Gorjului? Umanismul, 
încrederea în raţiune, în ştiinţă, cu natura  model al artei şi ştiinƫei,  
model de viaƫă, toleranƫă şi iubirea pentru diversitate. Unitate în 
diversitate mai spune ceva?

Să le dăm un ultim prilej de a dialoga şi a-şi spune unul altuia şi 
nouă, indirect, cele mai importante gȃnduri ale lor despre...piatră.

Începe încă geologul:
- Secţiunea morfologică şi morfostructurală de pe aliniamentul 

Valea Sadului-Şasa cuprinde falia marginală nordică ce delimitează 
Depresiunea Subcarpatică şi în acelaşi timp ne arată contactul cu 
structura şisturilor cristaline din nordul bazinetului Bumbeşti-Jiu.

- Măiastra, Măiastra (1910-1912) pe care am aşezat-o pe 
un piedestal din trei părţi, făcut din limestone, două părţi fiind 
rectangulare şi având la mijloc Dubla cariatidă (1910-1912), pe 
care, o  priveşte de la nici jumătate de metru distanţă poeta Paula 
Romanescu şi ,,am sentimentul că piatra respiră,, spune ea într-un 
fel în care vorbele îi ajung pȃnă la mine: ,,cum să-ƫi traduc tăcerea, 
Brȃncuşi? Sărutul ƫi-l înƫeleg aşa: Braţele tale mă cuprind –/liane 
calde,/Braţele tale îmi deschid/Ceruri înalte./Suntem nu doi ci un 
întreg/De dragoste/Şi înţeleg/Din graiul pietrei – căpătâi:/De nu-i 
iubire, nimic nu-i! Războiul nu poate fi just.  

CONSTANTIN 
GEANTĂ

POEME

de multe ori
cuvintele
devin pietre
iar pietrele
se răstoarnă
în glasul inimii

de mult ori
graiul inimii
devine  fier
iar fierul
se ascute
pe nicovala 
din suflet

cocoșul de martie

cocoşul de martie
simbol al tăcerii împietrite

singur la festinul uitărilor
îmi derulez amintirile
printre străveziile vârste
şi pornesc în ritualicul marş
al statuilor care
din granitul Terrei
se avântă în fâlfâirea angelică
a coloanei fără de sfârşit…

Şiva, eu şi Capricornul dansăm…

nici o furtună

nici o furtună în calea lui
deoarece era mesagerul iubirii.
un zâmbet şi o atingere suavă
îngerul păcii
plutea peste agora
şi din mulţime
un glas a răsunat
trăiască vestitorul
iar soarele
prin razele aurii
a înconjurat
capetele celor mulţi
aureola sfinţilor
adumbrea ziua Domnului.

deseori tata

deseori tata
aplecat  peste straiele nopţii
încrusta romburi şi inimioare
iar vreme trecea
şi el zâmbea

alte şi alte straie
acopereau somnul înmugurit
iar părul său cel negru
se grizona

azi el încrustează
în inima mea
speranţa
sub care 
mă voi adăposti
de urâtul zilelor

iar amintirea sa
arbore înmiresmat
mă va adumbri
până la marginea vieţii

deseori  tata...

(Notă. Tatăl meu, Geantă Ion, care a trecut la  
cele veşnice pe 19.03.2017, la aproape 84 
de ani a fost tapiţer şi a lucrat, printre altele, 
plăpumi pe care desena inimioare şi romburi.)

de multe ori

iar omul 
devine
sclavul pietrelor
pe care 
la atârnă de inimă
iar cugetul se pierde
în noroiul 
din ceilalţi

de multe ori…
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 Adrian ȚION

Poveştile de amor ale persona-
lităţilor au stârnit întotdeauna 

interes în mentalul colectiv. Pentru unii 
chiar mai mult decât opera propriu-
zisă. Idealizând sau romanţând nişte 
pasiuni, ridicând uneori la puterea n  
nişte iubiri trecătoare. Când relaţiile 
amoroase au fost de durată, curio-
zitatea s-a dovedit foarte productivă 

şi deosebit de iscoditoare, dornică să răscolească şi să 
devoreze intimităţi. Despre iubirile lui Eminescu şi cele ale 
lui Nichita Stănescu, despre iubirile lui Beethoveen şi cele 
ale lui Picasso, de pildă, s-au scris cărţi şi se vor mai scrie. 
Intuiţia lui Eminescu nu a dat greş nici în această privinţă: 
„Toate micile mizerii unui suflet chinuit/ Mult mai mult îi 
vor atrage decât tot ce ai gândit” scria poetul, dezamăgit, 
în Scrisoarea I. Desigur, Eminescu are dreptate. Dar 
aparentele „mici mizerii” ale sufletului, secretizate în timp, 
sunt uneori adevărate iluminări, reverberate ca atare în 
creaţie. Din seria acestor dezvăluiri face parte şi publicarea 
corespondenţei personalităţilor. Nu altfel stau lucrurile în 
cazul lui Constantin Brâncuşi, ne spune brâncuşiologul 
clujean Constantin Zărnescu în uriaşul său volum dedicat 
sculptorului – Civilizaţia vizuală Brâncuşi, apărut la Editura 
Napoca Star în excelente condiţii grafice. 

După o muncă trudnică de cercetare, analiză şi inter-
pretare a operei marelui sculptor, un travaliu de 45 de ani,  
(după spusele sale), Constantin Zărnescu şi-a adunat eseu- 
rile şi textele lui Brâncuşi şi despre Brâncuşi în acest masiv 
volum de 710 de pagini, format A4, carte de căpătâi, impo-
sibil de ignorat în taxonomia exegezelor despre universul 
artistic brâncuşian. Cu deferenţa cuvenită unui demers scrii- 
toricesc de asemenea anvergură, această „Biblie a lui Brân-
cuşi” oferă o privire cuprinzătoare, panoramică, o tratare 
complexă, exhaustivă în felul ei, a formelor de simbolizare 
implementate în opera „Sfântului din Montparnasse”. Împle- 
tind comentariul eseistic, susţinut la cote de înalt rafinament 
intelectual, cu biografismul spectacular, Constantin Zărnescu  
reuşeşte să eşaloneze pe capitole importanţa etapelor de cre- 
aţie într-o abundenţă mereu nesaturată de informaţii şi consi- 
deraţii năvalnice, pasionale, extaziante, filtrate de gustul 
unui estet însetat de măreţia frumosului artistic universal. 

Capitolul VI al acestei uimitoare cărţi este dedicat unui 
„roman de dragoste epistolar”, repovestit de autor după 
volumul prezentat de istoricul de artă Doina Lemny şi tradus 
de Claudia Drăgănoiu, apărut la Editura „Vremea” în 2019, 
subintitulat De la Tantan la Tonton. Dar cine sunt Tantan 
şi Tonton? Nimeni alţii decât Constantin Brâncuşi însuşi şi 
Martha Lebherz, balerina din Geneva, dansatoarea cu trup 
divin, care s-a îndrăgostit de el la o vârstă fragedă. Astfel 

BRÂNCUȘI, PERSONAJ ÎNTR-UN „ROMAN DE DRAGOSTE EPISTOLAR”
că au intrat în acest roman de dragoste cu pseudonimele 
alintătoare cu care îşi semnau scrisorile: Tantan de la 
Constantin şi Tonton de la Marthon-Martha. Povestea de 
iubire dintre ei începe prin 1925 sau 1926. „În iunie 1926, 
sufletul său  de sculptor singuratic, luptându-se cu materia, a 
fost săgetat de o fecioară; nu era oricine, ci o fiinţă specială” 
(scrie Zărnescu), adică o fată cu blonde cosiţe, de nici 20 de 
ani, pe care sculptorul o invită în Atelierul său şi-i propune 
să-i devină secretară. E adevărat că sculptorul 
se apropia de 50 de ani, dar pasiunea pune 
stăpânire pe ea: „Simt o învolburare în capul 
meu! Sunt nebună de fericire! Mă dăruiesc, 
întreagă, ţie! Până acum eu n-am iubit pe 
nimeni!” sunt vorbele ei care o înalţă spre 
cer, după cum va scrie în alt loc. Delicateţea 
apropierii dintre ei, trăirile pasionale sunt 
desprinse din scrisori, deoarece la scurt 
timp Brâncuşi trebuie să plece în America în 
vederea expoziţiei personale şi a rezolvării 
conflictelor cu Vama Statelor Unite, astfel că 
depărtarea i-a pus în situaţia de a-şi dezvălui 
sentimentele prin scris. Sculptorul primeşte 
92 de scrisori trimise spre el, la New York. 
La întoarcere, el se arată foarte interesat 
de ele, intercalază scrisorile ei cu ale sale 
vrând să alcătuiască o carte, „fiindcă nimeni nu scrie doar 
pentru el însuşi, frizând modestia sau doar pentru celălalt!”, 
precizează prozatorul Constantin Zărnescu, adăugând că 
„Tonton şi-a dorit şi a râvnit să devină personaj”. Dar scrisorile 
lor au stat nedescoperite, nepublicate 96 de ani. Ele au fost 
ascunse de Alexandru Istrati şi Natalia Dumitrescu, „legatari 
testamentari” erijaţi în „moştenitori”, până când doamna 
Doina Lemny, cercetătoare angajată la Centre Pompidou,  
conservator şi istoric de artă, le-a găsit „după obositoare 
şi îndelungi cercetări printre hârţoage”, deschizând astfel 
o nouă perspectivă de cunoaştere a omului Brâncuşi şi a 
artistului considerat „l’inventeur de la sculpture moderne”. 
Flacăra iubirii secrete pentru Tonton-Martha a alimentat 
o perioadă fastă din creaţia sculptorului (1926 – 1939) în 
centrul realizărilor situându-se Leda, expresie a reunirii 
dintre cele două forme: elementul feminin şi cel masculin 
(după cum reiese din comentarii). Misterul indescriptibil 
al „lunii de miere” este prelungit de Brâncuşi, convertit 
creativ în munca asiduă a căutării formelor de esenţializare 
a expresiei. Zărnescu eternizează povestea lor de iubire 
prin pagini pline de poezia reconstituirilor fabuloase, în stil 
propriu, pasional.  

Repovestitorul acestui roman de dragoste în scrisori 
recreează atmosfera efervescentă a epocii trimiţând spre 
„scandalul oficial” cu vama newyorkeză şi spre ariştii din 
jurul sculptorului care îi vizitau Atelierul. Oamenii din 
anturajul scultorului sunt trataţi ca personaje secundare ale 

întregirii unui epos de altădată, intrat în legendă. Divagaţiile 
au importanţa şi savoarea încadrării în peisajul avangardist 
al Parisului acelor ani, în care apar Marcel Duchamp, 
Tristan Tzara, Josephine Baker, James Joyce, Pablo Picasso, 
Giacometti, dar şi sora Marthei, Julieta, şi prietenele Irina şi 
Lizica Codreanu. Portretul spiritual al sculptorului este în- 
tregit de autorul cărţii, precum procedează Valeriu Butules- 
cu în piesa de teatru Infinitul Brâncuşi, prin scene imagi-

nate în Atelierul din Impasse Ronsin în care  
Tantan-Bâncuşi povestea musafirilor episoa-
de din Cervantes şi Lesage. Sunt agape, par- 
ty-uri virtuale care au rămas legendare, asu- 
pra cărora autorul cărţii revine cu mare ad- 
miraţie. „Explicându-şi” sculpturile, viziunea 
despre artă, demersul artistic, Tantan e ex-
tras din pulsul vieţii adevărate şi introdus în  
pioasă extrapolare eseistică, sinteză a arte- 
lor şi civilizaţiilor, ţintă spre care tinde mereu 
scriitorul şi eseistul clujean. Discursul se îm- 
pleteşte aici cu aforismele brâncuşiene, publi- 
cate şi comentate de Constantin Zărnescu 
în 1980, cunoscând de atunci mai multe 
ediţii. Mai mult chiar, sunt adăugate virtuale 
discuţii despre arta egipteană, făcându-i 
Marthei-Tonton iniţierea în misterul artei 

antice ca eroul lui Camil Petrescu Ştefan Gheoghidiu care 
face istoria filosofiei într-o noapte în budoarul Elei. În 
faţa discipolilor, Tantan-Brâncuşi va repeta că „mâna e 
prelungirea minţii”, ea gândeşte, este mâna-fantomă care 
dezvăluie şi ascunde, întocmai aşa cum apare fotografia pe 
care el însuşi şi-a făcut-o, (un selfy am spune azi), cu palma 
cu degetele răsfirate pusă în faţa ochilor, ca să-şi ascundă 
chipul; fotografie-ilustrată editată de Centre Pompidou în 
stare să pună în evidenţă calităţile de fotograf rafinat ale 
sculptorului. Pentru că mâinile spun istoria afectelor noastre 
iar sculpturile ieşite din aceste mâini sunt materializarea 
acestor tainice trăiri.  Comentarea fotografiei de la pagina 622 
a cărţii este emblematică pentru eternizarea clipei, pentru 
decriptarea misteriosului legământ de iubire şi dezvăluite 
parţial de acest insolit roman de dragoste. Tantan şi Tonton 
stau faţă în faţă. Ea îl priveşte cu admiraţie, surâzând. „În 
mâna stângă, (descrie Zărnescu), Tantan ţine declanşatorul, 
«firul», care nu se observă. În spatele lui Tonton e Peştele, 
simbolul zodiacal al lui Tantan. Ea odihneşte, tolănită, pe o 
marmură enormă: Masă rotundă”. Cosiţele ei sunt prinse 
deasupra capului, după moda timpului, sau „cozi împletite 
ca mocăniţele noastre”, după cum scrie Doina Lemmy. 
Tantan-Brâncuşi a cumpărat un teren pentru o casă, dorind 
să trăiască împreună în acea casă pentru tot restul vieţii. 
Dar soarta a decis altfel. Martha-Tonton a trăit 103 ani, 
departe de Tantan-Brâncuşi. Până la această vârstă a fost 
singură, împletind cosiţe albe.

EMIL - CIPRIAN VESTEMEAN Tricotând idei
Trăiesc pe viu o eclipsă de inimă

şi cerul respiră greu.
În curând mi se vestejeşte ziua

şi simt că a trecut fără să o fi mirosit.
Unele gânduri ne pun pe gânduri

E târziu deja şi pe cerul sufletului meu
apar stele, seminţe de lumină

Meditez!
Viaţa e o trambulină

mai lungă sau mai scurtă
care într-o zi ne va catapulta…

Vis de nea

Întunericul mi se-mpleteşte
în ochii trişti fără icoana ta

şi-aud c-afară ninge, cu fulgi moi,
amintiri inutile

într-o prăpastie flămândă.
Ies în câmpul infinit, alerg şi

mă opresc ca la răscruce
şi-acolo ard precum o lumânare 

subţirică
uitată-n zăpadă ca far pentru străini.

Sărut fulgii şi risc să mor înecat de alb!
Apune iar zăpada peste lume
şi mă-nvelesc cu proaspătă

pânză de păianjen,
căci mi-am pierdut mersul.

Te văd aievea, fulgii aleargă, dau concurs
ajungă pe chipul tău iubit!

Te rog ca în noaptea aceasta
să-mi împrumuţi visele tale,
poate-mi este ultima visare!

Emoții
Sângele mi s-a învineţit

Venele mi-s strâmbe
Inima bate a cazan gol

Şi ochii mei se pierd
în valuri de nori!
Mă ciupeşte clipa

Îmi tremură gândurile
Simt cum sunt inundat

de sentimente colorate!
Sunt încordat ca un arc

Pumnii mi se strâng în suflet
Picioarele mi-s incomode

Şi vreau să dispar

şi s-apar pe Marte
Departe…

Teama mă bate pe spate
Avalanşa de idei mă-mbată!

Slăbesc, mă albesc şi mă topesc…
peste noapte…

Călător de-a-și fi…
Ţi-am scris nişte versuri

şi-mi spuneam:
„Ferice de tine poezie!

Tu poţi călători,
poţi ajunge în mâinile ei…

Să fii atinsă
şi strânsă cu gingăşie de ea,

poate chiar în braţe
precum o făptură iubită.

Tu o poţi vedea
cum ochii îţi sorb cuvintele,

îi poţi simţi mirosul şi te bucuri…
poate primeşti chiar şi-o sărutare.

Ce n-aş da ca acum
tu să fii un trist poet

şi eu o poezie…
de dragoste!”

Data şi locul naşterii: 01.08.1985, Blaj, judeţul Alba Localitatea 
de reşedinţă: Blaj, (Alba) Mobil: 0742 217 658
E-mail: cipriandeblaj@yahoo.com
Naţionalitate: română. Stare civila: căsătorit
Cărţi publicate: • Natura creație și dar al lui Dumnezeu, Ed. Buna 
Vestire, Blaj, 2004. • Cucerirea culmilor, Ed. Napoca Star, Cluj-
Napoca, 2006. • Cuvântul sculptează, Ed. Anamarol, Bucureşti, 
2009. • Vreau, se poate, voi reuși!, Ed. Surorilor Lauretane, Baia 
Mare, 2010. • Coordonatele mărturisirii și chipul îndrumătorului 
spiritual regăsite la Pr. Ștef Ștefan Bernard A.A., Ed. Surorilor 

Lauretane, Baia Mare, 2011. • Amator juventutis - Episcopul martir Ioan Suciu, Ed. 
Surorilor Lauretane, Baia Mare, 2012. • Labirintul haosului meu, Ed. EuroPress, 
Bucureşti, 2014. • Gânduri din jurnalul Sofiei, Ed. Surorilor Lauretane, Baia Mare, 2014.  
• Vreau, se poate, voi reuși! - 30, Ed. Surorilor Lauretane, Baia Mare, 2015.  • Manualul 
cavalerului fericirii, Ed. Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2016.  • 70 de poezii ciudate, 
Ed. Eikon, Bucureşti, 2017. • Înțelepciunea de a fi fericit, Ed. Eikon, Bucureşti, 2017. 
• Ziditorul tinerilor prin cuvinte - Episcopul martir Ioan Suciu, Ed. Surorilor Lauretane, 
Baia Mare, 2017. • Modestul înțelept, Ed. Eikon, Bucureşti, 2018. • Fericirile lui Isus, 
Ed. Viaţa Creştină, Cluj-Napoca, 2019. • Cele mai frumoase poezii din lume(a mea)!, 
Ed. Eikon, Bucureşti, 2020. • Sfântul păcătos, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 2020. • De 
bogate ori, Ed. Eikon, Bucureşti, 2020. • Trăind cu înțelepciune, Ed. Surorilor Lauretane, 
Baia Mare, 2020. • Blajul repovestit, Ed. Vremea, Bucureşti, 2020. • De la viață am 
învățat, Ed. Eikon, Bucureşti, 2021.
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Constantin ZĂRNESCU

Artist plastic, poet, eseist, Dl. Petre 
Cichirdan a publicat (şi) patru 

romane în ultimul deceniu: Oglinda 
(2011); Secolul XXI. Un cetățean între 
milenii (2011); Vulturul de la Pietrari 
(2014); Orașul de carton (2021), că-
rora le-am închinat cronici literare, în 
importanta noastră revistă, din Sud: 
„Scrisul Românesc” şi aici, la Cluj-Na-
poca, în rev. „Oraşul”, relevându-i calită-

ţile excepţionale de artist polimorf, iniţiator on-line, al unor 
reviste, precum „Interferenţa Artelor” şi „Cultura Ars Mundi”; 
şi al unor gazete cunoscute: Povestea  vorbii 21 şi Cultura 
vâlceană. Ultimul său roman mitico-religios a apărut, în două 
mari volume, la Imprimeria „Kitcom. Vergulesa – Poganu-Olt”, 
la sfârşitul anului 2021, într-o formulă ambiţioasă – o „viziune 
biblică”, pentru prea suferinzii pandemici, cetăţenii de astăzi.

Autorul utilizează Biblia Cornilescu, din 1932, imprimată 
de Institutul biblic din Londra (1933), pentru românii din toată 
lumea, ediţie vândută de călugării bătrâni, în taină, spre a-şi 
plăti reţetele de bătrâneţe.

Arborescent, stufos, baroc, cu titlul „Raiul este aici, pe 
pământ. Cartea vieţii & Cartea Cărţilor”, se structurează, etajat, 
„din versete”, în chip dinamic şi prolix. Romancierul preia, 
precum perpetuare a unor „reguli”, „porunci”, „precepte”, 
tot ceea ce au produs, civilizaţiile, în istoria universală. Iată-l, 
cel dintâi, pe Isaia: „El (Dumnezeu) va hotărî, între un mare 
număr de popoare, ca săbiile (oştirilor) lor să se transforme 
în cosoare!”... Iar brazda, spune cu nădejde şi bucurie, un 
mare poet român, fost călugăr, Tudor Arghezi: „brazda să se 
transforme-n călimară!...”

Prima, esenţială, teofanie: „Rugul Aprins”; plecarea Evrei-
lor, din Egipt, după o opresiune de 430 de ani; (În paranteză: 
rugul arzător, purificator – şi în România Mare!). Dreptul la  
viaţă, la libertate rămâne, de nenumărate ori; alături de drep-
tul de a fi... sărac! Şi dreptul ca pământul, unde te-ai născut, 
să-ţi fie în Patrie. De la Moise, la Iisus, după pilda Profeţilor, 
susţine romancierul, trebuie să aducem laude sărăciei, 
lipsurilor nevinovate; şi celor care, trudind, rămân săracii: „Să 
nu nedreptăţeşti pe sărac, la judecată!... Să nu răspândeşti 
zvonuri neadevărate. Să nu te uneşti cu cel rău, ca să faci o 
mărturie mincinoasă. Să nu te iei după mulţime ca să faci rău; 
şi la judecată să nu mărturiseşti trecând de partea celor mulţi, 

PETRE CICHIRDAN: „CARTEA CĂRȚILOR & CARTEA 
VIEȚII. RAIUL ESTE AICI PE PĂMÂNT” 

„Secolul XXI ori va fi religios, ori nu va mai fi deloc!...” (André Malraux)

ca să abaţi dreptatea. Să nu părtineşti pe sărac la judecată.”
Coborând în actualitatea noastră, nemeritoasă, vedem, vi- 

zualizăm, o „apocalipsă generală”: cetăţeni sărmani, plecând 
în alte ţări; lene – întreţinută prin salarii de mizerie şi pensii 
„speciale”, ducând la ruinare şi „sfârşit de lume”. „Vedem, 
adaugă autorul, că bunul Dumnezeu nu este 
trecut, în paragrafele şi aliniatele Constituţiei 
Uniunii Europene; iar pe multe biserici noi nu 
se mai pun cruci creştine. „Uniunea Europeană 
nu vrea să (mai) audă de Tine, Doamne-
Dumnezeul Nostru!...” Cum vine ciuma, holera, 
pandemiile? Vox Domini: „Voi trimite peste voi 
groaza, lingoarea, molima şi frigurile, care vor 
face să vi se stingă ochii şi să piară viaţa din 
voi!... Sămânţa o veţi semăna în zadar, căci o 
vor mânca vrăjmaşii voştri. Vi se va da pâinea, 
drămuită cu cântarul; veţi mânca, dar nu vă 
veţi sătura. Vă vor împrăştia printre neamuri.”

Există, în contemporaneitatea noastră,  
„preacurvia cu gura”; şi „blestemul unei în-
delungi pandemii, credincioşii pierzându-şi 
„curăţia”, vigoarea, „sănătatea”. Având părinţi 
români-basarabeni, care au suferit cumplit 
– sub „Leul Stalin”, dl. Cichirdan avansează 
profeții, posibil a fi văzute, curând: „Ţi-au plecat 
copiii, de lângă tine – Basarabie şi Bucovină; şi 
nu s-au mai întors, niciodată. Sunteţi ca nişte 
ape, vărsate peste tot, însă care nu se mai 
adună!... A transformat Leul sovietic, săbiile, 
în plugari?... După legea unui mare chimist 
(Lavoisier), nimic nu se pierde, nimic nu se 
câştigă, ci totul se transformă!... Folosind 
oţelul, pentru propria înarmare, Leul Stalin a 
fabricat, în serie un plug – la două tancuri!...” 
Aceasta e salvarea Umanităţii muncitoare?

Romanul lui Petre Cichirdan se edifică, pre-
cum „o epopee biblică, în versete”; cele mai 
nepieritoare sentinţe şi precepte sunt din Isaia, 
Iona, Mica, Moise, Isus, Osea, Pavel şi Petru; 
sunt relevate, decelate şi explicate, în faţa unor  
lectori, care nu mai ştiu, nu mai pătrund pro-
funzimile Bibliei; şi nu le mai asimilează! Pare  
o lume a simbolurilor, care, cândva, se înălţau,  
din Tatăl, Isus, Maria, Sfânta Treime, Geneza – se  
confesează un personaj-povestitor, central: 

Toschris. Mai multe, mari simboluri?! Chiar şi în poezie?! Ne 
amintesc, oare, de Tudor Arghezi? „Din bube, mucegaiuri şi 
noroi / Iscat-am frumuseţi şi sensuri noi”?

*
Sunt, în acest roman, RAIUL ESTE AICI, PE PĂMÂNT, şi 

„analize”, cu aparenţă tainică, „obscură”. Iată 
ce afirmă un personaj: „Eu nu le prea am 
cu Azazel sau cu Lucifer! Rugăciunile pot fi, 
întotdeauna, mai multe, dar există numai un 
singur Crez! Singura cale de a dovedi adevărul 
şi dreptatea rămâne acţiunea, munca, fapta!... 
Vorba, gura, vorbăria, vocea găunoasă pot să 
ne ocolească, să ne manipuleze!... Fapta e totul 
– mântuirea!...”

*
„Tainele Domnului Dumnezeu sunt de 

nepătruns, dar păstrate în pilde”.
Este ilustrat, obsidional, Apostolul Pavel, cu 

sentinţa: „Omul vine pe lume gol; adică fără 
nici o avere; şi pleacă la fel de gol, sărac (azi se 
utilizează expresia: auster! Sărăcia şi popoarele 
sărace sunt la temelia lumii; repetă şi Apostolul 
Petru, reluată des, în roman..

Aceasta – sărăcia, adaugă Petre Cichirdan, 
e piatra din capul unghiului!... Piatra vie!... 
Piatra pe care o împing zidarii!”...

„Cere şi ţi se va da!... Iată, eu vin şi bat la uşa 
ta!...” (Prima frază, metamorfozată, în celebra 
Simfonie a V-a, a Destinului, de Beethoven.)

„Apocalipsa a fost”, afirmă romancierul; şi 
se va sfârşi şi pandemia! Vom vedea curând 
pe pământ cetatea nouă Ieru-salim?... Ne-o 
spune poetul Ion Alexandru, încă din deceniul 
opt, unor ţărani maramureşeni, că „Isus a venit 
– dar nu suntem în stare să îl vedem; umblă, 
necunoscut, printre noi!”

Prozatorul Petre Cichirdan crede în „eterna 
reîntoarcere”. De la colectivităţile biblice, creş-
tine, primitive şi socialismul primitiv, antic, 
omenirea se va întoarce la acel socialism, din 
epoca Luminilor. Toate popoarele au devenit 
fraterne, prin sărăcie.

Secolul XXI va fi religios! E Promisiunea 
Cărţii Cărţilor – RAIUL S-A NĂSCUT AICI, PE 
PĂMÂNT!

„VERSAILLES”
(roman)

(Fragmente)

Csaky E POE

Să nu se uite că Ţigănia (Versailles-ul) în Râmnicu 
Vâlcea a existat în acelaşi timp cu Râmnicul de altă 

dată!... Sinaie a Olteniei (Iorga), când era unul dintre oraşele 
cele mai frumoase din Regatul României...

*
Populaţia Ţigăniei - Versailles-ului - a fost una eroică care  

a făcut ordine în anii 1970, când a cerut bani pentru expro-
pieri, care i s-au plătit, şi, şi-au dat proprietăţile (casele)  
pentru blocuri cu condiţia primirii de apartamente în acelaşi 
loc!...A obligat PCR Vâlcea să gândească sistematizarea 
noului oraş în interesul ei! În 1980 aici s-au construit cele 
mai frumoase blocuri de locuinţe (confort I)... Păcatul cel 
mare al vâlcenilor dinspre nordul oraşului a fost demolarea 
Şcolii de Muzică şi popularea Genţii de pe Dealul Capela 
care a răpit frumoasa vedere spre oraş de la Motelul Capela. 

*
(...)
Visez, da visez de multe ori acelaşi lucru, că locuinţa 

în care m-am născut din nordul Râmnicului, Versailles, V. 
I. Lenin 298, a lui Roman Vlad, arde!... că flăcări mari o 
cuprind de fiecare dată şi bucăţi din acoperiş stau să cadă, 
se tot desprind, parcă se pun înapoi şi iar se desprind, şi 
noi toţi viii şi morţii alergăm care încotro să ne adăpostim 

de flăcări, de grinzile desprinse, de jarul care se năpusteşte 
peste noi. Nimeni nu moare, trăiesc chiar şi cei care au 
dispărut demult... Nimeni nu aleargă normal, cel puţin eu 
mă împleticesc, mă rătăcesc printre blocurile construite în 
jur, şi la casa mea nu mai ajung... Nu era casa construită de 
tata sau bunicul; şi casa, şi bunicul rămăseseră în Basarabia. 
Casa în care tot mă visez şi care ia mereu foc sau stă să se 
dărâme a fost construită de Vasile Vlad şi mai apoi a rămas 
a lui Roman Vlad, fiul primului şi ultimul locatar înainte 
de demolarea din 1978. Vasile Vlad cu nevasta, veniţi din 
Austro Ungaria, Sibiul de ieri şi de astăzi, aşa cum au venit 
mai toţi potcovarii şi măcelarii din cartier, începând de prin 
anul 1860, cred. Vâlcenii get beget le spuneau ţigani dar ei 
nu locuiau pe strada Daniil Ionescu care se înfunda, undeva 
la izvorul lui Piţigoi. Eu vă spun că, poate, cândva, o fi fost 
ţigan baron (cel puţin) de prin bălţile Timişoarei, dar în anii 
`60 era un om bogat care deţinea multe terenuri, case şi 
acareturi pe zona dintre magazinul lui Nicolae Popescu - 
intersecţia cu Daniil Ionescu - şi intersecţia cu strada Taufer, 
partea dreaptă a drumului principal cum mergi la Sibiu. Ăsta 
era Versaillesul Râmnicului cuplat cu strada Daniil Ionescu...
Nevastă-sa era, sau se purta ca ţigancă, îmbrăcată cu rochie 
şi bluză foarte colorate în roşu, batic legat la spate, avea 
salbă de aur şi purta pantofi cu toc scurt. Vasile avea ceas de 
aur cu lanţ, de buzunar, baston şi pălărie (cred, de cioban cu 
calotă scurtă şi boruri mai mari). Băiatul, Roman, îi era ca o 
slugă şi umbla cu carul cu boi... Am aflat ulterior că aproape 
toţi din cartier, frizeri, coafori, măcelari îi erau rude, lui 
sau ai nevestii. Casa a fost construită în 1923 şi avea wc-ul 
înglobat în ea, în extrema estică, cea ce dovedea traiul şi 

spiritul modern pe care l-a dus la viaţa sa, Vasile Vlad. Toate 
rudele lui trăiau în case mici acoperite, unele cu şiţă, altele 
cu tablă neagră. Familia mea a fost luată în chirie pentru 
un antreu şi o cameră în anul 1946, şase persoane, eu, 
născându-mă în `51 şi devenind noi toţi, şapte. O cameră 
mare zisă sufragerie - frigider în timpul iernii - şi un antreu 
pe care părinţii l-au transformat în bucătărie şi dormitor 
al lor...Acolo era o maşina de gătit cu lemne şi o sobă din 
cărămidă şi tencuială, despre care, nu ştiu să fi funcţionat 
vreo dată. După moartea lui Vasile şi nevestii sale, casa asta  
mare, poate cea mai mare din Versailles, a devenit a lui 
Roman Vlad un om care părea singur sau aşa mi se părea 
mie. Casa avea şase camere din care una şi antreul erau ale  
noastre. Aici, în această casă, în sufragerie, sora mea s-a  
îmbolnăvit de stenoză mitrală şi eu, cel mai mic, de otomas-
toidită la urechea stângă!...O visez mereu, din an în an, nu am  
notat lunile, dar de fiecare dată, obsesia onirică îmi revine... 
Foc mult, şi dărămături din care noi nu puteam ieşi, dar nici  
să murim! Această casă avea tavanul foarte înalt, şi eu îl  
ţin minte în mod deosebit fiindcă Ilie, fratele meu cu treispre-
zece ani mai mare, venea din armata făcută la Mangalia, la 
Antiaeriană, şi îmi demonstra că sare spre tavan şi-l atinge!...
Aşa se face că eu ani de-a rândul am visat şi mai visez, pe 
lângă flăcări şi cutremur, că, în admiraţia tuturor mă înalţ de 
la podea şi mă fixez cu palmele de tavan! şi merg în mâini 
cu mâinile lipite de el spre uimirea tuturor care strigă!...
formidabil, Bezù poate să zboare, a învins gravitaţia, iată-l 
cum merge lipit de tavan, cum dansează în aer...este mai 
ceva decât Iuri Gagarin în capsula sa cu vid antrenându-se 
pentru zborul în cosmos.  (Continuare în pag. 14)
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Leontina RUS

Incredibil, dar adevărat. Am fost 
să-mi fac nişte investigaţii pe 

care mi le-a cerut medicul internist. 
O înţepătură de luat sânge şi patru 
analize, 250 lei... mai mă costase 120 
de lei consultaţia şi reţeta întocmită de 
medic, 260 de lei...asta într-o seară şi 
dimineaţa următoare. 

Mai deunăzi, parcă nu costau atât 
de mult! ...Eram obişnuită, de un an de zile, să tot aud cât 
şi cum vor creşte preţurile în România! La gaze, la curent 
electric, la căldură, la apă, adică la tot ce statul trebuie să 
ţină sub control!...şi acum iată şi în farmacii. Te apucă groa- 
za la ce auzi la televizor...adevărată apocalipsă fără schim-

TABLETA INGINERULUI PROGRAMATOR

AVENTURA COSTURILOR ÎN AL TREILEA AN DE PANDEMIE
bare climaterică, fără catastrofe naturale. Adevărată Apo-
calipsă provocată de om...Da, aşa şi cu războiul acesta hibrid 
purtat în Europa de vreo 10 ani, dar mai ales cu războiul 
ăsta de la televizor dintre Federaţia Rusă, agresor, şi Ucraina 
care de-o lună nu poate fi îngenuncheată. Război purtat de 
preşedintele Ucrainei la telefonul mobil şi Rusia cu tancurile 
şi bombele ei eşuate...530 de lei pentru investigarea unor 
dureri de stomac... Dar încă nu au explodat preţurile chiar  
atât de mult, suntem ameninţaţi că nu ştim încă ce ne 
aşteaptă. 

...Şi răsfoind presa locală din anul 1990, colecţia soţului 
meu, am rămas stupefiată de un articol, despre care mi-am 
amintit, care făcuse furori în anul de început al democraţii-
lor europene la un loc (fiind declarate căzute-desfiinţate 
cele două entităţi, una denumită lagărul comunist cealaltă 
purtând emplema imperialismului sălbatic: Liberté, éga-

lité, fraternité! (fac o paranteză, uimită fiind de propaganda 
franceză din timpul pandemiei, care reclama toate măsu- 
rile ce trebuie luate sub egida Revoluţiei de 1848)...
„Un delegat la Varşovia” se numea articolul semnat de P. 
Cichirdan şi era publicat în ziarul săptămânal 7 Zile (s-ar 
putea totuşi să fie Experiment). Articolul a fost precedat de 
cel denumit Impas OPM (acelaşi autor). În primul articol, 
delegatul român-diplomat, nu?- plecat la Varşovia, fiind 
anul de graţie 1989, se gândea să cumpere ceva la copii 
(ştiindu-se ce era la noi), de şcoală, şi ce să vezi, coborând 
din avion s-a oprit la primul chioşc, a stat la o coadă timp 
în care chioşcul s-a închis şi deschis de trei ori, produsele 
triplându-li-se preţurile...2 penare şi câteva ciocolăţi 
costând câteva mii de zloţi...Când am citit articolul am râs...
Au trecut 31 de ani din 1990 şi noi păţim abia acum ce au 
păţit polonezii atunci! 

MARIAN 
ILIE

Dictatorii primăverii

Mă uit uimit spre Europa
Şi-aud  cântând prohoduri  popa

La porţile-i prea larg deschise
După scripturi anume scrise

Să poată face Cei cu Banii
Ce nu făcură otomanii -
Să fecundeze indecent

Măretul nostru continent
C-un ADN mai primitiv...

Aveau nevoie de-un motiv
Să-l populeze-n câţiva ani

Cu ginte-ntregi de musulmani
Să-l bage în reanimare

Şi sa-l repună pe picioare
Dar nu oricum, cum credeţi voi

Ci pe picioare lungi şi moi
Să n-aibă zvâc  să n-aibă spor

Lânga măreţul lor Picior

Au căutat o cale oablă
Să dreagă continentul-rablă
Au inventat o Cart-anume

Pe care-au răspândit-o-n Lume
Cu drepturi, fără obligaţii

Doar pentru inşi, nu pentru naţii
De-au răsturnat majorităţi
C-un labirint de libertăţi
Iar ca sa fie-OK sofismul

Au dat de-a dura comunismul
De se trezi Europa goală

În zbenguiala lor globală...

Dar cum să faci şi cum să dregi
S-aduci aici nişte pribegi
Val uriaş - Gigantic Drop
Asemeni Marelui Potop -

Aşa că se simţi nevoie
A-l re-nvia pe Taica Noe

Şi-au înscenat o primăvară
C-o ploaie lungă  funera
Cu dragii de americani

Storcându-şi fabrica de bani
Şi-nfăptuind grozavă treabă

Cu primăvara lor arabă…

O primăvară fistichie 
Ce se-abătu ca o stihie

Şi mătură c-un crunt ciclon
Întâi vestitul Babilon
Apoi stihia s-a înfipt

În coasta vechiului Egipt
Şi-a enigmticei Cartagini

Lăsând în urmă jaf, paragini
Dându-şi suflarea-ntr-un târziu

Într-al berberilor pustiu
Unde trona Vel Pdişah

Muammar, trimisul lui Allah
Care  în stilul său şpanchiu
Mutase  Raiul în pustiu...

Dar asta nefiind de-ajuns
Cum cerea planul lor ascuns

Se-ntoarseră cu hurricana

Spre est peste Mediterana
Şi-nvăluiră-n primăvară

Damascul, urbe milenară
Unde trona în stilu-i fad

Feciorul lui Hafz-Al-Assad
Trimiseră la ăla-n ţară

Un uragan de primăvară
Doar că „The Hurricane of spring”

Produse valuri la Beijing
La Moscova şi Teheran
Ba şi-n palat la Erdogan

De se treziră ăia toţi
Ameninţaţi de vizi-hoţi
Cu legiuni de islamişti

- Cum dracu să nu le rezişti
Îşi ziseră cu toţii-n barbă

Şi mi se puseră pe treabă...

A fost şi-acolo jaf şi scrum
Iar odiseea nici acum

Nu s-a fost dusă la final
Că ţelul este prea global
Iar păpuşarii prea bogaţi
Localnicii prea speriaţi
Şi-n Siria, ca şi-n Irak

Şi-n nordul Africii sărac
Aşa că să te ţii, frăţie

Porniră bieţii-n bejenie
Spre tărmuri sud-mediterane

Nu sute  mii  ci milioane
Cu bărci  vapoare  lotci  şalupe

Spre coastele Bunei Avrupe
Primiţi să fie triumfal
Cu ADN-ul lor vital -
Că făr-aşa infuzărie

Europa rămânea pustie
De oase bune de trudit

Pe-un continent îmbătrânit
De trai-nineacă-n far-niente

Şi obiceiuri decadente...

Mă uit la ei şi mă crucesc:
Europenii nu gândesc?!

Cum să se înmulţească, bre
Dacă trăiesc LGBT

Ce sa vă zic  sunt siderat -
Problema s-ar fi rezolvat

Mai elegant, europeneşte
Cât să zici fish, adică peşte

În mediu pur european
Cu trei divizii de ciobani

Trimişi din spaţiul carpatin
La Paris  Londra şi Berlin

Şi cu-ntăriri colterale
În celelalte capitale

- Ce cor imens s-ar fi făcut
În Europa  după rut!

N-a fost să fie însă, frate;
Noi le-am trimis zeci de armate

Milioane de concetăţeni
Cu-adevarat europeni

I-au pus la trudă  la resteu
Nu la infuzii cu-ADN-u

Că cică-s oameni de onoare
Ţin ADN-u-n conservare

Şi-l cred deshis spre veşnicii
Numai cu o alte seminţii

Şi-n aste vremi de pandemie
Văzându-se  la  ananghie

I-au pus pe românaşi anume
Să le trudească la legume
Şparanghel  ceapă  usturoi

Să aibă ei – că pe la noi
Proptiră stare de urgenţă

Şi-ar fi fost act de delicvenţă
Să iasă omul pe tarla

Spre a-şi vedea de treaba sa…
Cum la noi spiritele-s blege

Făcură gaură în lege
Şi activând pe-ascuns resorturi

Deschiseră aeroporturi
Cu avioanele  să care
Ca-n exerciţii militare

Întregi divizii de pălmaşi
Că, deh!, românii-s nevoiaşi

Merg să câştige-un ban cinstit
În ciuda monstrului COVID
Iar dac-ar fi şi-o fi să moară

Să fie-n ţara ca afară!!!

Măi fraţilor, eu ştiu aşa:
Nu poţi trăi în ţara ta

Ca nemţii sau americanii
Visând să te îmbogăţeşti din danii

Ce ăia mari le-ar putea face
De mila ţărilor sărace!

Mă uit şi-acuma  bunăoară
La blestemata primăvară
Cazută-n stare de război

Aici  alăturea de noi
Esenţa e - ca-n alte dăţi -

Legată de minorităţi
Şi monstruoasa legendare

Cu noua lumii resetare
În faţa căreia, zevzec

Eu unul nu vreau să mă plec
Cine doreşte  să se plece

Dar eu prefer Războiul Rece
În care nu ieşeam afară

Dar hoinăream la mine-n ţară
Şi mă umpleam de frumuseţi
Ce dădeau sens întregii vieţi
Iubeam curat şi cu măsură

Fără invidie sau ură
Într-un consens misterios

Cu Dumnezeu şi cu Cristos…

Ah, Doamne, cum de nu te sperii
Când dictatorii primăverii
Te vor din conştiinţe şters

Şi alungat din Univers!

Transmis col. Mihai POPA

Povestea spune că Gheorghiu-Dej s-a amu-
zat când a citit în şedinţa Biroului Politic 

al Partidului „Oda proştilor” de Ion Pribeagu. 
Râdeau şi Maurer, şi Drăghici, şi Apostol. Numai 
Iosif Chişinevschi avea o mutră amară.

„Mă, tu de ce nu râzi?”, l-a întrebat Dej. „E un  
duşman al ţării, acest Pribeagu”, a răspuns Chişi-
nevschi. „Mă, ce fel de ovrei eşti, când n-ai pic de 
umor?”, s-a amuzat Dej. Şi i-a aprobat lui Pribeagu 
plecarea. Tovarăşii au plecat dar Oda rămâne!

POVESTE DIN TRECUTUL IMEDIAT
ODA PROSTILOR

De Ion Pribeagu 
(pseudonimul literar al lui Isac 

Lazarovici. N. 27 octombrie 1887 
Suliţa, judeţul Botoşani –  D. 1971, 

Tel Aviv, poet şi umorist român şi 
israelian de limba română, emigrat 

in Israel in 1962 )

Cu prostul care n-are şcoală
Te lupţi puţin şi-ai câştigat.
Dar duci o luptă colosală
Cu prostul care are şcoală!

De-ar fi să-i luăm pe toţi la rând,
Şi actualii, dar şi foştii,
Cei mai deştepţi de pe Pământ
Au fost întotdeauna... PROŞTII.

Nu te ruga la ursitoare
Să-ţi facă-n viaţa ta vreun rost,
Mai bine urlă-n gura mare:
„Iubite Doamne, fă-mă... PROST!”

De ce să tragi ca la galeră,
Să-nveţi atâtea fără rost,
De vrei să faci o carieră,
Ajunge numai să fii... PROST.

În lumea asta cu de toate,
Unde se-nvaţă contra cost,
Păcat că nici o facultate
Nu dă şi diploma de... PROST.

Avem impozite cu carul,
Dar înotăm în sărăcie
Şi ce buget ar avea statul
Dintr-un impozit pe... PROSTIE...

Ei sunt ca iarba, cu duiumul,
Să nu-i jigneşti, să nu-i împroşti !
O, Doamne, de ne-ar creşte grâul
Cum cresc recoltele de... PROŞTI.

Şi-n lumea asta răsturnată,
Unde cei strâmbi sunt cei mai drepţi,
Savanţii noştri mor de foame
Şi numai PROŞTII sunt deştepţi.
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ADEVĂRUL DESPRE SINTAGMA: „Crede și nu cerceta!”
Arhim. Veniamin MICLE
 

Sintagma „Crede şi nu cerceta“, 
inclusă uneori ca îndemn al 

Bisericii şi considerată ca făcând parte 
din învăţăturile creştine, a stârnit 
numeroase controverse de-a lungul 
istoriei. În special, necredincioşii sunt  
convinşi că expresia există în Sfânta 
Scriptură, însă ea nu se află în nici  
o scriere scripturistică, nici în învă-
ţăturile vreunui Sfânt Părinte al 

Bisericii. De obicei, este folosită atunci când se face referire 
la aspecte mai mult sau mai puţin detaliate despre credinţă 
şi teologie. Adversarii religiei o atribuie credincioşilor, ca 
aluzie la faptul că sunt limitaţi în gândire şi că le este interzis 
să gândească sau să-şi pună prea numeroase întrebări. 
Mai mult, chiar se revoltă cum de poate omul accepta o 
asemenea constrângere ce limitează libertatea gândirii şi 
dorinţa de a cunoaşte mai mult. Nimic mai absurd! 

În timp ce specialiştii în studii biblice şi a lucrărilor 
scrise de cei mai importanţi reprezentanţi ai Creştinismului 
resping ideea că ar face parte din Sfânta Scriptură, alţi autori 
susţin că în ea există numeroase versete al cărui mesaj este 
asemănător sintagmei „Crede şi nu cerceta”.

„Credinţa este din auzire” (Romani 10, 17), dar ea poate  
veni şi prin cuvântul scris, prin studiu, prin lectură, prin obser- 
vare, prin cercetare permanentă. Cum am putea crede fără  
a cerceta? Este adevărat că sunt între creştini, unii care pri- 
mesc toate fără cercetare, dar aceasta este mai degrabă cre- 
dulitate decât credinţă şi de cele mai multe ori, din ispită, ajung 
să primească şi multe învăţături ce duc la înşelare. Ei sunt  
cei care, dacă-i întrebi una sau alta despre credinţă, spun inva- 
riabil: aşa este bine, aşa trebuie! Fără să problematizeze 
situaţia. Deşi necredincioşii susţin că sintagma „Crede şi nu 
cerceta!” s-ar găsi în Sfânta Scriptură, când sunt solicitaţi să 
indice locul respectiv nu-l găsesc, întrucât expresia aceasta 
nu există în scrierile biblice. Totuşi, găsim în Sfânta Scriptură 
un pasaj cu acest îndemn, dar dat în alt sens decât cel 
invocat de atei şi de liber cugetători: „Cele mai presus de 
tine nu le căuta şi cele mai tari decât tine nu le iscodi. Cele 
ce s-au poruncit ţie, acelea cu cuviinţă le cugetă, că nu-ţi 
sunt de nevoie cele ascunse. În multele tale îndeletniciri 
nu te ţine de lucrurile zadarnice, că ţi s-au descoperit 
destule din cunoştinţele omeneşti. Că pe mulţi i-a înşelat 
părerea lor şi socoteala rea a făcut să alunece cugetele lor” 
(Înţelepciunea lui Isus Sirah 3, 20–23)”. Dar, chiar datorită 
nerespectării acestor limitări omeneşti arătate de Isus Sirah, 
există astăzi o mulţime de atei, eretici şi filozofi care nu 
disting adevărul de minciună şi speculaţia de realitate. Au 
crezut că raţiunea umană este infailibilă şi autosuficientă, 
când singura cunoaştere adevărată despre lume vine doar 
atunci când te conectezi cu voinţa la adevărul absolut 
al lucrurilor: Dumnezeu, fiinţa raţională omniprezentă, 
atemporală şi incoruptibilă.

În Sfânta Scriptură, nu există sintagma: „Crede şi nu 
cerceta!”. Despre ea, se ştie că apare în scrierile filosoful 
grec Celsus, un duşman înfocat al creştinismului. El a trăit 
în secolul al II-lea, fiind cunoscut pentru opera sa literară 
Λόγος Ἀληθής, sau Cuvântul adevărat. Pentru denigrarea 
creştinismul, Celsus atribuie Sfinţilor Apostoli această 
afirmaţie, pe care ar fi folosit-o pentru a-i atrage la credinţă 
pe oamenii simpli. Istoricii sunt de părere că el acuză pe 
creştini de manipularea unor oameni simpli şi creduli, 
care pot fi înşelaţi uşor. În acest mod, acestor oameni li se 
prezenta o religie nouă şi atractivă, cu scopul de a-i converti. 
Deducţia făcută de Celsus provine din versetul Sfântului 
Evanghelist Ioan, unde Iisus Hristos îi spune Sfântului 
Apostolul Toma: „Pentru că M-ai văzut ai crezut. Fericiţi 
cei ce n-au văzut şi au crezut!” (Ioan 20, 29). Deviza a fost 
preluată de gânditorii atei, care au încercat să inducă ideea 
că ea aparţine creştinismului, însă ea contravine sensului 
Sfintei Scripturi, unde există foarte multe îndemnuri la 
informare şi analiză, adică la cercetare. Deci, sintagma 
„Crede şi nu cerceta!” nu se găseşte în Sfânta Scriptură, 
fiind cea mai controversată formulare atribuită acestei cărţi 
sfinte. Ea nu apare nici în Vechiul, nici în Noul Testament, 
sau în alte cărţi de teologie creştină. Din contră, în Vechiul 
Testament, Dumnezeu zice: „Poporul Meu piere din lipsă de 
cunoştinţă” (Osea 4, 6), iar în Noul Testament, Iisus Hristos 
afirmă: „Vă rătăciţi! Pentru că nu cunoaşteţi nici Scripturile, 
nici puterea lui Dumnezeu” (Matei 22, 29).

Aşadar, îndemnul „Crede şi nu cerceta” nu aparţine 
Bisericii, ci din contră, Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie 
conţin împreună multe îndemnuri care determină pe om să 

se apropie mai mult de Dumnezeu şi să-i sporească credinţa, 
prin cercetare aprofundată şi cunoaştere adevărată.

În primul rând, cea mai simplă modalitate de a scădea 
valoarea cuiva este discreditarea. Aruncarea în derizoriu 
scade credibilitatea oricui; biserica ar fi locul de întâlnire a 
celor limitaţi, care se mulţumesc cu poveşti.

În Sfintele Evanghelii, există îndemnuri la studiu, la 
cercetare, la cunoaştere. Scripturile au fost scrise pentru a 
fi cercetate, pentru a crede şi, mai ales, pentru a fi trăite, 
adică puse în practică, cum zice Sfântul Apostol Ioan: „Iar 
acestea s-au scris, ca să credeţi că Iisus este Hristosul, Fiul 
lui Dumnezeu, şi, crezând, să aveţi viaţă în numele Lui” 
(Ioan 20, 31), iar Hristos Domnul a zis: „Cereţi şi vi se va 
da; căutaţi şi veţi afla; bateţi şi vi se va deschide, că oricine 
cere ia, cel care caută află, şi celui ce bate i se va deschide” 
(Matei 7, 7–8). De asemenea, în multe rânduri, El aminteşte 
cuvinte ale Vechiului Testament care evidenţiază cercetarea 
Sfintei Scripturi, precum: „Cercetaţi Scripturile, că socotiţi 
că în ele aveţi viaţă veşnică. Şi acelea sunt care mărturisesc 
despre Mine” (Ioan 5, 39). Deci, credinţa cheamă după sine 
cercetarea, iar cercetarea şi cunoaşterea duc la credinţă.

Pentru cei creduli şi uşor de înşelat, s-au spus şi cuvintele 
acestea spre luminare şi cunoaştere: „El a zis: N-aţi citit că 
Cel ce i-a făcut de la început i-a făcut bărbat şi femeie?” 
(Matei 19, 4). Sau: „Oare nici Scriptura aceasta n-aţi citit-o: 
Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie 
în capul unghiului?” (Marcu 12, 10). Tot astfel: „Au niciodată 
n-aţi citit că din gura copiilor şi a celor ce sug Ţi-ai pregătit 
laudă?” (Matei 21, 16), şi cuvântul care spune: „Iar despre 
morţi că vor învia, n-aţi citit oare în cartea lui Moise, când 
i-a vorbit Dumnezeu din rug, zicând: Eu sunt Dumnezeul 
lui Avraam şi Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov?” 
(Marcu 12, 26). Altfel spus, oare nu ştiţi toate acestea? Dacă 
aţi fi cercetat, aţi fi ştiut! Şi este esenţial să cercetăm, să 
studiem, să aflăm, pentru ca trecători prin această lume 
fiind, avem nevoie de sporire în duhul înţelepciunii şi al 
descoperirii, spre deplina Lui cunoaştere (Efeseni 1, 17).

În Vechiul Testament, proorocii au cercetat şi s-au 
adâncit în studiu, cum mărturiseşte Sfântul Apostol Petru: 
„Această mântuire au căutat-o cu stăruinţă şi au cercetat-o 
cu de-amănuntul proorocii, care au proorocit despre 
harul ce avea să vină la voi. Cercetând în care şi în ce fel 
de vreme le arăta Duhul lui Hristos, Care era întru ei, când 
le mărturisea de mai înainte despre patimile lui Hristos şi 
despre măririle cele de după ele” (I Petru 1, 10–11).

De asemenea, credinciosul este încurajat să studieze 
sârguincios şi să cerceteze Sfintele Scripturi, prin cuvintele; 
„Prin ce îşi va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea 
cuvintelor Tale” (Psalmul 118, 9); „În inima mea am ascuns 
cuvintele Tale, ca să nu greşesc Ţie” (Psalmul 118, 11); 
„Lămurit cu foc este Cuvântul Tău foarte şi robul Tău l-a iubit 
pe el” (Psalmul 119, 140); „Deschis-am ochii mei dis-de-
dimineaţă, ca să cuget la cuvintele Tale” (Psalmul 119, 148).

Întreaga carte a Înţelepciunii lui Solomon este o dovadă 
de căutare şi de frământări ale spiritului uman.  

Ce să mai spunem despre toate cărţile Noului Testament, 
pline de mesaje şi sfaturi dumnezeieşti? Foarte multe din 
ideile, sfaturile şi întâmplările din paginile Sfintei Scripturi 
sunt puncte de inspiraţie pentru opere şi capodopere artis-
tice, literare, lecţii de pedagogie şi psihologie, vindecare şi  
ridicare. Sfatul lăsat de Domnul Iisus Hristos este foarte con-
cret, îndemnând la cercetarea Sfintelor Scripturi, ele fiind 
cele care mărturisesc despre El (Ioan 5, 40). Cum se poate 
ajunge undeva fără o pregătire, fără ştiinţa drumului? Sfântul 
Ioan Teologul mărturiseşte în Evanghelia sa că „aceasta este 
viaţa veşnică: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu 
adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis” (Ioan 17, 3). 
Or, cunoaşterea nu vine stând, ci lucrând, căutând, potrivit 
proverbului: „Inspiraţia nu suplineşte transpiraţia!”.

Răspunsul este oferit tot de Sfânta Scriptură şi dovedit cu  
prisosinţă de tezaurul imens al scrierilor sfinte şi al întregii  
Sfinte Tradiţii. Mântuitorul Iisus Hristos îndeamnă: „Cercetaţi 
Scripturile, pentru că socotiţi că în ele aveţi viaţa veşnică; dar 
tocmai ele mărturisesc despre Mine” (Ioan 5, 39), sau viaţa 
veşnică are la bază cunoaşterea, deci cercetarea adevărului: 
„Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască” (Ioan 17, 3).

În nenumărate locuri din Sfintele Evanghelii, se observă 
plăcerea cu care Mântuitorul Iisus Hristos apreciază întâl-
nirile cu oamenii inteligenţi care îşi pun probleme, vor să  
priceapă, şi pentru asta au chiar îndrăzneala de a se con- 
trazice cu El. Întâlnirea lui Iisus Hristos cu femeia sama-
rineancă este una memorabilă. Însuşi faptul că scena se 
petrece lângă Fântâna lui Iacob, cel care s-a luptat cu 
Îngerul lui Dumnezeu, pentru a deveni apoi conducătorul 
neamului ales, nu este întâmplător. Samarineanca face 

parte din generaţia misticilor îndrăzneţi, rudă în Duh cu 
Iacob, cu Apostolul Toma sau cu Femeia canaaneancă. 
Dialogul dintre cei doi este scânteietor, confruntarea verbală 
are atâta dramatism încât o recomandăm călduros celor 
care au reţineri să deschidă Sfânta Scriptură, temându-se 
de ariditatea ei. Să caute la Evanghelia după Ioan, capitolul 
IV, şi vor avea măcar satisfacţii literare. În felul în care Iisus 
parează atacurile femeii samarinence, pentru ca apoi să 
treacă la contraatac, cititorul atent va observa, nu odată, 
satisfacţia cu care Iisus îşi încrucişează verbul cu această 
reprezentantă a unui neam pe care iudeii îl ocoleau cu 
dezgust, considerându-l eretic.  

Faptele Apostolilor vorbesc despre nişte oameni, 
care „erau mai buni la suflet decât cei din Tesalonic; ei au 
primit cuvântul cu toată osârdia, în toate zilele, cercetând 
Scripturile, dacă ele sunt aşa” (Fapte Apostolilor 17, 11).

În Noul Testament, există numeroase încurajări ca 
omul să nu fie limitat numai la ceea ce i se spune, adică 
la depăşirea lui: „nu cerceta”. Exemplul clar este cel al 
Sfântului  Apostol Toma, nedrept numit, popular, ca „Toma 
necredinciosul” – mai potrivit ar fi „neîncrezătorul” – care 
a dorit dovezi clare, fizice, despre faptul că Învierea lui Iisus 
Hristos a avut loc şi, că în faţa lui, se află chiar El: „Dacă nu 
voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, şi dacă nu voi pune 
degetul meu în semnul cuielor, şi dacă nu voi pune mâna 
mea în coasta Lui, nu voi crede”. Dacă ne-am lua după logica 
şi închistarea lui „crede şi nu cerceta”, Sfântul Toma ar fi fost 
exclus din rândul Apostolilor şi chiar al credincioşilor. Dar nu, 
Iisus l-a dojenit, zicând: „Nu fi necredincios, ci credincios”, 
iar „necredinciosul” a scăpat de o îndoială. A cercetat.

Deşi mulţi îl folosesc, adevărata provenienţă a sintagmei 
nu le este cunoscută. Dumnezeu nu l-a făcut pe om pasiv, 
apatic, neinteresat, ci a lăsat această sete de cunoaştere în 
firea lui tocmai ca să cerceteze, să caute, să vrea întotdeauna 
să ştie mai mult despre el şi despre tot ceea ce îl înconjoară, 
să ştie de unde vine şi încotro se îndreaptă, să se şlefuiască, 
dar nu în cunoştinţe reci, fără folos, ci pentru a spori în 
credinţă şi dragoste. Omul fără cunoaştere şi cercetare ar fi 
total orb, dar manifestarea acestora îl salvează de multe ori 
chiar de la necredinţă. Unul din cele mai elocvente exemple 
este tot al Sfântului Apostol Toma care, după atâtea minuni 
văzute în prezenţa Mântuitorului, tot s-a îndoit de mărturia 
celorlalţi zece Apostoli că Mântuitorul a înviat. Deci, el vroia 
să cerceteze să se convingă că aşa este. Pentru necredinţa 
lui a fost dojenit, dar măcar a scăpat de ea.

Cei care au căutat adevărul nu l-au primit inerţi. Sfântul 
Apostol Pavel, monahul Nicolae Steinhardt de la Mănăstirea 
Rohia, precum şi mulţi alţii, au căutat şi au descoperit 
adevărul cu eforturi serioase. Creştinul nu poate fi ignorant; 
ignorantul este, de cele mai multe ori, necredinciosul. 
Replica patristică a ipoteticului „Crede şi nu cerceta!” este 
îndemnul activ: „Cine vrea să se mântuiască, cu întrebarea 
să călătorească!”. Sfântul Ioan Teologul, ştiind că suntem 
limitaţi în cunoaştere şi uşor de înşelat, ne îndeamnă să 
cercetăm duhurile, adică esenţa tuturor lucrurilor, punându-
le în lumina adevărului: „Iubiţilor, nu daţi crezare oricărui 
duh, ci cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, fiindcă 
mulţi prooroci mincinoşi au ieşit în lume” (I Ioan 4, 1).

Chiar Sfântul Ioan Gură de Aur aminteşte că există totuşi 
o măsură limitată în capacitatea omului de cunoaştere, 
dincolo de care nu există decât eşec: „Să primim cu multă 
recunoştinţă cuvintele Scripturii; să nu depăşim măsura 
noastră, nici să iscodim cele mai presus de noi, aşa cum au 
păţit duşmanii adevărului, care, voind să cerceteze totul cu 
propriile lor gânduri, nu s-au gândit că este cu neputinţă 
omului să cunoască desăvârşit creaţia lui Dumnezeu. Elinii, 
pentru asta au rătăcit, că au îngăduit totul minţii lor şi n-au 
voit să ştie că mintea omenească e slabă; au gândit la lucruri 
mai presus de puterile lor, au depăşit măsura propriilor lor 
hotare şi au căzut din vrednicia cuvenită lor. Şi odată ce s-au 
abătut de la calea cea dreaptă, au pornit spre prăpastie şi 
s-au rostogolit în adâncul răutăţii”.

Sfinţii au dat exemplul personal al cercetării lucrurilor 
nu numai din Sfânta Scriptură, ci şi din ştiinţele omeneşti. 
Sfântul Grigorie Palama ne îndeamnă zicând: „Este bine să 
te ocupi puţin cu studiul limbilor, cu retorica, cu istoria, cu 
tainele naturii, cu ştiinţa logicii şi cu figurile geometrice. Şi 
aceasta, nu numai pentru a le putea întrebuinţa la ceva, 
ci şi pentru că antrenează ochiul sufletului pentru a putea 
discerne lucrurile. Dar a rămâne ataşat lor tot timpul e rău”.

De asemenea, în Acatistul Sfântului Ciprian, la ultima 
Rugăciune, Dumnezeu este rugat să izbăvească pe om de 
multe neputinţe şi păcate, printre care şi cel al prostiei, ca 
o mare lipsă care răpeşte omului frumuseţea unei înalte 
creaturi dumnezeieşti. (Continuare în pag. 14)
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Tanța TĂNĂSESCU

Astăzi, 16.08.2021, la orele 
17:30, a avut loc la Muzeul 

Naţional de Geologie din Bucureşti,  
Str. Kiseleff nr.2, vernisajul expoziţiei 
artistului Elian Băcilă, marcând 10 
ani de activitate, precum şi lansarea 
Albumului, intitulat „Piramide şi 
Monoliţi”, eveniment organizat în  
colaborare cu Galeria „Arhiva de 

Artă” şi găzduit de Institutul Geologic al României, în 
saloanele muzeului mai sus amintit.

La vernisaj a fost prezent un numeros 
public, evenimentul fiind prezentat de 
pictorul Vergil Cojocaru-Cover.

Având ca motto „Lumina vine din 
întuneric”, prezenta expoziţie, de o 
rară complexitate, vine să confirme 
crezul artistic al autorului, un artist 
unic în peisajul artei plastice româneşti. 
Evenimentul dă viaţă unui proiect ce a 
debutat la Roma, în 2020,  în Atelierul 
Montez, unde, la cea mai mare expoziţie 
de artă plastică contemporană din lume, 
marcând intrarea în Cartea Recordurilor, a 
fost expusă lucrarea sa „Negru Luminos”.

Expoziție eveniment: Elian Băcilă
Din nou în lumina reflectoarelor unei expoziții bucureștene

Remarcat tot mai mult pe meridianele 
globului (cu expoziţii la Paris - unde a fost 
prezent în cadrul manifestărilor mişcării 
artistice Ephemer - dar şi la Tbilisi, la Balcic, 
în Spania sau SUA), având opere personale 
expuse în colecţii private din Franţa, Olanda, 
Japonia, SUA, maestrul Elian Băcilă a intrat 
şi în conştiinţa iubitorilor de frumos din ţara 
noastră, care au putut să îi admire creaţiile, 
expuse de pildă la ediţia a XII-ea a Salonului 
Naţional de Artă Medievală, de la Bucureşti.

Într-un interviu acordat presei române în 
urmă cu câţiva ani, artistul 
declara fără şovăială: „Fac 
pictură abstractă pentru că 
simt, pentru că este o mare 
poveste de dragoste între mine şi această 
pictură a viitorului” şi iată că autorul nu se 
dezminte.

Şi în actuala expoziţie se observă că 
pictorul este însetat de lumină, pe care 
o vede ca o eliberare din întuneric. Ne 
putem întreba de ce expoziţia are loc la 
Muzeul Naţional de Geologie? Răspunsul 
este simplu: după cum declară pictorul, 
sursele sale de inspiraţie sunt geologia şi 
structurile geologice, preistoria şi muzica 

sferelor. De aici şi conexiunea între culorile 
telurice ale operelor sale.

În debutul evenimentului au luat cuvân-
tul, din partea organizatorilor, doamna In-
grid Stegaru, de la Galeria “Arhiva de Artă”, şi 
doamna Ramona Bălăşcuţă, de la Institutul  
Geologic al României, care au rostit cuvânt 
de bun sosit şi au relevat semnificaţia expo-
ziţiei. La rândul său, maestrul Elian Băcilă a 
expus publicului câteva dintre avatarurile or- 
ganizării acestei expoziţii (un panotaj spe- 
cial, o dispunere specială a unora dintre  
lucrări, pentru a crea impresia de imponde-
rabilitate, dispunerea luminilor, semnificaţia 
unor tablouri etc). Artistul a oferit celor 
prezenţi autografe pe albumul cu opere de 
artă, ce a fost lansat cu acest prilej. 

Actriţa Doina Ghiţescu a rostit un cuvânt omagial, iar 
invitaţii i-au cântat Pictorului de negru, Elian Băcilă,  LA 
MULŢI ANI!,  cu ocazia zilei de naştere ce coincide fericit cu 
data acestui vernisaj.

Au fost prezenţi la acest eveniment fostul Preşedinte al 
României, prof. univ. dr. Emil Constantinescu, ambasadorul 
Pakistanului în ţara noastră, critici de artă, reprezentanţi ai 
mass mediei, actriţa Anca Pandrea, un numeros public.

Expoziţia va putea fi vizitată de publicul iubitor de artă în 
perioada 16 august-19 septembrie a.c.

M–am născut pe 24 sep-
tembrie 1959, în locali-

tatea Borca, Judeţul Neamţ.
Debutul literar - în revista 

Cutezătorii în anul 1970.
Am fost pe frontul generaţiei 

optzeciste, publicând în anii 
optzeci în revistele Flacăra, Trans-
ilvania şi alte publicaţii ale vremii.

A urmat o perioadă lungă de 
„tăcere”, revenind în anul 2014.

Volume publicate: u Nu ne 
mai vrea pământul, poezie, Ed. 
Nico din Târgu Mureş, 2014, reedi-
tat în 2017. u Datori cu oˇ țară, la 
Ed. Liric Graph, din Buzău,  2017.  
u Sunt dragoste de patria mea, 
poezie, Ed. Amanda Edit,  2017, 
reeditat în 2018 la Ed.  Vatra Ve-
che. u Scrisorile destinului, proză 
scurtă, Ed. Vatra Veche din Târgu 
Mureş,  2018 u Moire și îngeri, 
Ed. Vatra veche, 2018 u Flavia, 
roman, trei volume, 2020 - 2021. 
u Testamentul viselor, 2020. u Li-
teratură și destin – antologie oma-
gială Ioan Bândilă Mărceanu

Date de contact: 
amariei1959@yahoo.com; 
Tel. 0747964074
Sat. Idicel, Str. Principală nr. 

137, Jud. Mureş, 547131

POEZII

Anotimpuri

Se-aude-înmugurind pe sub zăpadă,
Înfrigurat, plăpândul ghiocel,
Ce-şi taie drum prin gheaţă, ca o spadă,
Deşi e doar un simplu bobocel.

Îmi curge primăvara prin artere
Cu ultime bucăţi de iarnă grea,
Pornind din îndelunga lor şedere,
Sub care omul gheţii tresărea.

Şi cântă-n mine păsări amorţite,
(Bătrânei lire corzile-i s-au rupt)
Din tânguirea zilei încolţite,
În noua primăvară am erupt.

Străpunge ploaia prin articulaţii,
Vertebrele îmi pare că-ncolţesc,
Se convertesc în aripi omoplaţii,
Eu... ca un câmp de nea încărunţesc.

Şi mătur norii gri ai Babei Dochii
Cu măturoiul meu tocit de timp,
Îmi caut primăvara printre rochii,
De parc-aş fi pierdut vreun anotimp.

EMILIA 
AMARIEI

Poem înfrigurat

Muşcă, iarnă, timpul, să plesnească,
Muşcă din trecut şi din prezent,
Muşcă din întinderea cerească,
Sfârtecă destinul complezent!

Vai, ce straie grele, îngheţate,
Ai ales să porţi, crăiasa mea,
Tremurând, secundele crispate
Se adună grabnic la cafea.

Timpul a-ngheţat pe baricade,
Bruma vieţii rupe din pereţi,
Lutul din tavan pe carte-mi cade,
Bârnele tăcerii fac bureţi,

Iar în mine, taie nemiloase
Ghearele de lup însingurat
Şi-mi pătrund tristeţile prin oase,
Ca printr-un poem înfrigurat.

Gând abisal

Să nu mă risipesc printre ruine,
Încerc s-adun ce-a mai rămas întreg,
Dar parcă lucrurile dau în mine
Şi nu mă lasă viaţa să mi-o dreg.

Din dreapta şi din stânga mă izbeşte
O tulburare ca un vânt ostil,
Din faţă şi din spate mă pândeşte
Destinul omenirii mercantil

Şi cum singurătatea mi-e stăpână,
Sunt permanent cuvântului vasal.
Plătesc înverşunarea mea păgână,
Calamitându-mi gândul abisal.

Nu ştiu ce sunt, căci n-am primit de ştire,
Orbecăiesc prin lume fără sens,
Cătând fărâmitura de iubire
Fără de care viaţa-i un nonsens.

Doar vise

Absorb în trup miresmele luminii,
Mă-mpreunez cu liniştea din vid,
Mă dispersez în cercuri şi în linii,
Trecând cu limbi de foc prin orice zid,

Dizolv în irizări necunoscutul,
Difuză, ca un spectru dilatat,
Şi simt vibrând în aer începutul,
Din cripticele cuante eclatat.

Urmând cărarea anticelor matimi,
Materia se-ntoarce-n matca ei,

Prin inima tărâmului de patimi
Şi carnea lumii... căutând temei...

Sunt parte din întregul fără maluri
Şi niciun sine-n sine nu m-a-nchis,
Dar când să trec prin ultime portaluri,
Un fulger sacru m-a trezit din vis.

Două maluri

Dacă nu plouă
se va stârni plânsul
din inima de lavă a ţărânei,
se vor deschide gurile sufletelor
precum ale peştilor, pe uscat.

Deşi timpul se încovoaie ca o virgulă
între două perne fără rost,
eu le aşez acolo seară de seară.

O fiinţă invizibilă îmi
doarme alături,
genunchii cuvintelor tremură
în taina rugăciunii de noapte,
sufletul încearcă să coboare
de pe cruce în timp ce visez
cum două maluri se aruncă
spre mijlocul apei
căutând îmbrăţişarea.

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

Constantin Zărnescu este autorul acestei propuneri de monument în Râmnicu Vâlcea.
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PASĂREA
Cristian Ovidiu DINICĂ

L-au fript tălpile să urce pe bloc, 
era mai mult decât o curio-

zitate, un impuls juvenil ce-l scosese 
din casă şi-l pusese să escaladeze eta- 
jele, unul câte unul, până la ultimul. Sus, 
un chepeng greu de fier bloca intrarea 
pe terasa blocului. Odată trecut de el, 
întreg spaţiul exterior era al său. De 
aici libertatea sa de imaginaţie prindea 
aripi. Putea să observe lumea cu alţi 

ochi, iar aceasta avea doar conturul unor puncte ce alergau 
dezordonat. Era mai simplu pentru el să o observe, pe mulţi 
nu-i cunoştea, însă toţi îi erau indiferenţi. Inocenţa sa era 
fantastică. Ignora ploaia, vântul, găsise liniştea ce te cucereşte 
pas cu pas.

De pe bloc poţi privi cerul în plenitudinea sa, stelele 
sunt flori pentru spirit. În lumina lor prind contur cele mai 
îndrăzneţe idei. Puştiul înaripat de vise se vedea un mare 
explorator. Ce stupid explora capete de conducte de aerisire 
şi antene de televiziune. Pe terasă paşii i se opreau în smocuri 
de smoală încleiată.

Visele sale erau frumos colorate, însă nu aveau consis-
tenţă şi niciun cadru propice înfloririi lor. Putea să facă salturi 
mortale, dar imaginaţia sa devenea uneori periculos de 
bolnavă. Atunci vedea păsări mari albe, ce-l înconjurau fără 
să-i facă vreun rău şi cădea pradă temerilor. Nu se temea 
de căderi, chiar dacă încă nu evoluase complet pentru a lua 
decizii importante. Pentru a-şi înfrâna slăbiciunile urcase pe 
terasă. Dacă ar fi reuşit să treacă peste noapte aşteptând să 
apară singura mare pasăre albă în faţa căreia să se ridice în 
picioare, să-şi strige dorinţele, s-ar fi putut vindeca de frică.

Blocul făcea parte dintr-un cartier tânăr, unde oamenii îşi 
văd de existenţă în linişte. Nu au speranţe, îşi ştiu capacităţile 

CUVÂNTUL TIPĂRIT
George TULEA

În 1996, a apărut la Drăgăşani 
- Vâlcea, „Informaţia Drăgăşani-

lor” - prima publicaţie de după Re-
voluţie. A fost şi primul meu contact 
cu presa scrisă, de care m-am îndră-
gostit iremediabil şi care avea să-mi  
schimbe cursul vieţii pentru totdea-
una. Proaspăt „absolvent” al stagiului 
militar şi viitor student la Drept, am 
fost chemat să particip la acest proiect 

încă de la primul număr al publicaţiei de fostul meu profesor 
de cursuri de fotografie de la Clubul Copiilor din oraş, cursuri 
pe care le efectuasem în perioada liceului.

Am început pe post de fotoreporter, iar ulterior am început 
să scriu, la îndemnul echipei nou formate şi al profului de curs 
de fotografie, care a devenit la rândul său patron de ziar.

Neavând mari posibilităţi tehnice şi nici măcar firmă, am 
tot bătut drumul la Bucureşti, „bântuind” nopţi şi zile întregi 
prin Casa Presei, fosta Casă a Scânteii, unde şeful meu avea un  
fost coleg, la rândul său patron de trust de presă, care ne-a aju- 
tat să pornim pe calea grea, dar şi frumoasă, a presei scrise.

Ce a urmat, este o poveste fermecătoare, demnă de pus 
în paginile unei cărţi!

Ce vreau să menţionez în mod expres, este faptul că la 
lansarea primului număr al publicaţiei, Casa de Cultură din 
Drăgăşani a fost neîncăpătoare. Lume luminată, cum se 
spune la ţară! Nu aveam să mai văd aşa ceva şi nici nu cred că 
am să mai văd vreodată la lansarea unei publicaţii atâta puhoi 
de oameni!

Acum, după atâţia ani, în lumea „virtuală” a presei, atâţia 
oameni veniţi la lansarea unui ziar... mi se pare o utopie.

Povestea cu această publicaţie s-a terminat prin anii 2000 
şi încet, încet, presa a intrat în zodia virtuală a internetului, 
prea puţine publicaţii mai apărând pe tarabe.

Anii virtuali şi-au spus cuvântul, presa tipărită mai apare 
doar prin diverse campanii electorale şi pe la sărbători, căci a 
devenit o sărbătoare pentru un jurnalist să răsfoiască paginile 

şi perseverează în existenţa lor modestă. În cartier blocurile 
erau aranjate dar nu într-atât să poţi să le treci de la unul la 
altul cu pasul.

Pasărea veni pe blocul vecin. Acum Puştiul trebuia să-
şi înfrângă teama. Atunci când îi dai voie, frica sapă adânc 
în tine şi îşi face cuib din care nu mai pleacă. Nu-i păsa de 
imbecilitate şi de privirile publicului isterizat. Dacă l-ar fi luat 
în seamă, publicul i-ar fi putut să-i transmită propriile temeri 
Orice succes al Puştiului însă ar fi fost demn de invidiat şi ar 
fi aparţinut mulţimii avidă să găsească în el un erou. Totul 
era un spectacol al curajului nebun, el avea nevoie să ignore 
pericolul.

Între cele două blocuri cineva lăsase ca punte o scândură. 
Pasărea aştepta în linişte. Era pasărea jocul imaginaţiei sale?

Cu paşi mici şi precaut începu traversarea. Vântul venea 
din faţă, simţi o uşoară briză cum îl atinse. Gândul său era în- 
truchiparea voinţei care îi coordona mişcările. Fiecare pas era  
atât obligaţia de a continua, cât şi dorinţă. Nu pregeta, nu avea 
voie să se îndoiască, privea doar în faţă. Cu fiecare secundă, 
cumula experienţă, iar picioarele se mişcau lejer. Era surprins 
de îndemânarea sa şi nicio clipă nu se îndoia că nu va reuşi.

Pasărea părea că aşteaptă, îşi rotea aripile ca şi când 
l-ar fi susţinut şi l-ar fi chemat. Era conştient că de el şi de 
încrederea sa depinde traversarea.

La mijloc avu o tentativă să privească în urmă, dar auzi cum 
în lemnul scândurii se produce o fisură ca un fâsâit uşor. Se 
grăbi să parcurgă ultimul metru. Fiecare subunitate a acestuia 
era ca o imensă sforţare, nu teamă, ci mai degrabă o senzaţie 
de accelerare a sentimentului de siguranţă. O uşurare venită 
din sinele său sub privirea zburătoarei îl pândea, un contur 
frumos în orizontul de care se apropia tot mai mult.

Ultima sforţare şi a ajuns pe celălalt bloc. Acum un 
sentiment curat îi stăpânea întreaga făptură. Era sigur pe 
el, convins că nu fusese doar o întâmplare, ci voinţa sa de a 
percepe lucid realitatea.

Deşi traversarea i se păruse o veşnicie, timpul trecuse 
repede. În aerul văduvit de sunete, curgerea amiezii era de 
la sine. Soarele se uita cum umbrele tindeau să ocupe oraşul. 
Peste liniştea aşezată, doar bătăile inimii Puştiului se auzeau.

REPORTAJ ÎN DOUĂ MIŞCĂRI

PAGINĂ DE JURNAL. 
23 MARTIE 2020

Simona Maria KIS

Firea naturii, corecte, nu o 
întoarce nimeni! Astăzi, 

când ne-am trezit, întreaga natu-
ră era acoperită de zăpadă şi încă 
ningea abundent după trei luni 
fără omăt. Minciuna publică era 
în toi, marile puteri se pregăteau 
de război, şi OMS s-a oferit să ara-
te lumii cum trebuie să se apere 
de noua armă teribilă a virusului 

necunoscut. De astăzi, fiind stare de război, noaptea, 
nimeni nu are voie să circule în spaţiul public. Se tes-
tează răspunderea colectivă. Toate unităţile, chiar de 
producţie, trebuie să fie închise. Scopul războiului: să 
dispară o treime din populaţia proastă, proeuropeană 
târzie şi falită. Să dispară, o treime,  şi din populaţiile 
din celelalte continente. Să dispară toţi care nu cred 
în globalizare şi căile ei. Dumnezeu, mai vedem noi, 
ce facem cu El...Poate o să organizăm un scrutin prin 
care să ne alegem un nou Dumnezeu, corect politic. 
De şase zile suferim că nu mai auzim de nici o sirenă 
de salvare sau de poliţie, nici vorbă de incendii, de 
pompieri; sunete alarmante fără nici o restricţie până 
acum. Oare cine a pornit toată această urâtă poveste, 
de speriat copiii şi bătrânii, şi, care, unii fără alţii, nu 
pot să trăiască în acest secol al maturilor cu diplome 
false...

Natura nu greşeşte. Zăpada, prima şi ultima (pro-
babil) din acest an a acoperit pământul.

La Râmnic a nins, pământul a plecat de jos în sus 
contopindu-se cu văzduhul dinspre alb în cenuşiu. 
Doamne, nu cumva să se răstoarne şi să cădem toţi 
din casă afară şi să ne ducem pe drumul invers al ste-
lelor căzătoare...

*
Ce ruşine, politicienii s-au retras şi au lăsat doar 

jurnaliştii de carton pe ecranele televizoarelor, re-
dactorii lor, tehnoredactorii inteligenţi care fac zia-
rul şi care nici măcar nu au dreptul la o pensie oa-
recare după noua lege a uniunii ziariştilor români, 
discriminaţi în aceeaşi familie, dar care plătesc 
aceeaşi cotizaţie, plus apariţiile de reviste personale 
aceleiaşi uniuni! ...Jurnalişti de carton provocvatori, 
plătiţi să omoare, prin sperietură publicul telespecta-
tor. Jurnalişti de carton, care, în această criză a viru-
sului necunoscut, la unison, s-au transformat în vocea 
cetăţii, societăţii, comunităţii. ...„Nu vrem să murim”, 
ce comedie!... şi cu creta în mână, la tablă, ca atunci 
când îşi băteau joc de pensiile românilor, politizau le-
gea pensiilor, care, nu se va aplica decât dacă ei vor 
fi la putere!... demonstrau cu creta în mână, cât de 
bine acţionează şi se justifică Legea de Urgenţă!...
declanşată de pandemie. Prin cine? Prin nimeni altul 
decât şeful de la salvarea naţională a SMURD-ului...
care de astăzi trebuie să vorbească tot timpul, să 
bage frica în oameni. Să convingă oamenii. Să-i mintă. 
Ca la salvare: - Stai liniştit, acuşi ajungem şi scapi...Să-i 
mintă şi să-i ucidă cu zile pe bătrâni în primul rând, 
bătrâni, bunici şi străbunici, iubiţii noştri părinţi!...
dar, parcă, spunând: - V-a sosit timpul fraţilor. Plane-
ta nu mai are loc şi timp de voi. De uscături umane, 
ca voi. Noi am luat locul fiilor lui Israel. Noi şi toţi cei 
fără Dumnezeu dar cu Iude trimise către pământeni. 
Noi suntem acum stăpânii Planetei!...112!...cu ruşii şi 
americanii, acceptându-se, acum împreună, spre vii-
torul nostru iluzoriu din mileniul trei, de pe Lună sau 
Marte, sau cacao cu lapte făcută din fructe de mare 
cum le-au şoptit la toţi...autenticii chinezi.

unui ziar proaspăt tipărit.
Mai am şi acum, ca editor şi tipograf, plăcuta surpriză ca 

un vizitator trecut de prima tinereţe să intre la tipografie şi 
să miroase o coală proaspăt tipărită. Cei care ştiu despre ce 
vorbesc, cunosc senzaţia!

Revenind la publicaţia de faţă, idea de a apărea în format 
tipărit şi nu virtual, poate părea cel puţin desuetă sau caducă. 
Dar, de ce nu?! De ce, ceea ce este virtual nu poate deveni 
sau redeveni formă? Că nimic nu este ireversibil, chiar dacă 
internetul pare de necombătut!

Am observat că, cuvântul „virtual” a devenit mai mult 
decât un laitmotiv şi mult mai prolific în plan semantic. Şi 
în DEX i se atribuie o polivalenţă remarcabilă, devenind 
o emblemă a timpurilor noastre, noi trăind într-un fel de 
realitate paralelă pe care ne-o induce internetul, facebook-ul 
şi celelalte platforme de socializare, zilele şi nopţile petrecute 
în faţa computerului, televizorului, telefonului şi a celorlalte 
ecrane, vizionând poveşti ale vieţilor altora, abia mai având 
timp de viaţa noastră, de nevoile stricte ce nu pot fi preluate 
de computer, cum ar fi - să mâncăm şi să dormim, să iubim şi 
să fim iubiţi, fiindcă celelalte instincte primare sunt aproape 
cucerite de mediul on-line.

DEX-ul defineşte „Virtual” = imagine în care punctele 
convergente se găsesc în prelungirea razelor de lumină ale 
unui sistem optic, neputând fi prinse pe un ecran! Aşadar, 
acest cuvânt aproape magic, este în contradicţie cu viaţa 
reală, fizică, adică ceva fantomatic.

Cum, necum, în această lume virtuală, trag concluzia 
că noi, scriitorii acestei publicaţii, care ne încăpăţânăm să 
apărem pe print, putem părea ca nişte telefoane cu manivelă 
într-o lume a smartphonurilor. Dar aşa înţelegem noi, chiar 
dacă pare vetust, să facem dreptate vorbelor ce încearcă să-şi 
păstreze concreteţea pe internet, prin cuvânt tipărit!

Vom încerca să ne lansăm ideile, nu într-o virtualitate 
nedefinită, fantomatică, ci între paginile de celuloză ale unui 
ziar, prin CUVÂNT TIPĂRIT. Căci ce poate fi mai frumos, mai 
real şi mai natural decât să rasfoieşti, şi să citeşti un ziar, 
proaspăt ieşit de sub tipar, mirosind a cerneală şi a lemn, 
desăvârşit prin peniţa scriitorilor săi?!

Aşadar, publicaţia de faţă, apare ca zeiţa din blocul de mar- 
mură, fiindu-ne hărăzit nouă, sculptorilor săi, să-l lăsăm pos-
terităţii ca fiind valoare materială, palpabilă, şi nu în burta unui 
computer ca memorie cibernetică, fantomatică şi imaterială.
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Petre CICHIRDAN

Carte de călătorie cum o arată şi 
titlul apărută la Editura Rotipo 

Iaşi în anul 2020 scrisă de acelaşi 
Nicolae Ghinoiu care a mai scris în 
anii care au trecut: „Ale vieţii tranziţii” 
Editura Offsetcolor, 2008, un volum 
de poezii prezentat de ziarele noastre 
sub semnătura lui Mihai Sporiş; şi 
romanul „Operaţiunea Edelweiss” 

apărut în 2014, căruia i-am făcut noi prezentarea...„Note 
de călătorie” este a treia carte semnată de Nicolae Ghinoiu, 
din Călimăneşti, născut  13 iunie 1942, anul acesta, în luna 
cireşelor, împlinind frumoasa vârstă de 80 de ani! La Mulţi 
ani domnule Ghinoiu vă urează încă de pe acum, luna 
martie 2022, ziarul Cultura vâlceană!....Nicolae Ghinoiu a 
fost  metodist şi directorul Casei de Cultură din Călimăneşti 
timp de treizeci de ani! A fost membru activ al cenaclurilor 
literare din Călimăneşti: A.E. Baconsky şi mai apoi Mirajul 
Oltului, în primul, alături de Gh Mitrana, Alecu Sanda, 
Tiberiu Zamfir, Constantin Geantă …

Şi în această carte Nicolae Ghinoiu îşi (şi ne) 
demonstrează vâna sa de scriitor versat, a făcut-o cu 
prisosinţă în Operațiunea Edelweiss, reuşind în şaptezeci de 
pagini să îşi transporte cititorul în spaţiul vizitat - Danemarca 
şi Valencia din Spania - şi în căteva fraze, din fiecare capitol, 
să-l facă să cunoască (cititor care nu a fost niciodată în 
zona Ţărilor de Jos şi în Peninsula Iberică) modul de trai 
al cetăţeanului obişnuit privind toate mediile lui de trai: 
arta culinară, istoria locală, cultura generală, plimbare 
- agrement... Fraze simple şi concise ţintind în esenţa 
informaţiei! ...Se va fi întrebat, însă, cineva, de unde până 
unde Nicolae Ghinoiu din Călimăneştii de sub Cozia ajunge 
în Ţările de Jos...şi Spania? ....„Stabilindu-se  cu mulţi ani 
în urmă în Danemarca, una din ţările nordice foarte mult 
agreată de români în perioada după 1990 şi după cea urmat 
cursurile de învăţare a limbii daneze aşa cum prevăd legile 

NICOLAE GHINOIU: „NOTE DE CĂLĂTORIE”
ţării şi a terminat Facultatea de Protetică 
Dentară din Copenhaga, fiica mea a avut 
posibilitatea legală, spre bucuria noastră, 
a părinţilor, să ne facă prima invitaţie de o 
vizita, binenţeles după îndeplinirea tuturor 
formalităţilor de rigoare, paşapoarte şi 
vize la Ambasada daneză de la Bucureşti...
Surpriza a fost cu tât mai mare întrucât 
ne prilejuia ocazia petrecerilor Sfintelor 
Sărbători de iarnă şi Revelionului la Valencia 
în Spania la nişte prieteni buni de familie.”...
Iată care va să zică ce a înseamnat o 
societate normală, cum a fost şi a noastră 
de fapt (mulţi români, tineri, au urmat astfel 
de facultăţi în deceniul negru, 1980-1990) 
imediat după 1990, o societate normală 
fără diferenţe de capacitate a personalului 
civil între această parte de Europă şi ţara 
noastră...Mai subliniem noi, de ce după anul 
2000 s-a denigrat tot mai mult cetăţeanul 
român, din ce în ce mai subdezvoltat!? 
În acel deceniu (negru cum spuneam), 
noi cei de la Hidraulice Râmnicu Vâlcea 
(Hervil) aveam Europa de est la picioare!...
Pentru ca după anul 2000 (ne abţinem să 
facem comentarii pentru perioada 1990 - 
2000) să ajungem proştii Europei sau aşa 
dându-ne impresia că suntem consideraţii!  
    Parcurgem cartea şi vedem că ni se 
face intrarea direct în Parcul Tivolii din 
Copenhaga aflată (capitala Danemarcei) 
la două ore şi jumătate cu paghebotul de 
Göteborgul suedez...Un parc de distracţii 
foarte renumit. Scrie Nicolae Ghinoiu la sfârşitul vizitei 
în parcul amintit: „Ca o concluzie, parafrazând un dicton 
italian care zice că vedi Napoli e poi muori, pot spune că 
vedi Tivolii e poi muori. 

 Urmează apoi vizita la „Castelul Kronburg, reşedinţa 

prinţului Hamlet”- 1420! regele Frederic 
al II-lea începe construcţie pe care o 
definitivează regele Cristian al IV-lea în 
1629...În 2010 un adevărat complex muzeal 
introdus pe lista UNESCO în anul 2000 (nici 
în anul 2017, noi nu am putut introduce pe 
aceste liste complexul Brâncuşi din Tg Jiu-
Masa Tăcerii, Poarta Sărutului şi Coloana 
Infinitului!).

Copenhaga la rând, da, capitala, un fel de 
Veneție a nordului-datorită canalelor sale, 
unde pot fi văzute clădirile „Diamantului 
negru” şi „Opera Regală”...Mai este 
de vizitat parlamentul danez şi parcul 
Bibliotecii Regale. Un amănunt interesant 
care ţine de o civilizaţie unică de cinci sute 
de ani, respectul cetăţeanului, dacă dintr-
un magazin cumperi ceva şi nu arunci 
documentul de cumpărare, şi nu îţi convine 
ceva, poţi returna oricând (desigur, timp, 
care ţine de garanţie) obiectul, să iei altul 
sau să primeşti banii înapoi! Ca un specialist 
al umorului, autorul se întreabă: „Când va 
dispărea din magazinele noastre arhaicul 
anunţ, Marfa vândută nu se schimbă.”

 Alborgul este noua destinaţie căreia 
i se rezervă mai multe pagini, parcă, 
autorul ar fi intuit că această localitate 
este centrul hambalului feminin danez, 
care în mai multe rânduri s-a confruntat cu 
hambalistele noastre de la Oltchim Râmnicu 
Vâlcea! La Alborg, se pare, autorul nostru 
vâlcean s-a bucurat de toate specialităţile 

culinare daneze care, minune mare, nu i-au provocat nici 
un deranjament în organele interne. Deşi încă nu s-au 
terminat, paginile acestei lecturi, asigurăm cititorii cărţii lui 
Nicolae Ghinoiu că încă mai oferă destule surprize pe care 
subsenmnatul îi lasă se le descopere singuri.

ADEVĂRUL DESPRE 
SINTAGMA: 

„Crede și nu cerceta!”

(Urmare din pag. 11)
Şi totuşi: de ce se promovează în 

anumite medii ideea că Biserica îndeamnă 
la a „Crede şi nu cerceta”? Dumnezeu nu-l 
vrea ignorant pe om, la fel nici Biserica, 
ci să cerceteze şi să creadă. În acest 
sens, monahul Nicolae Steinhardt afirmă 
în Jurnalul fericirii, că: „Nicăieri şi niciodată 
nu ne-a cerut Hristos să fim proşti. Ne 
cheamă să fim buni, blânzi, cinstiţi, smeriţi 
cu inima, dar nu tâmpiţi. Cum de-ar fi putut 
proslăvi prostia Cel care ne dă sfatul de a 
fi mereu treji ca să nu ne lăsăm surprinşi 
de Satana?”. Tot acest monah cărturar 
şi înduhovnicit spune: „Creştinismul 
neajutorat şi neputincios este o concepţie 
eretică deoarece nesocoteşte îndemnul 
Domnului: „Fiţi dar înţelepţi ca şerpii şi 
nevinovaţi ca porumbeii” (Matei 10, 16) 
şi trece peste textele Sfântului Pavel: 
„Drept aceea, nu fiţi fără minte” (Efeseni 
5, 17; II Timotei 4, 5); tu fii treaz în toate” 
(Tit 1, 8); „La minte, fiţi desăvârşiţi” (I 
Corinteni 14, 20). Ideea fundamentală 
este că, Dumnezeu nu-l vrea pe om credul, 
ci unul calculat, chibzuit, care cercetează 
lucrurile înainte de a acţiona.

„Crede şi nu cerceta!” este arma 
Satanei. „Crede şi nu cerceta!” este 
scuza celui care nu vrea să ştie. „Crede 
şi nu cerceta!” este motivaţia leneviei 
spirituale. „Crede şi nu cerceta!” este 
calea spre moarte veşnică.

(Urmare din pag. 9)

Apoi mă visam, visez, că alerg prin Râmnic cu paşi lungi de treizeci 
de metri în aceeaşi stare de imponderabilitate!.. aşa ca la un triplusalt 
greu de realizat! ...Culmea e, că, în vis, îmi spuneam că nu este vis şi 
că totul e real. Dar, cum am mai povestit, casa nu era a noastră, dar ea 
mi-a creat o stare de reverie istorică fiind foarte mare, acoperită cu 
ţiglă şi având o latură pe strada V. I. Lenin şi cealaltă latură spre sud, 
pe strada Matei Basarab! şi astfel de mic am trăit cu importanţa celor 
două mari personalităţi: părintele leninismului (cu care ne hrăneam 
la şcoală) şi marele domnitor român pe care l-am apreciat aşa mult 
mai târziu...Casa nu era a noastră şi atunci, din când în când, visam 
şi încă visez casa unchiului Simion, din uliţa Elena Doamnă, nr 2,  
pe care o construise cu banii câştigaţi din cusut...era cel mai bun 
croitor şi reuşise să-şi facă o casă, foarte frumoasă şi care a adus 
fericire în timpul construcţiei tuturor copiilor din clanul Ceckirda  
şi Nauc (ştiinţă în limba rusă). Lucrând la fabrica de placaj unchiul 
putea să cumpere nămeţi de placaj pe care noi copiii săream de pe 
casă, pe aceste grămezi, din curte, care erau ca nişte saltele elastice... 
Başca, eu şi cu Nelu, şi cu Gigi, din două şipci de placaj făceam bici 
pentru Pluguşorul de Anul Nou cu care îl păcăleam pe Episcopul  
Iosif când mergeam cu colindul...Ieşea Iosif cu leii noi în mână, 
ne dădea la fiecare câte unul şi noi urlam de fericire şi pocneam 
din placaj...Iosif începuse să ne iubească şi ne lăsa să-l colindăm 
de două - trei ori (bun-înţeles, cu alte căciuli dar cu acelaşi bici din 
şipcile de placaj)...Îmi dau seama, acum, că biciul din două şipci de 
placaj simplu, lovite una de alta a fost o primă invenţie de-a mea... 
În casa unchiului, cât a fost la roşu (în construcţie), noi, copiii lui  
şi-ai fratelui său (tatăl meu) şi-ai surorii Aniuta mergeam din când 
în când să dormim în pod, pe placajul depozitat de acum în pod...
distracţie mare, să te joci noaptea în pod! În aceeaşi casă cu patru 
camere şi anexă, şi bucătărie, în camera dinspre Elena Doamnă au 
locuit Mişu şi Dusea când s-au certat cu părinţii cu care locuiau 
aproape de calea ferată pe strada Matei Basarab; Doamne ce 

„VERSAILLES” suflet şi minte avea unchiul nostru care ne făcea la toţi haine  
pe gratis!; apoi au locuit o vreme Paulina şi Valerică când au 
absolvit Facultartea de Electrotehnică din Timişoara; şi, odată, 
o singură noapte am petrecut eu în ea împreună cu Sonia intraţi 
clandestini în timpul nopţii, unchiul fiind tura a treia; ... când eu, 
la 19 ani am dorit să-i arăt vărului, Gigi, că sunt bărbat. Vărul meu, 
care nu a dormit şi a stat de şase!...Doamne ce vremuri, da am 
visat şi noaptea aceea... În anexă locuiau naşul vâlcean din Măldă- 
reşti, Barabaş, în camera de deasupra beciului, alături într-o ca-
meră mai mare, locuind domnişoarele Chechia şi Naca, surorile 
unchiului Simion şi tatălui meu, şi ale Aniutei Nauc... Chechea  
era invalidă de război şi stătea numai în pat pe şezut, aşa a stat  
până a murit în 1978, deci aproape patruzeci de ani! În anul 1944, 
în timpul evacuării ordonată de Mareşalul Ion Antonescu, a sărit  
pe fereastra dintr-un spital, cu Steluţa în braţe, sora lui Adrian  
Nauc. Ce poveste are şi invaliditatea ei! iar sora, Naca, a trebuit 
să aibă grijă de ea...Chechea spăla rufele, avea un lighean mare 
pe care îl ţinea pe genunchi, iar, când nu spăla citea din Ceaslov 
şi copia ce-i plăcea. Era un exerciţiu să nu uite scrisul.... Noi copiii 
ne făceam veacul în camera ei, îi mai duceam ce aveam noi  
de mâncare mai bun şi ea ne vorbea de Dumnezeu, cum stă El  
într-un palat de pe lună şi pe fereastră se uită la noi! Camera ei  
este amintirea noastră cea mai frumoasă, fiindcă acolo ne 
întâlneam mic cu mare de sărbători şi cânatam în gura mare femei 
şi bărbaţi pe două, trei voci...Apropo de visul meu mergând în mâini 
pe tavan, Petre Gheorghe, înainte să moară spre suta de ani îmi 
spunea, impresionându-mă: - Când eram tânăr visam că zbor...  
Acum, când mă îndrept spre femeia cu coasa nu visez decât că mă 
târăsc...Da visam intens, mai visam de multe ori că fac dragoste cu 
vecina mea de după casă, Emilia-nevasta maiorului şi chiar cu mai 
multe vecine...da cu cine nu m-am visat!...erau în jurul meu femei 
foarte frumoase şi, trebuie să mărturisesc, m-am visat şi cu rude 
de ale mele... Stau şi mă gândesc acum ce lume extraordinară era 
în jurul meu şi cum îmi revine această lume în vis, semn, că, încă, 
nu am îmbătrânit destul. O lume care, din fericire, o mai întâlnesc 
noatea şi astăzi... Cât de important este trecutul şi cît de important 
este, la fel, prezentul; cele două stări ale vieţii, neîntâlnindu-se 
niciodată...
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Mihai MUSTĂȚEA

Nu ştim cât se călătorea înainte 
de pandemie, dar în lumea de  

azi e clar că ne vânturăm prin lume în-
tr-un mod inimaginabil pentru ultima 
sută de ani. Cu vaporul, trenul, cu avio-
nul, cu automobilul sau căruţa, călare 
sau pe jos, cu sania, cu bicicleta, toate 
mijloacele de locomoţie, începând 
cu picioarele proprii, cu uriaşele 

pacheboturi sau rapidele avioane care ne stau la dispoziţie 
să batem lumea. Uneori se nasc şi cărţi despre (cu)aceste 
aventuri din călătorii.Călătoriile sunt folositoare, stimulează 
imaginaţia. Orice altceva e oboseală şi amăgire. Calatoria 
noastră e imaginară, dar trece prin viaţă până la moarte.
Oameni, animale, oraşe, diverse istorii şi fapte, toate sunt 
reale. Despre aşa ceva este vorba în cărţile următoare. 

1. Începem cu ,,Răzbunarea Geografiei”, de Robert 
D.Kaplan (Editura Litera, 2014, traducerea de Mihnea Băiţă, 
prefaţă de Paul Dobrescu-prea tehnică şi neatractivă, spre 
deosebire de carte), autor despre care am scris şi în numărul 
precedent. O scriere provocatoare, cu premoniţii care se 
împlinesc în zilele noastre şi sub ochii noştri. Reamintim că 
Robert D.Kaplan este un om al succesului: jurnalist şi analist 
politic, neobosit călător, dar şi expert în chestiuni militare şi 
de intelligence, un apropiat şi un sfătuitor al preşedinţilor 
americani din ultimii treizeci de ani, senior editor la 
influente publicaţii americane şi profesor  invitat la mari 
universităţi. A fost şi în România de mai multe ori, înainte 
de ‘89, şi după aceea. A fost prezent la lansarea, în 2014, 
a volumului, prezentat elogios de Emil Hurezeanu. Într-un 
interviu, publicat de Revista 22, din 07.01.2014, autorul 
surpride cu sagacitate schimbările în polii de putere ai 
lumii. La întrebarea reporterului: ,,Sunt Ucraina şi Georgia 
victimele competiţiei pentru influenţa asupra unor regiuni 
de frontieră? Kaplan răspunde, fără ezitare: ,,Ucraina este 
crucială pentru Rusia. De o mie de ori mai importantă decât 
Georgia. Ucraina este inima geografică a Rusiei kieviene. 
Rusia devine o putere europeană prin intermediul Ucrainei. 
Fără Ucraina, este doar o putere euroasiatică. Rusia 
niciodată  nu s-a împăcat cu independenţa Ucrainei. Ucraina 
va continua să rămână un spaţiu contestat. Dar să reţinem 
un lucru: Rusia înţelege şi joacă mult mai bine geopolitic 
decât Uniunea Europeană...E de-ajuns să privim harta...
Ceea ce China  face astăzi este foarte similar cu ascensiunea 
Americii.” Câteva fragmente din lungul interviu ne impun un 
cunoscător şi clarvăzător analist geopolitic.                    

Pentru a înţelege evenimentele actuale-conflicte religioa- 
se, războaie, instabilitate politică- e de-ajuns să aruncăm o pri-
vire asupra hărţii, spune Robert D.Kaplan.  Autorul readuce 
la viaţă teoriile unor cunoscuţi geopoliticieni, susţinând că 
harta este cea care oferă primele indicii pentru a discerne o 
logică istorică legată de ce are să urmeze şi aplicând în mod  
strălucit aceste idei la crizele din Europa, Rusia, China, subcon- 
tinentul indian, Turcia, Iran şi Orientul Mijlociu arab. Lui Kaplan 
nu-i displac paradoxurile, iar analizele lui politice, istorice şi 
culturale vor şi reuşesc, deseori, să intrige. Geografia politică 
şi hărţile mai vechi sau mai noi au fost mereu subiect de 
interpretări, dacă nu şi de gâlceavă şi păruială. Evenimentele 
ultimilor ani, războaie sau acte teroriste, sunt luate la 
mărunţit cu migală. Trecutul vine către noi şi se insinuează 
pretutindeni. Istoria şi geografia nu pot fi despărţite, fie că 
este vorba despre Orientul Mijlociu şi Imperiul Otoman, fie 
că este vorba despre destinul Americii sau al Chinei, al Rusiei 
şi Ucrainei, care, încet-încet, se strecoară peste tot. Uşurinţa 
cu care scrie (elegant) şi analizează (pertinent), chestiuni 
grave ale lumii ne lasă gânditori. Se citeşte pe nerăsuflate 
această carte, despre care Henry Kissinger ne spune că 
este ,,fascinantă, extraordinar de bine documentată şi 
importantă”. Evenimentele de lângă noi îi dau dreptate şi 
invăţăm că nu suntem în siguranţă, cu alte cuvinte, în faţa 
tuturor demonilor istoriei şi geografiei care au bântuit  şi 
bântuie Europa, Asia şi lumea toată.              

2. O altă scriere atractivă şi cu titlu incitant a neobositului 

JURNAL DE LECTURĂ
HAI-HUI PE MAPAMOND!

II

călător Robert D. Kaplan este ,,Cucerirea Munţilor Stâncoşi. 
Cum determină geografia rolul Americii în lume “ (Editura 
Humanitas, 2018, traducerea lui Dan Horaţiu Popescu, 
absolvent al Colegiului Alexandru Lahovary ).Cartea este 
o mărturie a dragostei filiale: ,,Dacă eu nu voi păstra 
vie amintirea tatălui meu, cine altcineva  o va face?” O 
poveste de familie-relaţia cu un tată, şofer de camion cu 
studii liceale şi mare călător la rândul lui-, ne face martori 
şi părtaşi la o redescoperire şi o reevaluare extrem de abil 
elaborată, a ceea ce înseamnă Statele Unite.  America, 
poporul american, acel amestec de naţiuni şi evenimente 
istorice care au alcătuit istoria cuceririi unui continent 
şi edificarea unei naţiuni. ,,Prima hartă a Statelor Unite a 
fost compusă din imaginile furnizate de tatăl meu “, scrie 
cu nostalgie şi cu ton de rememorare despre un părinte 
care,,era un Homer, în felul lui, când readucea, parcă din 
memorie [...]un trecut sacru “,notează acelaşi fiu cuprins de 
amintiri care-i dau  idei şi proiectul acestei cărţi.Care e şi de 
istorie, şi de geografie, şi de o călătorie de-a latul Americii, 
pe care o întreprinde autorul. Plecând din Munţii Catskill,de 
pe Coasta de Est, şi ajungând pe Coasta de Vest, la San 
Diego, lângă graniţa cu Mexicul.Sunt străbătute, cu mintea, 
cu memoria, dar şi prin mijlocirea unei întregi biblioteci, cu 
automobilul, zeci de localităţi. Unele mari, altele minuscule, 
sunt traversate zeci de state, văi, ape, munţi, deşerturi,citite 
şi citate destule cărţi, unele de bună literatură-Steinbeck, 
Faulkner etc.,în care jurnalistul şi călătorul, tot timpul, sunt 
însoţiţi de mintea unui analist.Resuscitarea unei relaţii 
tată-fiu are loc pe traseul ce reface o întreagă istorie a 
Statelor Unite. Moteluri, hoteluri, autostrăzi, oameni de 
tot felul,trecut şi prezent, dar şi personaje politice la care 
suntem mereu trimişi. Cine vrea să priceapă mai bine ce 
este SUA găseşte toate datele în cartea lui Robert D.Kaplan, 
tată şi fiu, legaţi precum Steinbeck de al lui Charley, cu 
care a bătut şi el America. O ţară şi un popor se nasc, 
trăiesc şi-şi păstrează valorile născute din această odisee. 
Pe urmele unei călătorii de-a curmezişul Americii făcute 
în copilărie cu familia, jurnalistul străbate, la volanul unui 
automobil, imensa întindere a Statelor Unite, căutând 
amprenta lăsată de geografie asupra destinului ei de mare 
putere. O geografie împletită cu istoria celor ce-au clădit 
naţiunea americană: de la pionierii care s-au aventurat spre 
vestul continentului în secolul al XIX-lea până la importanţi 
preşedinţi ai SUA, precum Jameson Buchanan, Abraham 
Lincoln sau Theodore Roosevelt. Acţiunile lor au contribuit la 
transformarea mentalităţilor de cuceritori ai vastelor spaţii 
într-o adevărată cultură a frontierei, caracterizată printr-un 
generos spirit comunitar şi un nesmintit pragmatism. Kaplan 
ne prezintă America într-un fel cu totul nou, ţel propus 
în ,,Invocaţie”: ,,Ca să folosesc cuvintele poetului William 
Carlos Williams, obiectivul lucrării de faţă este redarea unui 
gigant-Statele Unite-pornind de la detalii specifice:în cazul 
de faţă, amintirile de călătorie ale unui tată, o geografie a 
speranţei aparţinând unui istoric, un deşert de proporţii 
biblice, un ocean care duce către China. Tatăl furnizează 
inspiraţia;istoricul, mitul necesar şi dezirabil;deşertul, 
provocarea ce trebuie înfruntată, dar fără de care nu te poţi 
ridica la înălţimea altor provocări “. ,,Cucerirea Munţilor 
Stâncoşi este o strălucită rememorare a impactului pe care 
geografia Americii îl are asupra strategiei sale. O carte care 
trebuie neapărat citită. “(Henry A.Kissinger)     

3.Liga Scriitorilor din România, cu sediul la Cluj, 
în fruntea căreia se află Al.Florin Ţene, din Drăgăşani, 
alternativă la Uniunea Scriitorilor din România,  premiază, 
an de an, cele mai bune produse editoriale care au văzut 
lumina tiparului în anul editorial precedent. Revista 
,,Cultura vâlceană” a primit premiul Ligii pe anul 2020.
Pentru anul 2021, juriul, format din scriitorii Iulian Patca 
(preşedintele juriului), Ionuţ Ţene, Gavril Moisescu, Voichiţa 
Pălăcean Vereş şi Ion Constantinescu, reunit în şedinţa din 
26 ianuarie 2022, a hotărât premierea celor mai bune cărţi 
apărute în anul editorial 2021. Premiul pentru Cartea-
Jurnal de călătorie-a fost atribuit Marinelei Belu-Capşa: 
,,India-dincolo de timp”. Autoarea, membră a Asociaţiei 
Seniorilor din Educaţie şi Cultură-Vâlcea, profesoară de 

limba română, în ultima perioadă a carierei, la cele două 
colegii de frunte ale oraşului Rm.Vâlcea, a publicat mai 
multe volume de proză şi poezie. Volumul premiat este 
rodul unei călătorii în, pentru mulţi dintre noi, misterioasa 
Indie. Cititori fermecaţi ai culegerii de basme orientale, 
adunate sub titlul,,Halima”sau,,O mie şi una de nopţi “, 
am rămas cu nostalgia şi dorinţa de a ne preumbla şi noi 
prin mirificele oraşe ale vechilor civilizaţii:Bagdad, Buhara, 
Damasc,Petra,Ierusalim, Samarkand, Balch, lăsându-ne 
visători şi însoţind pe Ali Baba şi hoţii săi sau pe Harun-al-
Rashid în aventurile lor. L-am urmat pe Drumul Mătăsii pe 
Marco Polo sau pe Spătarul Milescu,pe căile  dificile ale puţin 
cunoscutei Siberii, amândoi plecaţi să găsească un drum 
spre îndepărtata Chină.Am plutit pe valurile mărilor liniştite 
sau furtunoase cu Vasco da Gama pentru a descoperi India.
Am citit cu emoţie ,,Maitrey”,de Mircea Eliade ,şi povestea 
de dragoste sub cerul indian.În fiecare din noi se ascunde 
un dor de ducă,fiecare este un hoinar pe cărările vieţii şi 
ale lumii.Autoarea, ea însăşi călător pe meridianele lumii, 
ne cheamă să o însoţim şi să descoperim India reală,într-o 
carte frumoasă, publicată la Scrisul Românesc,Fundaţia-
Editura, Craiova, 2021, cu prefaţa savantă şi sentimentală,  
intitulată premonitoriu ,,India între paradis şi infern”, 
semnată de criticul Marian Nencescu, dăruită nouă, 
aşa cum a primit călătoria în dar de la Diana, Hari, Adya 
(,,copiii mei “) şi autoarea, pentru a-şi împlini un vis; un vis 
pentru cei mulţi  cititori, care se vor mulţumi cu notaţiile 
savuroase şi exacte ale unei călătoare cu ochii ageri, capabili 
să descopere dincolo de aparenţe, viaţa de zi cu zi a lumii 
ce-şi dezvăluie tainele pentru un oaspete venit dintr-o altă 
civilizaţie, nu neapărat superioară. Prefaţa este o incursiune 
în apariţia şi dezvoltarea turismului în lume, un expozeu 
despre India şi o apreciere superlativă a volumului plecat în 
lume de la această editură.  Cartea este o mirare continuă 
în faţa contrastelor dintre cei bogaţi şi cei săraci, asezonate 
cu mireasma plantelor şi florilor exotice ,dar şi cu miasmele 
ce se degajă din cartierele sărace. Marinela Capşa se 
dovedeşte un bun ghid,cu multe cunoştinţe culese din cărţi 
despre subcontinentul indian,despre istoria multimilenară 
a poporului indian,-a 7-a ţară din lume, ca suprafaţă şi a 
2-a ca populaţie-despre geografia ţării şi acţiunea acesteia 
în configuraţia actuală a unei ţări, care, după declararea 
independenţei, în 1947,îşi urmează propriul destin, în 
aspiraţia de a deveni o mare putere, o putere în expansiune,  
în acord cu un trecut plin de evenimente excepţionale. Avem 
de-aface cu un jurnal confesiv. Pelerinul Marinela Capşa este 
şocată de circulaţia pe stânga, după modelul englezesc, deşi 
n-ar trebui, având în vedere lunga ocupaţie britanică, şi ,,În 
oraşele aglomerate nu se respectă nicio regulă de circulaţie, 
dar, cu toate acestea, accidentele sunt rare “. În întâlnirea 
cu India, cu uimirea unui Dinicu Golescu, varianta cu fustă a 
acestuia notează: ,,Un du-te vino ameţitor, cu vaci(vaca e un 
animal sacru pentru hinduşi, n.m.), capre, maşini, tuk-tuk-
uri, oameni, oameni, oameni, claxoane surzitoare, miros de 
mâncare, haine, haine, ţipător de colorate.” Admiră sute de 
temple, unele şi în interior, altele doar pe dinafară. Lumea 
acestui subcontinent, în uimirea europeanului necitit, este 
împărţită în caste, din totdeauna şi pentru totdeauna. 
Indienii o acceptă, nu o contestă: ,,Filosofia indianului de 
rând este că orice suferinţă deschide drumul unei bucurii 
şi mai mari “.Diaristul a profitat de un voiaj aparte, cu 
un program bine  organizat, cu obiective precise şi cu 
participarea la un eveniment familial, ceea ce i-a permis 
să cunoască societatea hindusă (complex eterogen) nu 
doar superficial, ca unul din cohortele de turişti ce aleargă 
cu grăbire să vadă cât mai mult, mânaţi de ghizi mai mult 
sau mai putin iniţiaţi, ci şi dinlăuntrul familiei indiene. 
Cartea devine un îndreptar pentru norocoşii care bat căile 
Indiei şi o poveste pentru ceilalţi. Capitolele tomului sunt 
completate cu versuri rezumative, ce întregesc farmecul 
lecturii,iar la final un album ilustrativ cu instantanee din 
timpul voiajului indian. E o prezentare succintă, cartea a 
fost recenzată superlativ de colegul de pagină-Mihai Sporiş. 
O recomand spre citire, foloasele vor fi mai preţioase decât 
timpul pentru lectură.                 
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Maricela-Paraschiva BUICESCU

„Strigarea”, sau „Strigătul peste sat”,  
ori mai simplu: „Strigătoarea”, este un 
obicei popular care „coboară” din vre- 
muri imemoriale; prin acest obicei, erau  
prevenite anumite fapte/abateri care 
erau iminente, sau arătate „cu degetul” 
cele ce se întâmplaseră de la ultima „Stri- 
gătoare”.

Normele de comportare nu erau 
catalogate taxonomic ca într-un Index 

de Legi, ci sătenii le împărţeau simplu-dar înţelept-în: „asta 
se cuvine, cealaltă nu se cuvine...”. Strigarea era de fapt 
comunicarea acestora pentru întreaga comunitate locală.

Rolul „Strigării peste sat”, a fost (şi mai este, acolo unde 
mai are loc un asemenea eveniment), de îndreptare a unor 
lucruri negative din comportarea sătenilor respectivi, dar şi 
de a-i lăuda pe sătenii merituoşi.

Strigarea se făcea prin schimbarea/mascarea timbrului 
vocal cu ajutorul unei oale sparte, deci cum ar spune Jurna-
liştii: „sub protecţia anonimatului”. Erau „date publicităţii”: 
lenea, răutatea, setea de răzbunare. Strigarea nu era făcută 
în batjocură, ci în glumă; este adevărat: cele două nuanţe 
sunt uneori foarte greu de separat de cei vizaţi...Era vorba 
de fapt despre o satiră populară asupra nărăvirilor...

Acest frumos obicei al Strigării peste sat, avea o esenţă 
pozitivă, uneori Creştină (de observat paiele care au condus 
hrana pentru spicul pâinii <şi> euharistice, apoi  joardele/
curpenii de la viţa de vie, prin care a mers seva-hrană 
pentru strugurele vinului <şi> euharistic!).

Strigătoarea avea şi rol moralizator: mulţi căutau să se 
îndrepte, ca în anul următor să nu mai fie „pe desfăşurător”!

Fetele, făceau şi ele un fel de Strigare, dar cu puţini de- 
cibeli în cadrul unor Şezători, sau la poartă, în cadru restrâns, 
niciodată în mulţimi de oameni...Ca să nu stea degeba, 
uneori făceau o „Clacă”: munceau dar şi vorbeau; de aici 
expresiile „vorbe de clacă”, sau „clevetiri”. Ele ziceau: „- 
Lucră mamă ce-i lucra/ Şi-mi porneşte ursita!/ Ca să mă pot 
mărita!/ Că-s bătrână, ca şi tine şi râd oamenii de mine...” 

STRIGAREA PESTE SAT Sau la modul pesimist spre tragic: „- Deseară se lasă sec/ 
Mă duc maică să mă-nnec...”/ „Draga mamii nu te 

duce,/ Că vor veni zile de dulce...” Dar şi băieţii, aveau 
mesajele lor, rostite în „gura mare”: „-Însura-m-aş însura/ 
Dar nu ştiu pe cine-aş lua…/ Cea frumoasă nu-i de mine/ 
Cu cea hâdă, mi-e ruşine,/ Dar ea mă îmbogăţeşte!/ Cea 
frumoasă, mă munceşte,/ Sau mai rău, mă sărăceşte...”

Obiceiul „Strigării peste sat”, a fost mai des întâlnit în 
Muntenia, Transilvania şi în Banat, înainte de începerea 
Postului Mare dinainte de Învierea DOMNULUI!

De regulă, se aşezau două cete de flăcăi: una pe un 
deal/dâmb, cealaltă pe dealul/dâmbul opus. Cu această 
ocazie se petrecea din mai multe perspective: se sfârşea 
perioada Nunţilor şi începea vremea muncilor agricole.

În unele zone geografice, flăcăii mergeau în pădure şi  
luau un trunchi de copac pe care-l duceau pe deal şi-l „îmbră- 
cau” cu paie (în ultimii ani, anti-ecologic, cu anvelope uza-
te...), apoi i se punea foc. După terminarea „Strigătorii”, se  
organiza „ad-hoc” o „licitaţie” pentru partea carbonizată ca- 
re mai rămăsese „în picioare” din trunchiul de copac/par cră- 
cană; săteanul care îl/o adjudeca, îl/o ducea acasă ca să ardă  
în sobă; se zicea că acel om, va avea un an plin de belşug!

În alte zone, de exemplu în com.Valea Mare (la 8 km  
de Slatina), se luau cutii de conserve înalte pentru tomate/
vopsea, se făceau două găuri diametral opuse în partea de 
sus, se legau cu sârme (când era posibil, cabluri liţate flexi-
bile; se turna motorină amestecată cu păcură/păcurină/
valvolină, în care era scufundată o bucată de pâslă/dimie/mol-
ton sau alte resturi textile, apoi se da foc. Un flăcău o rotea 
deasupra capului, dând impresia că e o „roată de foc”.

În alte zone, se confecţionau vălugi/mănunchiuri/ ”moto-
sini” din paie, pe care le aprindeau, făceau cu ele diferite jo-
curi, apoi le rostogoleau din deal în vale. După aceea, înce-
pea „Dialogul la distanţă”, evident verbal şi pe mulţi deci-
beli, între cetele de feciori de pe cele două dealuri/dâm-
buri: „-Aure, Maure!”, „-Ce-ţi e Maure?”, „-M-a <indires>/în-
demnat!”, „-Cine te-a indires”?, „-Cutare, să merg la Cută-
riţă”!, „-Şi ce-o să-i spui Maore?”, „-Că pe ea o place fiul lu’ 
Cutărescu!”, „-L-o fi plăcând mândra fată, dar el pleacă la 
Armată!”, „-Asta nu-i o piedică, l-aşteaptă la o adică!”, 

În com. Valea Mare-Olt, dialogul era aşa: „-Aoooleoo, 
aleooo!”, „-Ce ţă măre, ce ţă?”, „-Nu mai pot să ţân, aşa că 
vă spun:”, „-Ce spui măre, ce spui?”,  Şi urma relatarea despre 
tinerii care se plăceau împotriva voinţei părinţilor şi aveau ne-

voie de „potolirea” părinţilor, ca să fie de acord şi să le dea 
Binecuvântarea; după Sărbători, de regulă urma Nunta!

Erau „date publicităţii” şi faptele nepotrivite legate 
de lene, beţie, relaţii extraconjugale, certuri fără motiv, 
mândrie, zgârcenie...apoi despre fetele rămase nemeritate, 
sau flăcăii mai tomnatici. De regulă, nu scăpa nimeni 
nesancţionat sau nepromovat!

Erau arătate şi vrednicia, hărnicia, seriozitatea! Cei 
promovaţi se simţeau bine; aproape la fel cei culpabili, 
care scăpaseră „Radioului local-oral” (de fapt, „Inchiziţia 
satului”!). Dar era o mare ruşine pentru cei strigaţi 2-3 ani 
la rând...(abateri în formă continuată...). 

„Strigătoarea”-în funcţie de volumul informaţional-
dura uneori până în zori. Se petrecea în jurul focului, cu 
Balade, Doine şi gustări: gogoşi şi un pahar cu vin.

De notat faptul că chiar în urmă cu un veac-când mij-
loacele de stingere a incendiilor erau rudimentare-NU s-a 
auzit/pomenit de vreun incendiu! Asta şi pentru că, se făcea 
multă prevenţie: bărbaţii maturi şi bătrânii satului păzeau 
cu străşnicie focul! „Focul central” (trunchiul, parul, crăcana, 
feştila, vălătucii etc.), era numit „Prepeleac”/”Prepeleag”. 
Focul lumina satul, care era scufundat în tăcere, ca sătenii 
să poată auzi cine se strigă şi ce...

În com. Ipoteşti-Olt, focul ajunge chiar la o înălţime 
de 15 m.! Acolo, flăcăul Cosmin a mărturisit: „Nu este 
uşor...dar dacă ne unim mai mulţi, reuşim! La noi este o 
tradiţie şi dorim s-o ducem mai departe, an de an. Este 
meritul tuturor , fiecare a contribuit cum a putut. Dacă ar 
fi să-i găsim un echivalent, putem compara cu Anul Nou, 
deoarece are (aproape) aceeaşi importanţă şi amploare 
<Strigătul peste sat>”.

Ne facem o datorie de onoare dacă vă amintim înaintaşii 
noştri, dar şi unii contemporani cu noi, care au studiat şi 
scris despre acest fenomen cultural rural:

- Constantin Rădulescu-Motru: „-Nu este Ţară în 
hotarele lumii civilizate în care <gura lumii, gura satului>, 
să aibă mai multă trecere” (o adevărată presiune morală 
asupra sătenilor!).

- Profesorul Gheorghe Părnuţă, a cercetat fenomenul 
tot în perioada interbelică;

- Profesorul Tiberiu-Tudorel Vlad, din com Rucăr-Argeş.
În jud.Olt, au studiat şi au scris:
- În Slatina: Aurelia Grosu, Rada Ilie, Claudia Balaş, 

Valeru Ciurea şi Vivi-Viorel Pintea.
- În com. Valea Mare: Pr.Voicu Văduva & Înv.Victor 

Ionescu-Bacea („Studii Monografice, asupra comunei Valea 
Mare-Olt”).

Tot în jud.Olt au scris pe această temă multi colegi 
Jurnalişti, precum şi alţii din alte zone geografice.

           Slatina, 12 martie, 2022Rodica Felicia MATEI

Am ajuns la frumoasa vârstă 
când pot să rostesc cuvintele: 

ce frumos era... Abia pot să le rostesc. 
Parcă cu patimă, parcă cu înverşunare, 
parcă inima îmi dă ghers. Sunt la 
început de drum. Încep să descopăr 
mirajul acestor cuvinte. Privesc 
amurgul galeş şi caut să găsesc drumul 
prin această nouă călătorie.. Multe 
persoane dragi mie, mi-au îndrumat 

paşii spre această lume! Am ascultat poveştile lor cu sufletul 
la gură, cu inima curată şi senină.. Eu sunt abia la început. 
Încerc să merg cu paşi mici în dumbrava minunată numită 
„Ce frumos era!” Copilă fiind, auzeam aceste cuvinte. 
Dar acum încerc să le înţeleg. Amurgul îmi dă putere, mă 
împinge încet în această frumoasă privelişte. Ca prin ceaţă 
văd puţin câte puţin. Nu îmi amintesc multe, dar Dumbrava 
minunată nu se lasă pradă gândurilor mele. Îmi şopteşte cu 
înverşunare...ce frumos era!

Ce frumos era când făceam primii paşi, când aveam pe 
cineva puternic lângă noi, ţinându-ne de mână, arătându-
ne câte ceva din misterele acestei lumi frumoase pe care 
bunul Dumnezeu ne-a dat îngăduinţă să o cunoaştem. Prin 
părinţii noştri. Ei au fost prima divinitate din viaţa noastră. 
Am crescut, i-am judecat... Buni sau răi, după cum gândeam 
la acea vreme.. Părinţii noştri, îngerii noştri.

Ce frumos era...
Primul leagăn, cu mama alături. Prima joacă cu mingea, 

sub privirile tatălui, bunicii privind de undeva din spate, 
jocul copilăriei sub aripa celor dragi, cei pe care soarta ni 
i-a dat să fie lângă noi, să ne ocrotească.

Primul dans pe care bunicii încercau să ni-l arate, să ne 
facă să înţelegem rădăcinile noastre, să ne facă să înţelegem 
că aparţinem locului în care ne-am născut, ca acesta are 
dansul lui, dansul pământului, dansul pe care trebuie să-l 
avem în cuget în fiecare clipă din viaţa noastră.

Primul mers la şcoală, primul mers spre lumea largă. 

CE FRUMOS ERA! Spre şcoala vieţii. Am învăţat să citim, am învăţat să 
scriem, am învăţat, am învăţat... Am învăţat atâtea, dar nu 
am obosit. Încă mai spun. Ce frumos era... Călăuziţi prin 
viaţă de părinţi. Cei care ne-au dat o parte din inima lor, o 
bucăţică din viaţa lor, un dram de bucurie şi de speranţă. 
Anii aceia greu o să atârne în balanţa vieţii. Le simţim 
greutatea an după an, în vâltoarea vieţii, cu talerele ei, cu 
gândul că o să creştem şi o să fim mai puternici şi..

Dar... Anii au trecut... Acum stau, privesc spre cer şi 
gândesc ce frumos era! Dumbrava minunată parcă începe 
să se micşoreze, parcă încearcă să facă potecă spre altă 
lume, parcă în zare se iveşte altceva. Abia intrasem cât de 
cât în lumea acesteia, dar iată că ceva mă trage de mânecă, 
mă zguduie puţin, mă face să cad în genunchi.. Stau cu 
capul plecat şi mă întreb:

- Dar oare ce mă opreşte sa spun azi Ce frumos este...
Ce frumos era până acum ceva timp, când aveam nevoie 

de un sprijin, de un bunic, de un părinte, dar când aceştia 
au plecat de lângă noi, au părăsit această lume, suntem 
datori să avem puterea să spunem: Ce frumos este!

Dumbrava lui Ce frumos era, avem cu toţii puterea să o 
mutăm în împărăţia lui Ce frumos este.

Ce frumos este să priveşti cerul, ce frumos este să 
priveşti în inima ta! Cerul este oglinda spre inima noastră, 
graniţa dintre bucurii şi tristeţi, dintre speranţe şi deziluzii, 
dintre frumos şi urât, dintre bine şi rău. Ce frumos era! 
Spuneam acum cinci minute. îmi pare o veşnicie de atunci. 
Cuvinte frumoase, care rămân în inima tuturor până la 
adânci bătrâneţe. Acum spun Ce frumos este! Pătrund 
pe acest tărâm cu inima curată, plină de speranţă. Ce 
frumos este! Dumbrava minunată din inima mea rămâne 
întotdeauna acolo, în locul unde am cunoscut-o. Nu a 
plecat, doar a lăsat locul altui tărâm, mult mai aproape şi 
mult mai senin. Ce frumos este vine cu repeziciune spre 
mine. Ce frumos era rămâne în umbra trecutului, dar 
pururea prezent. Îmi dă putere să merg mai departe, spre 
următorul tărâm, cel al lui Ce frumos va fi. Dar acolo este 
greu de pătruns! În dumbrava minunată a lui Ce frumos 
a fost i-am avut aproape pe părinţi, apoi ne-am luat 
inima în dinţi şi am mers mai departe. Atât de multe sunt 
neschimbate şi totuşi nimic nu e la fel!

Ce frumos va fi... Vom trăi şi vom vedea. Vreme trece, 
vreme vine. Domnul să ne dea putere!


