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Simion PETRE

Eveniment de primă mărime în 
cultura românească, Forumul 

Național Cultural „Brâncoveniana”, Pot-
logi, ediția a IV-a, 2023, s-a desfășurat 
pe 14 august în spațiul extraordinar de 
elevat oferit de Palatul Brâncovenesc 
din comuna Potlogi, jud. Dâmbovița, 

în prezența celor trei gazde, personalități culturale 
românești, de excepție:  poetul și doctorul în istorie 
George Coandă, fondator al Universității „Valahia” din 
Târgoviște, președinte de onoare al Forumului; prof. 
Valentina Vasile, directorul Forumului; prof. Nicolae 
Catrina primarul com. Potlogi… Au fost prezente foarte 
multe personalități din țară mai ales câștigătorii edițiilor 
III și IV ale concursului de Poezie, care se desfășoară an-
ual în cadrul Forumului. La această întâlnire a poeților și 
istoricilor din România, din anul 2022, a fost prezentată 
cartea apărută și lansată cu această ocazie: Forumul 
Național Cultural „Brâncoveniana”. Edițiile III – IV. Pot-
logi. Palatul B râncovenesc, 2021 – 2022, Editura Bib-
liotheca, Târgoviște, 2022, volum realizat de Primăria și 
Consiliul Local Potlogi în care sunt prezentate lucrările: 
„Brâncovenii de după Brâncoveanu. Noii proprietari ai 
moșiei de la Potlogi după Legea Rurală din 1864 și Refor-
ma Agrară din 1921” (prof. Valentina Vasile), „Civilizația 
românilor sub repetabila povară a taifunurilor impe-
riale” (George Coandă), „Mănăstirea Strâmbu-Găiseni 
și ctitorii ei, de la întemeiere și până la vremea domniei 
Sfântului voievod martir Constantin Brâncoveanu” (Mo-
nahia Benedicta Moldovan), „Sigiliile comunei Potlogi 
din 1887 și din 1903 imprimate pe două documente 
emise în anii 1904 și 1906” (dr. Arhivele Naționale ale 

României Laurențiu Ștefan Szemkovics), „Brâncove-
anu și moștenirea sfinților” (dr. Dimulete Lăcrămioara 
Geta), „Apărarea legii strămoșești prin tipar, grijă 
de stat în timpul domniei Sfântului Constantin Brân-
coveanu, partea a II-a (prof. dr. Ion Marian Croitoru). 
Cartea prezintă în continuare „Antologia concursului de 
poezie 2021”: Vasile Toma, Dimitrie Sorin Pană, Ionica 
Bandrabur, Florentina Chifu, Tatiana Scurtu; și „Anto-
logia concursului de poezie 2022”: Alexandru Pripon, 
Florentina Chifu, Adrian Păpăruz, Gela Enea, Elena 
Parascheva Mîrzea, Ștefan Lucian Mureșanu, Dumitru 
Buțoi, Lică Pavel. Cartea este prefațată de Sorin Stanciu, 
președinte UZPR: „Brîncoveniana - excelența în cultură 
și spiritualitate”.

*
Domnul George Coandă a primit în cadrul acestui 

Forum titlul de Cetățean de Onoare al comunei Potlogi, 
lucru care l-a emoționat foarte tare și l-a făcut să de-
clare că din acest moment trebuie să se adreseze „pot-
logenilor cu titlul de concetățeni!”…A mai mulțumit cu 
această ocazie și pentrul Premiul de Excelență primit în 
2021 din partea revistei Regal Literar; aceste premii de 
Excelență, Regal Literar, au mai fost acordate Valenti-
nei Vasile, Viliei Banța, Victor Petrescu, Doinei Ghițescu, 
Iuliei Ghercă și Mariei Dobrin (site UZPR). A mulțumit 
celor prezenți la manifestare din județul Dâmbovița, 
dar în special poetului Constantin Voicu pentru poemul 
Închinare pe care acesta l-a citit și cu  alte ocazii, mereu 
impresionând audiența!...a repetat: „excepțional 
poem”! A mulțumit Arhiepiscopiei Târgoviște pentru 
că a autorizat această întâlnire. A mulțumit „ziaristului 
de excepție” Florenț Mocanu, de la Gazeta Munteniei, 
precum și  „colegulului de breaslă”, medicul de inimă, 
Corneliu Zeană; domnilor din conducerea Cultului 

MARINELA 
BELU-CAPȘA   

POETUL
     lui  M Eminescu

culcat în umbra timpului
în sfântă așteptare
Poetul
se contopește cu pământul
ascultând tainele adâncului
fruntea brăzdată de griji
mângâiată-i de teiul în floare

prin brațele-ramuri 
curge seva vieții înfiorând

râul Lethe cu o poezie obol

înlănțuind de nouă ori trunchiul
cununat cu soarele
Poetul
trăiește și dincolo de timp
prin vers și credință

călător pe marea cuvintelor
vrăjit de cântecul sirenei
îndrăgostite de visul lui
Poetul
zidește veșnicii iubindu-ne
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Eroilor Regina Maria Filiala Mihai Viteazul a jud. Dâmbovița; domnului 
Petre Cichirdan dintr-o altă capitală culturală creștină, Râmnicu Vâl-
cea, câștigătorul marelui trofeu de acum doi ani, un om remarcabil, 
fondator al mai multor reviste și ziare de cultură; și, „desigur, nu în 
ultimul rând fiicei județului nostru, marea poetă Vilia Banța”… Desigur, 
președintele de onoare al Forumului și-a cerut scuze că nu poate să-i 
amintească, să le mulțumească tuturor celor prezenți… 

S-au citit, prezentat, referatele înscrise în forum de către cei 
prezenți: Valentina Vasile, George Coandă,  Ion Marian Croitoru, Mo-
nahia Benedicta Moldovan (ne cerem scuze autorilor dacă greșim 
partial prezentarea lucrărilor!)… Apoi laureații concursului de Poezie, 
edițiile III și IV, și-au primit premiile…A urmat, înainte de o întîlnire de 
socializare la un restaurant din vecinătatea Palatul Brâncovenesc din 
Potlogi, un moment artistic prezentat de formația de dansuri popu-
lare a Școlii Gimnaziale din Potlogi,  , pregătită de doamnele Flori Bun-
gete și Daniela Șerban. De asemenea spectacolul a continuat cu cei 
doi interpreți de muzică populară: Raluca Dobre și Horia Vlădan…Mai 
amintim în final numele celor care au jurizat concursurile de Poezie: 
George Coandă-președinte de onoare, Valentina Vasile-directorul Fo-
rumului, Aureliu Goci-președinte juriu; Vilia Banța, Constantin Voicu, 
George D. Piteș, Marian Ilie-membrii juriului; Claudiu Dumitrache-sec-
retarul juriului. 

ZIUA CULTURII NAȚIONALE LA 
POTLOGI-2023!

Marian ILIE

Dragi prieteni,
Ca și în anii trecuți, marți 17 ianuarie 2023, la ora 12.00 

organizăm la Palatul Brâncovenesc de la Potlogi o activitate de mar-
care a Zilei Culturii Naționale și aniversării zilei de naștere a lui Mi-
hai Eminescu. Activitatea va cuprinde: lansarea volumelor editate 
ca premii la concursul de poezie patriotică din cadrul Forumului 
Cultural National Brâncoveniana 2022; recital de poezie din creațiile 
participanților la activitate; un microrecital din creația și traducerile 
subsemnatului;

Ne-am bucura să vă avem alături, ca oaspeți și participanți direct, 
în care sens urmează să convenim modalitatea de transport de la 
București la Potlogi și retur.

Vă adresăm rugămintea ca până vineri 13 ianuarie să confirmați 
participarea.

Cu aleasa prețuire, M. I.

George Coandă - Cetățean 
de Onoare Potlogi

Valentina Vasile, președinte 
Cenaclu Forumului 

Național Brâncoveniana

Primarul Nicolae Catrina,
 Potlogi 14 08 22

Constantin Voicu citeste 
poemul Închinare, Potlogi,  

14 08 22 Doina Ghițescu și Valentina Vasile în prim plan Potlogi 14 08 22 Fl. Chifu, M. Ilie, V. Banța, Cl.  Voiculescu, C-liu Zeană

Mircea VASII

Joi 15 decembrie 2022 în-
tro atmosferă mai mult decât 

călduroasă, a avut loc la Călimănești 
un eveniment de mare amploare și de 
o importanță deosebită, sărbătorirea 
bibliotecii din localitate, care poartă 
numele ilustrului scriitor A.E. Bacons-

ki, trăitor pe aceste meleaguri o perioadă a vieții sale.
Biblioteca ,,A.E Baconski” din Călimănești este o 

instituție care păstrează nealterate tradițiile cultura-
le ale locului, nelipsind multele manifestări în acest 
sens, aniversări, lansări de carte, evenimente cultura-
le importante.

La început, din inițiativa preotului, om de 
cultură, scriitor, Nicolae State-Burluși s-a rostit în cor 
rugăciunea domnească ,,Tatăl nostru” binecuvântarea 
finală făcând-o preotul protopop Laurențiu Ceaușu, 
de față fiind și preotul paroh Ilie Ceapă de la biserica 
,,Sf. Apostoli Petru și Pavel,, din Călimănești.

Manifestarea a fost deschisă de însăși Direc-
torul acestui locaș de cultură, doamna Georgeta 
Tănăsoaica, arătând printre altele și faptul că a fost 
înființată în anul 1950,  fiind condusă atât de doamna 
Florica Driva, cât și de fiica acesteia domnișoara Fenia 
Driva. La inițiativa celei din urmă, în anul 1991 lăcașul 
primește denumirea de Biblioteca ,,A.E. Baconski”, 

SĂRBĂTORIREA BIBLIOTECII „A.E.BACONSKI” CĂLIMĂNEȘTI
(„LA ANIVERSARĂ”)
nume pe care îl poartă cu demnitate și în prezent. 
S-a făcut referire la progresele obținute în toți acești 
ani până în prezent, când este condusă de doamna 
Tănăsoaiaca.

Au fost prezenți în sala care a devenit aproape 
neîncăpătoare, domnul Primar al orașului, dr. Florinel 
Constantinescu, nelipsit de la astfel de manifestări de 
cultură, domnii prof. Gheorghe Deaconu,  prof. Ioan 
Șt. Lazăr, dr. ing. Mihai Sporiș, Petre Cichirdan, un 
neobosit susținător al unor asemenea manifestări, pe 
care le prezintă cu brio în revistele pe care le editează, 
poeți și scriitori locali, oameni de cultură, invitați.

De asemenea, cu acest prilej, au fost lansate două 
cărți  aparținând prima doamnei Ligia Rizea, ,,Între 

lumi” și cea de-a doua regretatului scriitor Felix Anton 
Rizea, volum de teatru modern, ,,Trilogia nebunilor”.

S-a oferit inițial cuvântul domnului primar al orașu- 
lui, dr. Florin Constantinescu, cel care în expunerea  
sa a lăudat inițiativele constructive ale bibliotecii în  
promovarea culturii pe aceste meleaguri, această ins- 
tituție pe care a denumit-o ,,bogăția,, orașului Călimă-
nești, cea care are filiale în localitățile aparținătoare 
orașului: Jiblea-Veche, Jiblea-Nouă, Căciulata. 

A vorbit apoi domnul profesor Ioan Șt. Lazăr, care 
a prezentat aprecieri critice de bun augur vis-a-vis de 
cartea doamnei Ligia Rizea, pe care a asemuit-o cu un 
,,love story”  , o carte originală elaborată de un suflet 
care vibrează în ale frumosului. Sunt prezente în deru-
larea acțiunii acesteia jocuri și trăiri intense ale celor 
două personaje care se identifică cu nimeni alții decât 
autoarea Ligia Rizea și soțul său, regretatul Felix An-
ton Rizea, fiecare cu locul său distinct în acțiune, unul 
adorând muntele, celălalt șesul și marea, ducând spre 
final la concluzia iubirii adevărate precum ,,o câmpie 
nesfârșită cere te cheamă spre infinit,,.

În final a donat bibliotecii ultimele sale apariții 
editoriale ,,Lumina lumii” nr. 29-30 și ,,Bartolomeu 
Valeriu Anania. Puterile cuvântului. Antologie de stu-
dii, eseuri, articole și mărturii la centenarul nașterii“, 
o carte de o rară frumusețe.

Domnul profesor Gheorghe Deaconu și-a înce-
put cuvântul amintind de Călimănești-oraș iubit în ti- 
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Cristian Ovidiu DINICĂ

Poeta Maria Cernătescu vine 
cu două volume de creații în 

versuri și culoare, „Eu sun tapa cu 
tumulturi”, Editura Letras-București, 
2021 și „Stau în timp și în furtună”, Ed-
itura Agata-Botoșani, 2022, în care se 
destăinuie liric, cititorului. Ea reușește 

să redea emoția, folosindu-se de reperele cunoașterii.
Unul dintre repere este timpul, care, ca dimensiune  

a evoluției, primește constanța anotimpurilor și poate  
fi asimilat punctelor cardinale din creația sa. Următo-
rul reper din lirica poetei este relația minte-inimă, care  
este și ecuație supremă a preocupărilor sale ontologice.

Este stăpână pe mijloacele artistice, descoperind 
poezia sub sceptrul îndoielii, cu emoție nedisimulată.

Anotimpurile sunt spații temporale pe care le par-
curge cu revolta ce precede tumulturile în lupta cu 
sine. Este sinceră, nu se ascunde după cuvinte.

În poezia „Lava”, ne spune: Sunt lavă de gân-
duri, prăpăd sufletesc/ Mă pierd printre valuri de 
dor omenesc/ Sunt lavă fierbinte de iad sau de rai/ 
M-agăț de cuvinte, ‘necatul pe pai!

Anotimpurile sunt pentru poetă, dovada uceniciei 
cu timpul, ca-n poezia, „Sunt!”: Sunt sclava anotimpu-
lui târziu/ Și o vâltoare fără margini,/ Sunt o întrebare și 
un răspuns/ În focuri ce-ard pe dinăuntru.// Sunt gân- 
dul zvârcolind înfrânt/ De limitata minte dată,/ Sunt 
dorul ce-mi despoaie-n frig/ Și timp, și inimă deodată.

Dualitatea ontologică minte-inimă se regăsește în 
multe poeme. Autoarea crede, că mintea ne separă 
de inimă, ne obturează înțelegerea divină.

LIRICA PUNCTELOR CARDINALE
În poezia sa, mintea este vinovată, ne închide în 

noi iar ignoranța ne îndepărtează de iubire și de sa-
cru, precum în poemul, „Îndoieli”: Ne claustrăm bez-
metici în minți,/ De frică, uităm de toate și sfinți,/ Ne 
mână din spate spre timpuri sinistre/ Ciudată și nouă, 
o boală din liste.// Pe drumuri pustii, nu-i umbră, nici 
om,/ O cioară se uită spre zări dintr-un pom,/ Doar 
câinii sălbatici aleargă nebuni/ Și vântul ne țese cărări 
spre genuni!

Măreția cuvintelor folosite deschide drum imag-
inilor puternice ale spectacolului poetic, autoarea fo-
losind adresarea directă pentru a fraterniza cu cititorii 
săi. Conștientizarea devenirii este parcursă în timpul 
critic după puncte cardinale, 
în succesiuni de sentimente. 
Primul punct cardinal este al 
primăverii. Despre „Primavară”, 
aflăm din pastelul dedicat aces-
tui anotimp, unde armonia 
vegetală, predomină: Bate vânt 
de primăvară,/ Cântă cucul sus, 
în nuc,/ Inima-mi bate-ntr-o 
doară/ Iară gândul mi-e năuc.

Este o atmosferă propice 
iubirii dar și uimirii. Ulterior, 
revine asupra acestui punct cardinal din creația sa, 
în poemul „Dor de primăvara”: Ce dor cu lacrimi se-
arată-n ora netrăită,/ Când laurii mă-nțeapă în tâm-
pla chibzuită/ Și-n prunduri ostenite în zori, și miruite,/ 
Zac partituri de ode în slove necitite...!

Este oare, vara, timpul eliberării de condiționări în 
virtutea puterii creatoare? Răspunsul îl găsim în poe- 
zia, „Mărturii de vară”, unde întâlnim și expresia sin-

cerității autoarei: Mi-am tot stropit uimirile cu rouă/ Și 
m-am legat de-altarul cu tăceri,/ În care lacrimile stau 
să plouă,/ Poeme scrise-n asfințite veri. Sunt versuri 
de atitudine sufletească în vara transformărilor utile: 
În vara ce-a trecut ca-n alte dăți,/ M-am sfărâmat ca-
ntotdeauna/ Și mi-am pierdut norocul prins în colți/ 
De veșnicia-n vremi, ce-i una!

Tot vara, are plenitudinea forței creatoare, precum 
în poemul, „Drum de maci”: Mă ‘nalță în lumină/ Din 
când în când și peste an/ Un dor nebun și nu-i în van/ 
Un zbor peste colină.// Cu ceruri, rouă, flori de câmp,/ 
Sunam a drumului chemare,/ Spre arderi prinse în 
chenare,/ Simbolul jertfei prin cuvânt.// Și-arzând în 
vară, în neștire,/ Fac macii drumuri din iubire!

Parcursul evolutiv se îndreaptă spre maturi-
tatea deplină a timpului personal din toamnă. Ma-

turitatea devine în poezia sa, 
timpul conștientizării: Timpul 
nostru micșorează/ Veri și to-
amne de dorințe,/ Parcă-am fi 
niște căințe/ Dintr-o lume veșnic 
trează.

Pentru cuprinderea ultimu-
lui punct cardinal, iată versuri 
din „Rugă în iarnă”: Mă rog în 
tăcerea uimirii din iarna ce-n 
șuier se leagă,/ De inima prinsă 
în lupta pierdută de huma 

pribeagă,/ Mă rog necuprinsă de iarna tristeții în vi-
suri deșarte,/ Și urc cu uimire-n iluzii pierdute, tăceri 
netrădate.// Mă rog și-i zadar, căci iarna mă șuieră-n 
coaste, devreme!

Creatoarea acestor două volume, „Eu sun tapa cu 
tumulturi” și „Stau în timp și în furtună” scrie viguros, 
se întrece cu timpul, iar perspectiva lirică se îndreaptă 
spre iarna, din prispa sa, cu tristețea epopeii proprii.

nerețele sale, un oraș cu vocație culturală, cu un primar 
iubitor de frumos și acțiuni culturale.   Făcând referire 
la activitatea doamnei Ligia Rizea, o caracterizează ca 
pe o personalitate polivalentă și performantă a cul-
turii române, printre altele întocmind și ,,Repertoa- 
rul monumentelor istorice,, și alte lucrări de 
anvergură.

A  prezentat apoi, cartea lui Felix Anton Rizea 
,,Trilogia nebunilor” o carte de teatru modern, cu un 
motto din Shakespeare, un teatru de idei în dezbat-
ere, cu raportări dureroase la realitățile existente aici 
și oriunde. Cartea se prezintă în trei părți, prima fiind 
,,Emigranți spre Mecca” o meditație subtilă la jocurile 
vieții, ale destinului, ale sorții. Se constituie un ,,tribu-
nal democratic” pentru a judeca ,,un biet zmeu” cu 
care protagoniștii se jucau în copilărie, zmeu pe care 
era desenat un clown. Se desprinde spre final meta-
fora zborului spre cele înalte, spre aspirații, năzuințe, 
dorințe, idealuri.

Cea de-a doua parte este denumită ,,Cutia cu 
maimuțe” iar cea de-a treia, chiar titlul volumului 
,,Trilogia nebunilor”

A fost prezent la această manifestare și fiul doam-
nei Rizea, domnul Alin Rizea, care a prezentat trans-
punerea în varianta audio-video a cărților, constitu-
indu-se ,,Biblioteca Ligiei” un veritabil ,,audio-book” 
care este pus la dispoziția doritorilor.

Autoarea Ligia Rizea, în cuvântul său și-a mani-
festat îndemnul spre a citi, nu numai folosind inter-
netul, ci și cărțile care reușesc încă să apară chiar și în 
această eră a ,,virtualului”.

Referindu-se la volumul său, îl  caracterizează ca 
pe o ,,carte destul de intimă” în care și-a pus sufletul 
,,în palmă” pentru a dezvălui cititorilor frământările 

sufletești, sentimentele, iubirile…
Domnișoara  Fenia Driva în cuvântul său a arătat 

importanța acestei manifestări, prin faptul că se 
sărbătorește un lăcaș de cultură autentic,   care a ținut 
și a dus în permanență pe cele mai înalte culmi valo-
area culturală a cărților, dânsa fiind cea care a propus 
și a obținut ca acest locaș  să se numească ,,Biblioteca 
orășenească A.E. Baconski” Călimănești. Apoi a donat 
instituției cărți trimise de un prieten al bibliotecii de 
la Baia-Mare.

Domnul dr. ing. Mihai Sporiș în cuvântul său s-a 
referit în special la momentul sărbătorit, aniversarea 
bibliotecii ,,A.E. Baconski” pe care a asemuit-o cu un 
altar al cărții, un altar de cultură, care ne atrage, ne 
strânge precum biserica pe enoriași, la cât mai multe 
manifestări în același loc. A felicitat din suflet pe slu-
jitorii altarului cărții, bibliotecarii, care depun trup și 
suflet pentru a asigura buna desfășurare a activităților 
culturale, a activității instituției în sine, deservirea în 
cele mai bune condiții a cititorilor, etc.

S-a dat apoi cuvântul domnului Petre Cichirdan, 
om de cultură, jurnalist de notorietate, patron de zi-
are și reviste, care de fiecare dată prezintă în paginile 
lor activitățile culturale desfășurate în județul Vâlcea, 
și cu preponderență în raza orașului Călimănești, 
pe care l-a denumit ,,capitală culturală” pe perime-
trul dintre Sibiu și Drăgășani. A evidențiat activitatea 
bibliotecii, a făcut referire la cele două cărți lansate, 
mai ales că-l cunoscuse destul de bine pe autorul 
de teatru al volumului ,,Trilogia nebunilor” Felix An-
ton Rizea, evocându-l în cuvinte elogioase. A donat 
apoi câteva volume, ultimele sale apariții editoriale 
bibliotecii sărbătorite: ,,Orașul de carton” o frescă a 
Râmnicului în anumite ipostaze și etape ale devenirii 

sale și ”Raiul este aici pe pământ” o carte care leagă 
societatea omenească biblică de contemporaneitate, 
de societatea umană a mileniului III (d.Ch.).    

Doamna profesor Elena Dinu a mulțumit în cuvân-
tul său autoarei Ligia Rizea, pentru volumul lansat, un 
volum care, citindu-l, emană bucuria existențială, a 
aspirațiilor spre înalturi, spre iubirea adevărată… 

Părintele Nicolae State-Burluși și-a exprimat bu-
curia participării la asemenea manifestare, făcând 
câteva referiri la volumele prezentate, donând cărți 
bibliotecii și în final, -bunul său obicei,-  dăruind tu-
turor celor prezenți frumoase iconițe sfințite cu Maica 
Domnului (calendar) și  un superb pliant cu părintele 
Arsenie Boca, mai ales că pe data de 28 noiembrie 
s-au împlinit 33 de ani de la ridicarea ,,Sfântului Ar-
dealului”  spre ceruri, de unde îi  ajută în continuare 
pe cei care îl invocă în rugăciunile lor. 

Evenimentul s-a încheiat cum nu se putea altfel, 
-apropiindu-se Sfintele Sărbători ale Crăciunului și 
Anului Nou-, cu un miniconcert de colinde susținut 
de către un grup de eleve de la Liceul Tehnologic de 
Turism din localitate , îndrumate și dirijate de către 
neobositul profesor, muzician Georginel  Sandu, care 
au încântat auditoriul cu nestemate ale tradițiilor de 
sărbători, colinde și pricesne. Mulțumind din suflet 
tuturor celor care au adus frumosul în această sală 
și zi memorabilă,  participanții au plecat mai zidiți 
sufletește, mai împliniți, mai optimiști…

Fie ca asemenea evenimente să continue în 
aceeași  manieră, -și sigur vor continua-, atâta vreme 
cât în această instituție și în jurul ei există oameni cu 
adevărat devotați culturii, frumosului, având în suflet 
ideea propășirii spre cele înalte! Așa să ne ajute Bunul 
Dumnezeu!
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Mihai SPORIȘ

George Achim a intrat în „cap-
tivitate” în 30 mai 1950 la 

Păușești-Otăsău Vâlcea, ca după un 
drum cu... cotite printre adevăruri și 
ispite să-și plătească ultima vamă în 
24.octombrie 2021, la Râmnicu Vâl-

cea. Atunci s-a dat eternității, plătind ultimul ort ca 
să-și lase duhul zburător peste timp și locuri cu plata 
la zi, în toate catastifele, să fie scripturi nemuritoare. 
„Am dat colțul...!” ar fi spus-o umoristul din sine. 
Trăise precum un bunic al său – cel retras departe 
de oameni și tăifăsuind cu cocoșul lui năzdrăvan, 
Stalin, care trâmbița zilnic... răsăritul!-, într-o liber-
tate captivă. Ce închisoare vedeau anticii, în trupul 
omului, pentru suflet! Ce luptă și ce vămi trebuiau 
plătite pentru toate eliberările din sclavie! Pe toate 
acestea și câte alte istorii, chiar amănunte rezervate 
intimităților, culiselor, celor de sub preșuri, memoria 
fabuloasă a lui George le tezaurizase și ni la deslușea, 
fie ca argumente într-o demonstrație, ori să ne 
sporească hazul. O făcea să se vădească gura slobodă 
a omului liber, să se limpezească cele tulburi cu harul 
povestitorului și chiar cu necesara perdea a fabulei, 
a ficțiunii basmului, cu parodiere, uneori „verde-n 
față”! Atrăgea atenția, sporea, ori punea semnele de 
întrebare, să ne potrivim mersul, ca un slalom printre 
adevărul și minciuna cotidiană, întotdeauna în scenă, 
că doar în toate timpurile puterea își primește oda, 
imnul din partea propagandelor de serviciu!

Captiv timpului și spațiului fiul Geei de pe Valea și 
dealurile Otăsăului își lăsase duhul să se dea zboru-
lui, să se zbenguiască cu stolul atâtor alții, captivi și ei 
vremii, dar tânjind înălțarea și eliberarea din chingile 
nevăzute. Zborul prin timpul, cu zumzetul copilăriei 
prin grădina Maicii, unde Ion –duhul înainte/
mergător, zburând din pom în pom!- incita în bezna 
nopții neadormirea, să fie posibilă mai rapida creștere 
și desprinderea, ni l-a povestit, tot ca un fel de vamă a 
sufletului, să fie de dar vârstelor viitoare, în rezonanță 
cu nesfârșirea valurilor de  copii/nepoți/strănepoți. 
Ce frumoasă e mărturia lui George : „În mijlocul bu-
curiei” (editura Silviana, 2012) unde în buchetul de 
chipuri și mărturii această vârstă își ancorează solid 
prizonierii: bunic/bunică, prinși în temnița familiei, cu 
toată puterea dragostei . Ce ancore starajnice: Geor-
gina, care prin nume își mărturisește captivul; Ionuț-
Alexandru cu diminutivul, vibrând sentimentul; Lucia-
Gabriela , încifrare de lumină  și spirit al arhanghelului 
purtător de informație. Să nu vorbească acestea de 
ștafeta, rostuită subtil, a misiunii bunicului poet/scri-
itor? O captivitate, ca o dulce povară, mi-o sugerează 
George prin dedicația pe cartea oferită în 16.01.2013: 
„Familiei Sporiș, aceste flori, din grădina cu fericiri a 
lui George Achim, cu dragoste”. Captivi fiind și noi, în 
rostul de aur al familiei, i-am împărtășit fericirea, fără 
a denunța lipsirea de libertate.

Prizonierul din sine ne mărturisește voința 
eliberării. În 2005, George Achim, plătește „vama” lui 
„Vreau să spun” (editura OFSET/COLOR, Rm.Vâlcea!), 
mult înaintea poetei Marinela Belu-Capșa (autoarea 
volumului în versuri: „Nu pot să tac”!). Aici rostul 
captivității, ca o încătușare mutuală/dublă încătușare, 
este fericit versificată (vezi „Ca să-mi pot vedea 
copilăria” p.8 !): „Deseori încercam să/surprind luna 
adăpându-se/din Otăsău/ și să pătrund în ea/bunicu 
să-mi promită/în jurul focurilor din martie/că o să mă 

LIBER POETUL... ÎN CAPTIVITATE
învețe să zbor/într-o zi să-mi fie/ca să-mi pot vedea 
copilăria/ probându-și fiecare primăvară...”.

„Câte lumi pe lumea asta?” s-a întrebat cândva și 
prietenul nostru Viorel Popescu, și el trecut hotarul spre  
eternitate, după mărturisirile lăsate în cărțile de... tre-
cere. Fiecare lume părăsită își cere propria vamă. O 
plătește întotdeauna sufletul că doar el zboară peste 
frontierele tuturor mărginirilor. Din lumea Râmnicu-
lui, orașul de piatră și de ... cultură, spre „orașul de 
carton” (în spusa lui Simion Petre Cichirdan!), în care 
din praful iscat s-au încețoșat multe, George Achim a 
mărturisit cărți, să poată da socoteala, numita vamă 
pentru lumea aceasta ca „un crater prin deșert” (câtă 
pulbere în dunele... pustiului!), cu atâtea păcate ne-
spovedite încă. Va identifica în atâtea cărți (proză, 
poezie, eseu), în felurite forme de expresie: lumea 
aceasta, care îl făcuse purtător de cuvinte, să deștepte 
în semeni dorința de eliberare și speranța izbăvirii prin 
cultură. Nu doar că se va fi dat pe sine, răspunzător 
de cele spuse, dar va fi plătit și material, fiecare carte 
cerându-și tributul financiar, ori îndatorarea față de 
atâția oameni de bine, numiții sponsori!

Trăind în cercurile noastre strâmte, cum va fi con-
statat geniul lui Eminescu, ne evaluăm pe cont pro-
priu soarta/norocul. Lumile noastre, cu noi purtători 
de cuvânt (ce misiune și ce răspundere își asumă scri-
itorii!), intră în dialoguri consonante, uneori polemice 
–că așa vrea dialectica să-și dueleze contrariile!- în-
totdeauna să înnobileze cele omenești cu valoarea 
adăugată... a vreme trece. De pe dealurile fiecăruia, 
că doar din înalt orizontul se lărgește, fiecare își 
trasează cercul peste sat, peste țara-grădină, la mo-
mentul scrutării vremii. Vezi perspectiva cercului lui 
George, din ... „Cronică de pe dealurile mele” (editura 
Silviana, 2019), în contrapunct cu privirile altora, în 
propriile lor încercuiri. Invocăm aici doar cronica ce 
mi-a fost dedicată (vezi „Cronica VIII-convingeri”, 
p.14) unde cercul nostru, etichetat drept „Cercul de 
la Râmnic- România Grădina Maicii Domnului” i-a 
dat lui George... convingerea: „Măi Mihai cercul meu 
este deja/desenat uite fluturii cum mi-l/ tratează cu 
măștile de înțelept/ca să nu pară crater în deșertul/
prin care trecem azi/știm că îți este greu dar hai să în-
cepem/ cu aripa de înger peste sat (...)/sporește ecoul 
din jurul fântânii/ cu alte și cu alte întrebări pentru că/ 
sigur cercul meu se suprapune gurii sale și-mi cresc 
aripi/măi Mihai...”.

Da! Gura lumii e slobodă. Dar fiecare lume își 
are propriul limbaj, uneori o poveste a ei, pentru 
că și istoria învingătorilor este părtinitoare. Sigur 
își are zugravii să-i arate chipul frumos, că asta este 
misia artelor și artiștilor. Să vedem, în titlurile cărților 
lui George... chipurile, să-i intuim vămile ca niște 
acatiste, cu aceeași sarcină pentru vămuirea datorată 
de sufletul nemuritor. „Chipurile Oltului”( amintind și 
de cerurile lui Valeriu Anania!), „Povestea Vorbirii” (să 
nu-l uităm nici pe Anton Pann), „În grădina lui Ion”, 
„Drumuri” , „Halouri”, „Fețele rușinii” , toate vădesc 
originalitatea persoanei, dar și tușa impregnată de 
Oltenia, precum în graiul celor asemenea lui: Tudor 
Arghezi, Marin Sorescu, George Țărnea, George Voi-
ca, Ilie Gorjan, Felix Sima, Ion Tălmaciu, Gogu Rusu... 
Să uităm, oare? , că a ucenicit în preajma curentului 
literar patronat... de Anton Pann? Că din moștenirea 
acestuia s-a împământenit un spirit umoristic și au 
apărut fertil atâția devotați genului? Nichi Ursei, Gogu 
Rusu și George..., promovând alături de mulți alții 
cercul umoriștilor și revistele„Ocheanul”, „Țânțarul”, 
fiind chiar promotorii, în spațiul național al unui... 
Festival al umorului (aici să remarcăm și contribuția 
instituțiilor publice care au susținut acest proiect!). 
Șansa de-a fi crescut într-un oraș cultural autentic, în-
nobilat și cu inserția elitei bucovinene a lui Leca Mo-
rariu, Traian Cantemir (și a altor semințișuri selecte!), 
le-a dat tinerilor rebeli ..., numiții „baleniști”, imboldul 
revistei „Balene” , iar nouă, celor de azi, șansa să ve-
dem în Constantin Poenaru, Petre Simion Cichirdan, 
George Achim, puieții pepinierei de atunci, pe oame-
nii de cultură autenticii, deși captivi vremii, cu toată 
libertatea cuvântului de mai târziu, chiar înfruntând 
potrivniciile oficialului..., prea de carton. Ce tovărășie 
fructuoasă – vădită, scripta manent!- în cărțile real-
izate împreună cu Ion Tălmaciu, ori Petre Cichirdan 
(graficieni ... de serviciu!), cu Poe (pseudonimul lui 
C. Poenaru! ) ca redactor de carte, să se vădească 
treimea de ființare de-a împreună a ideii, punerea ei 
în operă și lucrarea însăși asumată pe de-a întregul 
de George! Apoi în cercul umoriștilor vâlceni, ca fac-
tori polarizanți, au dat continuitate spiritului anton-
pannesc, ținând vie făclia umorului! (să remarcăm 
aici și un studiu făcut de George, ca o documentare 
necesară faptului că I.L.Caragiale și-a găsit în Râmnic 
scena ... la „O scrisoare pierdută”!).

Drumul lui George, trecut acum peste asimptota 
timpului, ieșit din sinusoida curgerilor, în liniari-tatea 
veșniciei, își vădește acum traiectoria, dâră tra- 
sată în cărți. Da! Cartea este tărâmul în care poți 
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retrăi atâtea vieți câte citiri/recitiri îi vei prilejui. Este 
lumea căreia dacă îi dăruiești iubirea, îți dă sensurile 
curgerii și mai apoi îți păstrează povestea gândurilor 
și îți arată chipul, ca pe-o icoană a propriei nemuriri. 
Drumul lui George, unii numindu-l călătorie cu trenul,  
uni(c)/direcționată, cu destin(ație) precis(ă), este scos  
din generalitate, prin autobiografie. Ni se mărturisește 
astfel în „Biografiile iubirii” (editura OFFSETCOLOR,  
Rm. Vâlcea, 2003). Cartea este o lume în sine! Multe  
lumi laolaltă... o bibliotecă! Fiecare lume cucerită te îm- 
plinește și îți oferă, prin adăugări succesive, împărăția 
personală, în care îți poți împlini așteptările și misiu-
nile primite. George s-a îndrăgostit de timpuriu de car- 
te. Chiar ne povestește cum și-a încropit prima biblio-
tecă. Apoi că s-a pus în slujba bibliotecii publice, ca 
slujitor autentic, cu vocație, cunoscând rostul lecturii 
și importanța nutririi cu cele cultural-spirituale. De
la lume adunate și iar la lume date, devenise ușor o po-
runcă asumată, ca o nobilă misiune de-a făptui. De aici 
și ghesul de-a se da pe sine, prin cărțile purtătoare ale 
gândurilor sale. Acum nu transfera între oameni gân- 
durile lor, ci se dădea pe sine de împărtășire. De ce se  
pune-n carte și ni se dă? În cartea sa „Biografiile iubirii”,  
printr-un mottou, din Albert Flocon („Universul cărți-
lor”!), George ne lămurește privind sufletul cărții: „Pri-
eten sau dușman cartea are toate calitățile unei per- 
soane morale... litera ei este vie și esența sa se confun- 
dă cu viața însăși!”. O carte scrisă, adăugată în biblio- 
teca cea mare a tuturor cărților, este un talant înmul- 
țit ca o săvârșită ascultare a celor supreme! Tu, George, 
te-ai arătat neobosit pe acest ogor al cărților (cum 
s-ar fi exprimat Costea Marinoiu și el un mare tru- 
ditor la Ex-Libris!). Acum când închidem cercul capti-
vității tale lumești să spunem și gândul tău, dintru în- 
ceputuri, privind introductivismul! Chemarea ta spre 
carte, patronajul Pepelei-cel isteț ca un proverb!-, 
te-a dumirit repede că se pot spune multe în cuvinte 
puține, uneori în tipare consacrate! Formele fixe, clas-
ice își cer înnoirea, uneori adaptarea modelor în tim-
pul schimbător. Locuri îndepărtate își potrivesc pro-
zodpile și formele de prezentare ritmurilor, culorilor și 
sensibilității proprii. Un tărâm cucerit de imnuri, ode,  
sonete, rondele, haiku, doine... se împrumută depăr-
tărilor, propunere de export, doar dacă pot forța măr- 
ginirea lagărului cu atâția gardieni. În mișcarea lor 
browniană inovațiile se impun global, precum epo-
peele Indiei, Greciei, sau poemele persane, ori poveș- 
tile nesfârșitelor nopți arabe ale Șeherezadei. Prover- 
be, vorbe de duh (vezi Iuliu Zane!), dodii cu tâlc, poveș- 
tile lui Creangă, ale lui Ispirescu... doar dacă au pașa-

poartele acceptării. Acestea, toate, puteau sugera 
ușor tânărului George că este nevoie de-o rafinare, 
pe modelul atâtor experiențe de departe, a poeticii 
noastre. Deși exemple erau destule prin preajmă (să 
vedem doar ... poemele într-un vers ale lui Pillat, ca-
trenele inserate în volumele lor de poeme de poeții 
noștri cei mari: Blaga, Arghezii...; epigramele, ghicito-
rile și câte alte comprimate ale spiritului românesc!), 
George și curentul balenist, constatând derapajul către 
o cântare angajată cu program, uneori cu redundanțe 
obositoare prefabricate, doreau o reformă a modu-
lui de expunere, o comprimare a mesajului poetic, 
tocmai pentru a nu se putea ascunde prin jungla 
copleșitoare a propagandei, adevărul travestit în im-
nuri, ode. A fost, acest introductivism, imboldul unui 
moment propriu acelui realism canonic, dar credem 
devenit caduc, după 1989, când  compactarea altora 
a fost adoptată și pe la noi. Să amintim doar de acli-
matizarea haiku-ului (vezi și alte forme!) și câștigarea 
atâtor adepți dintre cei ai noștri. Adina Enăchescu, 
poetul-matematician de pe valea Otăsăului tău, 
George!, fiind o pildă reprezentativă. Să-ți spunem 
aici ție, duh nemuritor al tău, George!- că ți-am urmat 
îndemnul către compactarea mesajului poetic și am 
catrenat poemele multor poeți, contemporanii noștri: 
George Voica (de pe valea ta!), Ion Marinescu (de pe 
valea Pescenei), Petre Dinulică (Costești-Bistrița), 
George Țărnea, Ilie Gorjan etc. și am făcut-o inspirat și 
de îndemnul tău către esențializare, cum o vor fi făcut 
și Ion Soare și Emil Catrinoiu, când au casetat „scrier-
ile esențiale” (ca forme materiale de prezentare!) ale 
multor clasici ai literaturii române. 

Inovații și invenții se produc continuu (vezi ... 
parapentismul lui Dragoș Călinescu, poetul din 
Drăgășani!). Non-monotonia s-ar zice că nu omoară 
înnoirea. Chipul persoanei are unicitate deși se pot 
citi și încrustările vechilor răstigniri, uneori ziditorii 
demult plecați, dar cu marca trecerii lor încrustată 
în codul secret. Cu cât se compactează mai mult, 
către punctul adimensional – mult mai mic ca boaba 
spumii!- totul se dematerializează, devine spirit, pre-
cum fotonul-corpuscul devine lumină pură..., undă ce 
innundă tainic. Așa cred că ne întoarcem la începu-
tul care să închidă cercul, unul care stingându-și raza 
se ascunde în anonimul cel mare! Atunci, abia atunci 
prizonierul se topește în marele întreg, lăsând lumina 
creată în văz/duhul, de deasupra noastră, cei încă în 
contemplația a ceea ce ai fost! Adio, George Achim, 
poet eliberat, să fi lumină în cultura română!

4. Nov. 2021    

RĂZVAN BĂRĂNGUȚĂ
Călătorie sprâncenată

Am mers la teatrul de păpuși din capitala unui tărâm de teatre
și am văzut trase de sfori cinci păpuși din ceară fină.

Se mișcau sforile din plin și păpușile cu ele de cânta lumea-n picioare
și mai când gata de final fix a treia sfoară-și rupsă
legăturile cu actoria și căzu în focul aplauzelor.
Ah, tu, ce mai păpușă!

Indignate, dar frumoase-și continuară păpușile dansul
când sub tocurile ‘nalte bietul Albert prin cenușă
se topea și se-ntindea făcând pentru scenă ușă
și când spectatorii pirotehniști, dornici de cultură pășesc pe ceară stinsă
mor legați de-o sfoară vie sub aplauze de studenți.
Ah, tu, ce mai păpușă!

MIRA 
PARÂNG
EMINESCU

In memoriam
***
Empatizez cu Eminescu - ani,
PLimbându-mă pe-aleia de castani, 
Căci teiul încă nu a înflorit.
Timid, mă poartă gândul spre iubit.
***
Căci Veronika însăși îl așteaptă, 
Ca Eminescu să-i apară-n poartă,
Cu drag, de subțiori să o ridice
Și cu tandrețe, buze să-i aplice.

Dragostea imposibilă-i unește
Suflete pereche îi străjuieșteNoiembrie, 2018

Când este foc, sau când aproape apă
Un Univers nu poate să-i încapă.

La ziarul TIMPUL noaptea el lucrează, 
Tot comentând politica ce-i brează,
Până când unora cu tronc le cade
Și îl aruncă-n universuri fade.

O conjurație e împotriv.a-i
Dar geniul Eminescu o striviva-i,
Cu ochii înroșiți de lacrimi grele
Îi va vedea înconjurași de iele.

Pe el îl va salva în veșnicie,
Opera sa pe care el o știe,
Scrisă în nopți și zile nesfârșite
Dar de noi toți acum mereu iubite.

       1 ianuarie 2023, ora 9 și 23 min (SUA)
        în ROMÂNIA, ora 14 și 23 minute

AL FLORIN ȚENE
EMINESCU, 

CA VEŞNICIA CERULUI
Dor de Eminescu

Au curs atâtea verbe pe pagini de poveste
Cum curge Oltul de veacuri prin Carpaţi
Şi dorul si-a cioplit cuvintele pe creste
Cum iubirea trece  de la părinţi în fraţi.

De atâta dor  zăpezile cern  poeme în brazde
Şi cuvintele lui se fac stele pe cer de ape,
 Paginile, în clipe ancestrale, ne sunt gazde,
Şi, pe neştiute  vin din veşnicie să se-adape.
 
Îmi este dor de Eminescu pe înserate
Când îi citesc versul pe genunchi de iubită,
Construiesc din metafore cu migală palate
Şi alături de el cad iarăşi în ispită…  
 
    

Eminescu

Eminescu, cetatea limbii române
cu toate turnurile Carpaţilor
modelate de balade
în care îşi au adăpost
Decebalus per Scorilor, Mircea cel Bătrân,
toţi bărbaţii înmuguriţi pe acest pământ.

Eminescu planetă luminoasă
în jurul căruia gravitează astrele cuvintelor
laminate de înţelepciunea poporului
scrise pe hrisovul brazdelor cu plugul.
  
Eminescu cetate cu toate punţile lăsate
să intre armata îndrăgostiţilor
cu pletele argintate de stele
şi braţele pline cu roadele cîmpiilor
întinse în inima noastră.

Eminescu paşi de aur ce se aud trecând
din istorie în limba noastră
şi luând forma cuvintelor
ce ne leagă precum iubirea, precum aerul
de acest pământ dulce
ca limba română
precum Eminescu.
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Chemarea

Plouă cu ochii dragostei pe palmele umede ale lacrimilor
Plouă cu florile memoriei rupte dimineața de un adolescent grăbit
Plouă cu pașii melancoliei în gândul orașului din inima uitării
Frunzele șterg stropii ce cheamă norii îngălbeniți

Aripi

Poezia este o pasăre fără picioare
Versul nu se odihnește niciodată
Când obosește întinde aripile și doarme
Cântecul e zbor spre cer, tot mai înalt
Poezia este o pasăre fără picioare
Care atinge pământul cu praf de stele
Tot mai jos aripile ei vorbesc tăcerea lunii
Când obosește întinde cerul și moare
În privirea înserării vede oul cu aripi frânte

Febră

Ochii sunt fântâni unde adapă gândul bărbatului obosit
Ochii sunt izvoare care urcă muntele dorului
Ochii sunt florile de câmp ce ascut coasa întoarcerii
Ochii sunt stele căzătoare-n iarba proaspăt cosită pe fața tristeții
Ochii sunt verbele mării care îneacă uitarea lui Ulise
Doua pietre rostogolite pe nisipul gol spălat de valurile sângelui

Paradisul pierdut

Acest steag al tristeții solare
Această întrebare a bucuriei tăcute
Această liniște zgomotoasă de vorbe
Acest cânt care a luat foc în apa rece de munte
Acest Această clipa sedusă de stele
S-a îndrăgostit de mirarea pieptului tău
De mușcătura unei vorbe sărate
Ce-a îndulcit întâlnirea acestor buze de copaci din paradis

Madrid

Limita legală a poetului

Poetul a depășit limita legala de viteza
Poetul întotdeauna depășește limita cuvintelor
Pe procesul verbal al unui polițist 
care nu a știut niciodată ce înseamnă iubirea
Pe poșetă de lux a unei femei
care a citit toată viata emblemele unor firme de marca
Viteza legala a poetului e dragostea cerului
Pentru frunza căzută din paradis

                     Alcala, 23 octombrie 

Iordanes

Voi vorbi despre dragoste 
Și frunze căzute
Voi vorbi despre cuvinte
Și rădăcini de piatră
Voi vorbi despre cerul vizigot 
Și săbii trădate
Despre această dragoste

IONUȚ 
ȚENE
POEZII

Portal

În acel loc
Păsările vorbesc
În acel timp
Și iarba 
Vorbește
Casele se aliniază
Vorbind

Câinele care latră
Vorbește 
Acolo ochii pisicii 
Vorbesc
Privirea copiilor
Care merg cu spatele 
spre nori

În pădurea aceea 
și copacii 
Vorbesc
Cu dinții lor de frunze
Care mușcâ liniștea
Cu sete
De țiuie urechile 
Tăcerii

Galben

A venit toamna
cu gust de must
și vinete coapte
A venit în cascade
de căderi în frunze
A venit cu roșeața
Copacilor dezbrăcați
A venit toamna
cu fum de stele plânse
A venit în sunete
de nuci crăpate
Și huruit de tractoare
A venit amiază
cu ochii de gutuie
A venit cu stoluri de
vise călătoare
Și păduri ce-ngălbenesc
nostalgii restituite

Unde

Eu nu mă mai duc nicăieri 
Eu nu mă mai întorc
Acolo oriunde 
Unde copacul cunoașteri 
crește 
În acest măr 
din care mușcă tristețea
Cu neînsetată sete luciditatea

Punct!

Se frânge inima ca pâinea de dor
Firimiturile sunt vulturi ciuguliți de vifor
Sângele fierbe în butoaie melancolia

Via tristeții cu părul galben nostalgic
și picioare lungi precum noaptea
Nu mai vine să plece întoarcerea

Ideea de zbor s-a făcut atât de frig
Pe buzele cuvintelor șterse cu rune
De vântul acesta înghețat de iubiri

Trec gândurile uscate printre verbe
Frunze verzi căzute din mesteacănul
Îndoit ca semnul de întrebare ostenit
pe adevărul unui singur punct

Plouă

Plouă rece ca o înghețată topită
Plouă cu broboane de liniști
Peste această apocalipsă de soare
Peste nisipul albit de zăpezi febrile

Plouă cu gheață de tăceri vorbite
Plouă fierbinte cu castaniete
Peste trupul chircit de interogație
Peste punctul literei i din revelație

SC AS FORMARE SRL
• Furnizor de formare profesională

Râmnicu Vâlcea, str. Calea București, nr. 265G,  
județul Vâlcea, as.formare@gmail.com

ASOCIAȚIA 
SOCIOPROFESIONALĂ TSPR

• Furnizor de formare profesională și servicii 
sociale, Telefon: 0744658748

Îmbibata de sângele depărtării
Despre copiii amintirilor ce curg
Emoție spre muntele Om 
ce-și cheamă viitorul acasă pe 
Limba castiliana

 Arganda, 
22 octombrie

Lacrimile Bucovinei

Să nu uiți Ioane
Privește și plângi
Școlile române zidite în Cernăuți
De versul lui Eminescu
Închise, Închise
Călcate, Călcate
De Bocancul întunericului

Să nu uiți Ioane
Privește și plângi
Bisericile clădite din mănăstirea Peri
Închise, Închise
În țara coconilor lui Dragoș
De palma grea a întunericului

Să nu uiți Ioane
Privește și plângi
Durerea tăcerii pietrelor Chiliei
Cărțile lui Ștefan din Bugeac
Arse, Arse
De slova străină a întunericului

Să nu uiți Ioane
Privește și plângi
Cu lacrimi de sânge
Deschide, Deschide
Înnorații ochi de lumină
De dreptatea Sfinxului din Bucegi
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ȘTEFAN 
DUMITRESCU

LUI MIHAI EMINESCU ȘI 
VERONICĂI MICLE, IUBIRII LOR 

TRAGICE, LE DEDIC ACESTE 
POEME. DOMNUL SĂ-I BINECU-

VÂNTEZE ÎN CER! AMIN!
*

ACESTA ESTE UN DAR FĂCUT 
COLEGILOR MEI, SCRIITORII, DE 
ZIUA LUI MIHAI EMINESCU! ÎL 

ROG PE BUNUL DUMNEZEU SĂ 
PRIMIȚI CU BUCURIE ACEST DAR.

NE IUBEAM 
ATÂT DE MULT

Ne iubeam atât de mult
încât ne uitam, iubito, unul
în ochii celuilalt
de mii de ani
timpul se subțiase,
beat,
decolorat
înțepenind
maiestuos și înalt

că la un moment dat
ochiul meu drept
a pornit cu mâinile întinse
să îmbrățișeze
ochiul tău stâng
și ochiul tău stâng a pornit
cu mâinile întinse
înspre ochiul meu drept
să-l îmbrățișeze

și după ce s-au îmbrățișat
din inerție
a plonjat fiecare ochi
înlăuntrul celuilalt
plutind înspre adâncul
lui misterios
întunecat

și ochiul tău drept
a pornit cu mâinile întinse
către ochiul meu stâng
și ochiul meu stâng a pornit
ca o săgeată cu mâinile
întinse către ochiul tău drept
atunci s-au auzit
la marginea universului
aștri cum plâng
în deșert

și după ce s-au îmbrățișat
au alunecat
fiecare
înspre adâncul celuilalt
orbitor ca un soare

simțindu-și fiecare
adâncul din el
sfâșietor
cum îl doare

și inima ta a pornit
cu mâinile întinse
către inima mea
și inima mea
a pornit cu
brațele deschise
către inima ta
și după ce s-au îmbrățișat
au continuat
să alunece
una în adâncul celeilalte
înspre esență
și înspre moarte
că s-au auzit
cutremurându-se
hăurile
și bolțile înalte

și sângele meu
a pornit cu brațele întinse
către sângele tău
și sângele tău
a pornit cu brațele întinse
către sângele meu
și atunci s-a auzit
în cer
murmurând fericit
Dumnezeu

și după ce s-au
îmbrățișat
au continuat să plutească
unul înspre adâncul
celuilalt
materia a început
să foșnească
dureros
sfâșietor și înalt

și plămânii mei
au plonjat
în adâncul plămânilor tăi
și plămânii tăi
au plonjat
în adâncul plămânilor mei
și-a început să
răsune în cosmos
corul bătrânilor zei

și oasele mele
au pornit cu brațele întinse
către oasele tale
că s-a umplut lumea
de jale
și oasele tale au pornit
cu brațele întinse
către oasele mele
și au plonjat unele în adâncul
celorlalte
ca în niște tunele
călătorind la nesfârșit
către abisul din ele
trecând
dincolo de moarte
și de stele

fiecare celulă a trupului meu
a pornit cu mâinile
întinse către fiecare
celulă a ființei tale
și după ce s-au îmbrățișat
au pornit mai departe
înspre adâncul din ele
trecând de moarte
de stele
și de hăuri deșarte

în univers s-a auzit
o muzică divină
un cutremur dulce
un clipocit
semn că noi
vom călători, iubito,
la infinit 
             

ANA , STRIGAM
 
Ningea cu vieţi peste o lume
în care nimeni nu venise
ningea cu roşu peste-o mare
adâncă de atâtea vise
 
Şi tu stăteai atât de albă
la marginea acestei lumi
şi-ţi beai cafeaua în apusul
care sufla dinspre genuni
 
Şi eu veneam dinspre adâncul
acelor codri-ntunecoşi
cu două cosmosuri pe umeri
în locul ochilor mei scoşi
 
Şi-ţi vedeam capul de departe
pe-un fel de culme un mormânt
care pluteşte şi se duce
venind din veac adus de vânt
 
Şi eu strigam din ce în ce
mai stins şi mai pierdut pe lume
un fel de viscol de lumină
un fel de formă fără nume
 
şi tu piereai înspre pustiuri
în locul capului având
cavou-acela care-n veacuri
bătea sălbatic ca un vânt

 Ana, strigam, pierduta noastră
mormântul cum plutea pe zări
ca o corabie statuie-n
fosforice a lumii stări
 
Şi cum se subţia cântând
zidirea sfântului cavou
şi se vedea această lume
ca forma propriului ecou
 
Şi mă trezeam ca dintr-un vis
plutind prin aerul pe care
răsăreau dealuri de morminte
şi semne lungi de întrebare
 
Ana, strigam, pierduta noastră
şi mă uitam şi nu vedeam
nimic în toată lumea, Doamne ,
numai câmpii sclipind de geam

 Şi eu strigam şi tot strigam
zburând prin tine ca prin vis
ningea cu nimeni peste lume
un ochi ningea în sine-nchis
 
Şi ca un fulger coboram
‘nadâncurilor reci câmpii
ningea cu nimeni peste lume
ningea cu morţi peste a fi
 
Ningea şi iar ningea urlând
ninsoarea care se năştea
pe ea din propria-i ninsoare
ningându-se în veci pe ea
 
Ana, strigam, un fel de-abis
în locul vechiului meu trup
plutind prin lume ca apus
în golul sferei ce-l astup
 
Şi mă trezesc ca dintr-un somn
şi mă văd mortu-acelei sfere
acelui cer acelei lumi
plutind prin neguri şi prin ere
 
Şi mângâiam pe dinlăuntru
dinspre adânc înspre afară
femeia albă ce-o privisem
pe ţărmul mării într-o seară
 
Şi începea un fel de dor
de imnuire şi durere
şi eu vedeam cum cresc ca apa
în pântecul acelei sfere
 
Şi-mbrătişam pe dinlăuntru
iubita care mă năştea
cădeau miresmele-n adâncuri
şi-adâncurile înspre ea
 
Şi într-un cer pustiu si antic
în care veşnic tot ningea
numai ninsoare şi ninsoare
nici o lumină nici o stea
 
Şi iar plecam asemeni unei
năluci fosforice pe zare
asemeni unui viscol straniu
de suferinţi mistuitoare
 
Ana, strigam, pierduta lumii
în veci străină şi mireasă
mă lasă să ating cu fruntea
mormântul care nu mă lasă
 
Prin care-asemeni unui astru
străbat pustiile sperând
într-un sfârşit să-l pot ajunge
asemeni lumii pe pământ
 
Şi iar vedeam plutind pe zări
chipul acela şi mormântul
care pierea înspre pustie
în veac de veac iluminându-l
 
Şi eu veneam dinspre adâncul
acelor munţi întunecoşi
cu două cosmosuri pe umeri
în locul ochilor mei scoşi
 
 
 

 DOAMNE, 
CUM TREC VEACURILE

Doamne, cum trec anii și veacurile
și toate sunt cum fi-va să fie
eu, iubito, voi fi un deal încărcat de livezi
tu vei fi acoperită de crini o câmpie

apoi eu voi fi, iubito, un țărm înflorit
tu vei fi o mare nesfârșit de înaltă
cântând în gura mare ne vom pierde
în depărtări până în lumea ailaltă

în urma noastră vor înflori pietrele
în pustiuri vor crește păduri de crini
noi vom răsări senini pe bolta lumii
ca niște munți încărcați de vini
 

AU ÎNFLORIT 
PIETRELE ÎN PUSTIU

 
Au  înflori pietrele în pustiu, iubito
Drumurile s-au ridicat în picioare
Pianele s-au întors tăcute-n păduri
Pe mine adâncul fiinţei mele mă doare
 
Tu eşti o statuie pe un munte
Rece  maiestuoasă strălucitoare
Morţii se întorc cuminţi la casele lor
Pe mine toată lumea asta mă doare
 
Peste mii de ani voi ajunge pe munte
Va fi o lumină divină ucigătoare
Te voi lua de mână şi vom porni
Pe mine tot universul acesta mă doare
 

DOAMNE, TE CAUT !
 
 Doamne, Te caut demult și te strig
aș vrea să te mângâi să mă sprijin de Tine
îmi e sufletul materie râncedă și nu-mi e bine
îmi este rău îmi este univers îmi este frig
 
Doamne, se prăbușește Creația Ta
scârțâie din toate încheieturile miroase urât
măcelarii jupoaie popoarele cântând
în lumea ailaltă se lasă o iarnă adâncă și grea
 
unde sunt, Doamne, iubirile care-au fost pe 
pământ
în locul orașelor au crescut munți de ghețari
în lumea subatomică se aud pașii Tăi apăsați 
și rari
ucigașii lui Iisus se văd pe zare dansând !

12 01 23
 Cadou de la Ștefan Dumitrescu 

cu ocazia Zilei Naționale
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Marian PĂTRAȘCU

La sfârșitul anilor ’50 și începu-
tul anilor ’60, ai secolului tre-

cut, medicul veterinar al Comunei 
Câineni, din nordul Țării Loviștei, era 
un sas din Sibiu – doctorul Göbbel – 
al cărui prenume – Karl, cei mai mulți 

locuitori nici nu i-l cunoșteau, darămite să-l mai și 
folosească. Făcea naveta cu o motocicletă IJ, îmbrăcat 
din cap până-n picioare în… piele, fie iarnă, fie vară; 
avea în clădirea impunătoare a Sfatului Popular din 
Câineni de Argeș, devenit mai târziu – Câinenii Mici, 
un birou, în fapt – o cămăruță cu un birou mic, un 
scaun rablagit, un raft pentru documente în spate, iar 
în fața sa, lângă ușa strâmtă, un dulap metalic unde-și 
ținea trusa medicală necesară practicării profesiei și 
echipamentul de lucru în care se schimba din cel de 
motociclist. Nu venea chiar zilnic la serviciu, se pare 
că mai avea și alte însăcinări din partea noului regim, 
când lipsea, locul i-l ținea Laie Cojocaru, poreclit Citiri, 
agentul lui veterinar, care locuia în satul Greblești; fi-
ind devotat noului regim, i se instalase la domiciliul 
său din orașul transilvan un telefon, lucru foarte rar 
pe vremea aceea, iar în caz de urgență, Citiri îl suna 
de la Sfatul Popular și el, în mai puțin de o oră, se și 
prezenta la… caz. Era un bun profesionist, sub îndru-
marea lui învățând meserie mulți agenți veterinari din 
comună, chiar și medici, ca doctorul Țarcă, cel care i-a 
și luat locul atunci când el s-a pensionat, iar băiatul 
cel mare al lui Citiri a urmat medicina veterinară toc-
mai fiindcă vedea cum se… descurcă taică-său și șeful 
lui cu această profesie; la fel – și băiatul cel mare al lui 
Iorga Șandru, vestit vânător, și mulți alții după ei, din 
Greblești, între care toți cei trei fii ai profesorului meu 
de matematică – Mihai Daneș. 

Eram prin clasa a doua sau a treia când eu, 
martor fiind la următoarea întâmplare, am început 
să-l urăsc pur și simplu pe doctorul Göbbel… A fost 
atunci o perioadă foarte grea, tocmai încetase să 
mai bântuie prin comună comisia de colectivizare, 
în frunte cu un politruc de la raion – Udeci îl chema, 
când apărea prin sate lumea îi striga cu ură făcând 
aluzie la numele lui ciudat : 

– Huo de ‘cii! 
Locuitorii comunei au opus însă o rezistență 

crâncenă tentativelor de colectivizare ale regimu-
lui, între alții vestit pentru asta fiind un locuitor din 
Greblești – Mărian Frântu îl chema, zis și Ceapaev, 
datorită înfățișării sale; acesta era un fost ilegalist, 
care cică stătuse în celulă cu Gheorghe Gheorghiu-
Dej în Lagărul de la Târgu Jiu, de unde au evadat 
pentru a… face 23 august 1944, după evadare ajutați 
fiind de preotul Ioan Marina, parohul Bisericii Sfântul 
Gheorghe din Râmnicu Vâlcea, viitorul patriah Justin-
ian. Mărian Frântu mai susținea chiar că rămăsese 
prieten cu președintele Partidului Muncitoresc din 
România și al Consiliului de Stat al  Republicii Popu-
lare Române, ce mai – cu ditamai șeful statului, și că 
oricând avea trecere la el. Fireşte, nu era crezut decât 
de foarte puţini, cei mai mulţi dintre cei care-l ascul-
tau povestind și asta – destul de rar și numai după 
ce-l… încălzeau cu două-trei ciocane de țuică la MAT 
(bufetul sătesc, inițialele provin de la Monopolul Al-
coolului și Tutunului), oameni cu scaun la cap, îi spu-
neau că bate câmpii:

– Hă, hă, hă, Mărian Frântu şî pretin cu Gheo-
rghiu-Dej şî cu patriarhu’, s-o crează mutu’! – îl lua în 

DOCTORUL GŐBBEL derâdere Gogu Aslău, zis Gogu Pioresii.
– Bine, bă, păi tu ne iei pă noi de fraieri? – sărea cu 

gura pe el şi Gore Fetelea.
– Bă, dacă ie aşa cum spui tu, atuncea de ce dra-

cu’ n-îi fi ajuns şî tu pân’ Comitetu’ Central, sau barim 
ceva şăf pă la regiune? Nici la raion n-ai fost în stare 
să te aciuiez’, cum au făcut-o alţî măi proşti ca tine! – îl 
judeca la rândul lui și Dinu Fetelea, zis Rancotă.

Gheorghe Iacobescu, zis Bicosu, care se dăduse 
cu partidul, primind chiar şi o slujbă importantă – era 
ditamai preşedintele Coope¬raţiei de Consum pe 
comună – îi lua apărarea lui Mărian Frântu:

– Lăsaţî-l bă, în pace, nu vă gândiţ’ şî voi cât a suf-
erit iel în ilegalitate?

– A suferit pă dracu’! Atuncea când ieu luptam 
la Cotu’ Donulii, iel stătea bine mersî în puşcărie, pă 
masă şî casă di la Antonescu! – se burzuluia  Niţă Man-
dea, zis Ţambalagiu’ popii, era cântăreţ bisericesc.

– Eheee, să fi stat iel în prizonerat zece ani, cum 
am stat eu în Danbaş, la ruş’, care ne munceau în mină 
cel puţin dooşpe ore pă zî, de ne dehulau, leşânaţ’ 
de foame şî ţapeni de frig…, mama lor de muscali! – 
întărea şi Mitică Teodorescu, zis Căţea, privind trist, 
în gol, la amintirea celor petrecute din 1941, când 
căzuse prizonier, şi până în 1951, când a fost eliberat. 

Se uita apoi cu milă la Mărian Frântu, ştiindu-l 
comunist din ilegalitate, şi se tot întreba dacă aces-
ta ar fi putut omorî oameni cu sânge rece, aşa cum 
văzuse el făcând pe cei pe care îi numea pandurii 
români, de fapt – prizonieri români, cărora sovieticii 
le promiseseră slujbe bune în ţară după eliberare, 
iar ei acceptaseră să facă parte din plutoanele de 
execuţie care lichidau cu precădere prizonieri ger-
mani. Deși a avut ocazia să vină din prizonierat în țară 
mai devreme, i e propusese să facă parte din una 
dintre cele două divizii sovietice formate din prizon-
ieri români – Tudor Vladimirescu, respectiv – Horia, 
Cloșca și Crișan, Mitică Cățea a refuzat, tocmai văzând 
de ce erau în stare conaționalii lui… 

Atunci când se stârneau asemenea dispute în jurul 
lui, Mărian Frântu nu mai punea şi el gaz pă foc ci 
dădea a lehamite din mână şi, târşindu-şi picioarele, 
pleca semeţ, cu capul sus și pieptul înainte, călcând 
apăsat, militărește:

– Ce ştiţ’ voi? Habar n-aveţ’!
Fapt este însă că, prin 1961, s-a zvonit în comună 

și apoi în toată Loviștea, că Mărian Frântu s-ar fi dus 
la București în audiență la Gheorghiu-Dej și, fără vreo 
altă introducere, i-ar fi zis acestuia ritos:

– Bă Ghiță, tu la mine-n sat nu faci colectiv, ai 
înțăles?!

– Nu fac, Măriene, nu fac, liniștete-te! – i-ar fi 
răspuns Gheorghiu-Dej, după care cică l-ar fi ospătat, 
i-ar fi dat niște bani de buzunar și l-ar fi trimis la gară 
cu o mașină de-a partidului.   

Deși lumea nu-l prea credea pe Mărian Frântu, 
totuși, până la urmă, în toată Loviștea, colectiv nu s-a 
făcut decât în comuna vecină – Boișoara, iar în Câineni 
s-a făcut doar o întovărășire, și anume în satul Câineni 
de Vâlcea; în mod curios, acea întovărășire s-a făcut 
cu terenul de pe Malu’ Podului, teren care într-adevăr  
aparținea locuitorilor din Câineni de Vâlcea, dar și cu 
cel din… Câmpu’ Sărăcineștilor, situat însă dincolo de 
Robești, deși acela aparținea unor locuitori din comu-
na Racovița. Rămăsese însă povara cotelor obligato-
rii, ceva mai tîrziu – a contractelor de achiziții, vârâte, 
desigur, cu anasâna pe gât gospodarilor, pentru carne 
(porc, pasăre, oaie și capră), lapte și ouă, produsele 
de primă necesitate – gazul (petrolul lampant), sarea, 
zahărul, chibriturile etc. se dădeau partial sau total 
pe… ouă, pâinea era pe cartelă la care aveau drep-
tul doar salariații!... Pentru stabilirea lor, în fiecare an, 
de pe la sfârşitul lui ianuarie şi până în martie, satele 
comunei erau bântuite de comisiile de recensământ 
al animalelor, aşa cum mai înainte fuseseră bântuite 
de comisiile de colectivizare. Câţiva ani la rând, cele 
două comisii s-au călcat în picioare una pe cealaltă, 
scoţându-i din minţi pe oameni. 

În perioada în care se făcea recensământul ani-
malelor, noi, copiii, aveam un rol foarte important: 
trebuia să ducem cea mai mare parte a lor – vite, oi, 
capre, porci, chiar şi păsări – cât mai departe de casă 
şi să le păzim cu rândul până trecea recensământul. 
Fiecare gospodar avea pe câte un petec de pământ 
situat departe de sat, pe dealuri și munți, un grajd din 
bârne, iar alături – o colibă sau chiar o așa-numită 
căsoaie din lemn sau zid, cu toate cele necesare trai-
ului zilnic, şi acolo își ascundea animalele… 

Țin minte că, de fiecare dată când comisia de 
recesământ al animalelor se apropia de casa noastră, 
tatăl meu dădea iute pe gât câteva ciocane de ţuică 
de la Gheorghe Trocaru, zis Trocărel, sau de la Ioana 
Boromiz, zisă Băloasa, cârciumari nocturni și, evi-
dent – clandestini, apoi lua în mână o toporişcă bine 

ascuţită, se aşeza crăcănat în faţa porţii și zicea 
apăsat, printre dinți:

– Dacă-m’ intraţ’ în curte, vă crăp capu’! Or scriţ’  
ce vă spui ieu, or, v-a loat mama draculi, s-a-nţăles?

Te puteai pune cu… nebunul? Toată lumea 
ştia, deşi nu fusese dovedit, că-ntr-o noapte, el 
împreună cu Nelu Bohanţu şi Ion Brulincu bătuseră 
măr comisia de colectivizare în frunte Udeci, fapt 
petrecut pe întuneric chiar în casa lui Trocărel, 
unde ei se cinsteau cu câte o țuică.

Tot pe atunci erai pasibil de pușcărie dacă 
îndrăzneai să tai o vită, fie ea și vițel de lapte. Pen-
tru a avea și ei o… carne proaspătă la masă, oamenii 
recurgeau la un subterfugiu: luau animalul, îl du-
ceau pe o coastă abruptă sau pe vârful unui jgheab 
și-l împingau în prăpastie; apoi chemau agentul 

sau medicul veterinar să constate… accidentul și să 
permită proprietarului să-i consume carnea. Asta, 
doar până ce doctorul Göbbel s-a… prins de figură 
și, doar dacă el era plecat în vreo delegație iar Citiri 
era cel care constata moartea animalului, oamenii 
mai puteau consuma carnea, cu toate că de fiecare 
dată agentul veterinar era beștelit și amenințat în fel 
și chip de șeful lui…

Cum spuneam, eram prin clasa a doua sau a treia 
(1961, 1962) când am început să-l urăsc pe doctorul 
Göbbel din toată ființa mea. De ce? Mă nimerisem în 
curtea lui Costandin Băra, zis Drăgan, un om foarte 
credincios, prin anii ’30 fusese chiar la Maglvid, la Pe-
trache Lupu, care i-a dat canon să se întoarcă acasă 
pe jos și să se închine la toate bisericile și troițele 
întâlnite în cale, el și Ion Ureche, zis Săraru erau 
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primii în biserică la orice sărbătoare, măcar aceasta 
din urmă pregătea biserica pentru slujbă, timp în care 
Drăgan se închina și se ruga pe la toate icoanele și 
toți sfinții zugrăviți; era toamna târziu, mă dusesem 
la colega mea de clasă – Tiuța Costea, nepoata orfană 
de ambii părinți și crescută de Drăgan și nevasta lui, își 
rupsese piciorul, îl avea în ghips și lipsea de la școală 
iar eu îi dădusem temele primite, le mai 
și făceam cu ea că nu prea-i plăcea să 
învețe, domnul Nelu Șandru, învățătorul 
nostru, îmi trasase mie această sarcină, 
deși mai aproape de ea stăteau încă 
doi colegi de clasă, respectiv – Achim, 
băiatul cel mic al lui Trocărel, și Gheo-
rghe Dache, zis Cacarela, după porecla 
tatălui său pe care-l chema tot Gheor-
ghe, dar, tot așa – amândoi acești colegi 
ai mei nu se prea omorau cu cartea… 

În curte, tocmai fusese adusă vaca 
lui Drăgan, se surpase undeva pe Valea 
Ganii, văcari în sat se puneau doar în 
perioada verii, de la 1 octombrie ani-
malele umblau singure după hrană căci 
oamenii își strânseseră recoltele (carto-
fi, porumb, fân, prune) și nu mai aveau 
de ce să fie păzite. Nici pomeneală 
ca vaca să fi fost surpată intenționat, 
Drăgan n-avea nici un interes să facă așa 
ceva, avea vițel de nici două luni și era 
abia la a treia fătare, și el și nevastă-sa 
se tot jeluiau că ce-or să-i mai dea Tiuței să mănânce 
dacă vaca lor murise prăvălindu-se în prăpastie. 

Cum-necum, doctorul Göbbel aflase de întâm-
plare și era deja prezent în curte pentru a cerceta ca-
zul. Avea întotdeauna cu el o trusă din piele cu cinci 
cuțite speciale și o toporișcă bine ascuțită, când eu 
am coborât din casă auzind hărmălaie în curte, el toc-
mai spinteca vaca moartă, cică pentru a-i face autop-
sia. Înainte de asta însă, îi certase grozav pe Drăgan 
și pe nevastă-sa că și-au permis s-o aducă acasă, tot 
striga la ei că trebuiau s-o lase acolo unde se surpase, 
că venea el acolo s-o vadă, o adusese Cacarela, veci-
nul lor mai de din-jos, cu carul, avea boi buni și mai 
făcea cărăușie pe la oameni pentru un ban în plus… 

Cu o îndemânare uluitoare, folosind toporișca și 
unul dintre cuțitele lui speciale, doctorul Göbbel a 
spintecat vaca, despărțindu-i carcasa în două: avea 
gâtul rupt și alte două fracturi de coloană vertebrală. 
I-a cerut apoi nevestei lui Drăgan un litru de gaz:

– N-am gaz, noi suntem oameni săraci! – i-a 
răspuns ea repezit, realizând, ca toți cei de față de alt-

fel, ce intenționa medicul veterinar să facă.
– Așa deci, n-ai gaz?... Lasă că am eu! – i-a răspuns el.
S-a dus apoi la motocicletă și, din geanta lui uriașă 

din piele groasă, de vită, a scos o sticlă de un litru cu 
dop de cocean de porumb plină cu gaz. Nevasta lui 
Drăgan a început atunci a jeli iar el să se roage cu ce-
rul și pământul de Göbbel:

– Domnu’ doctor, fie-vă milă de noi, 
nu ne nenorociț’, suntem oameni săraci, 
nu e de ajuns că am rămas fără lapte 
pentru biata nepoată-mea, nu pentru 
noi, că noi mâncăm ce-o da Dumnezău, 
acuma nu ne lăsați să mâncăm nici car-
nea?

– Nu discut! V-ați învățat toți cu 
acest nărav, sunteți toți niște mincinoși 
și niște hoți iar eu nu permit să fiu luat 
de prost, aplic dispozițiile legale! – i-a 
răspuns medicul veterinar.            

– Și cu vițelul ce-o să facem, îl lăsăm 
să moară de foame, or’ pe iel ne dați 
voie să-l tăiem?

– Nu, n-aveți voie să-l tăiați, chiar  dacă  
la recesământ vaca n-a fost înregistrată 
ca fiind gestantă, adică gonită, cum ziceți 
voi! Îi cumpărați lapte și i-l dați cu bibe- 
ronul până s-o învăța să mănânce fân.

Printre cei care erau de față la 
această discuție se număra și Mihai Băra,  
zis Majuru, văr de-al doilea cu Drăgan și 

vecin cu el, stătea chiar peste drum, fusese plutonier-
major și făcuse tot războiul, fiind decorat și de nemți, 
și de sovietici, dar, în 1946, a fost dat afară din cadrul 
armatei. Scos din sărite, acesta i-a zis doctorului Göb-
bel printre dinți:

– Domnule doctor, eu o dau dracului de treabă, 
păi nu înțelegeți că oamenii ăștia nu sunt deloc 
vinovați de ce spuneți dumneavoastră? Li s-a întâm-
plat o nenorocire iar dumneavoastră îi acuzați tot pe 
ei că încearcă să vă ia de prost? Ce fel de om sunteți?  
Fi-v-ar regimul al dracului să vă fie că ați nenorocit o 
țară întreagă de când ați venit la putere!

– Tovarășe Băra, eu mă fac că n-am auzit ce-ai zis 
dumneata acum, că altfel ai încurca-o rău de tot! – i-a 
răspuns doctorul Göbbel. 

Atunci, Stan Trocaru, un alt vecin de-al lui Drăgan, 
prezent și el acolo, în curte – un bărbat negricios, înalt 
și slab, bine legat însă, cunoscut oier și care avea și 
el un cui împotriva regimului – n-a mai răbdat și, ap-
ropiindu-se amenințător de Göbbel, l-a luat de piept, 
strigându-i în față:

– Ia, ascultă, bă, sasule, șî dacă am să-ț’ dau eu 
țâie aci șî acuș o mamă de bătaie, ai să pricepi ce-ț’ 
spunem noi, ha?

Apoi, fără să îi lase timp să-i răspundă medicului 
veterinar, care începuse să gâjâie cu ochii bulbucați, a 
întors capul către Drăgan și a continuat repezit:

– Ia, adu, bă, nea Dine, vițălu’-ncoace, să-l vază 
șî săsălăul ăsta, că dacă arz acuș o labă piste botu’ 
ăla de slugoi comunist, îl bag cu nasu-n hoit șî atunci 
poate-o pricepe! 

Drăgan s-a conformat deîndată cererii lui Stan Tro-
caru, care a continuat tot repezit dar slăbindu-l din 
strânsoare pe Göbbel, se lăsase peste toți cei de față 
o liniște mormântală:

– Bă tâmpitule, vez’ vițălu’ ăsta? Cum le poți zâce, 
mă, oamenilor ăstora să cumpere lapte șî să i-l dea cu 
bibilonu’, în loc să-l taie, cân’ ei n-au nicio vină că li s-a 
surupat vaca? Uite, am să-l tai chiar ieu în fața ta, na, 
să vedem ce-ai să-m’ faci?

Ca prin farmec, doctorul Göbbel s-a și… înmuiat și, 
tremurând din toate încheieturile, a zis cu glas mie-
ros, lipsit total de aroganța de dinainte:

– Măi, oameni buni, înțelegeți-mă și pe mine, vaca 
a fost înregistrată la recesământul din acest an iar eu, 
dacă nu fac ceea ce mi se cere, risc să-mi pierd slujba, 
am copii de crescut. Uite, ca să nu ziceți că sunt om 
rău, îi las să ia de la vacă măruntaiele și pielea, pe care 
am să le-o scot chiar eu cu cea mai mare grijă, dar pe 
restul trebuie să torn gaz ca s-o fac de nemâncat. Și, 
da, le permit să taie și vițelul, o să justific asta prin 
imposibilitatea creșterii lui fiind încă de lapte…

După încă un timp de ciorovăială și hărmălaie 
între cei prezenți și doctorul Göbbel (mă nimerisem 
chiar lângă tocătorul de lemne și-mi venea să smulg 
toporul înfipt în el și… să-i crăp capul!), acesta a tur-
nat toată sticla cu gaz peste carcasa vacii moarte, fără 
măruntaie și piele. În acest timp, bărbații au început 
să-l înjure, femeile – să-l blesteme, el se făcea însă că 
nu aude iar Stan Trocaru cu greu a putut fi oprit să nu-l 
ia la bătaie, primii care l-au tot rugat să se potolească 
fiind Drăgan și nevastă-sa, care se temeau de să nu se 
facă moarte de om chiar în curtea lor...

La plecare, Majuru i-a strigat doctorului Göbbel:
– Vedeți, poate vă pune dracu’ să ne reclamați la 

miliție ori la partid pe mine ori pe Stan Trocaru, că 
atunci n-o să mai călcați niciodată prin Greblești! 

– Atâta-i trebuie, că dup-aia vede iel pă dracu’ cu 
mine! – a mai adăugat și Stan Trocaru. 

De frică, medicul veterinar nu i-a reclamat nici la 
miliție și nici la partid, știa de ce sunt în stare loviștenii 
ăia încăpățânați…   

Emil MANZUR

Palatul Cotroceni, ridicat sub dom-
nia lui Șerban Cantacuzino în  

1679, pe Dealul Cotrocenilor ca mă-
năstire, a devenit în 1862 reședință 
domnească de vară. În timp, aceasta 
a fost folosită ca sediu al armatei lui 
Tudor Vladimirescu, dar și ca temniță 

pentru revoluționarii din 1848, printre care Nicolae 
Bălcescu și frații Golești. Între 1893-1896, în locul 
caselor Domnești din interiorul mănăstirii, este ridi-
cat, sub îndrumarea arhitectului francez Paul Got-

EDIFICII CULTURAL - ISTORICE ROMÂNEȘTI
PALATUL COTROCENI

tereau, palatul regal construit în stil epic francez, 
încăperile fiind decorate în stilurile Ludovic al XIV-lea, 
Ludovic al XV-lea și Ludovic al XVI-lea. Între 1913-
1915 a fost amenajată în stil brâncovenesc aripa de 
nord a pala-tului de către arhitectul român Grigore 
Cerchez, iar în 1949, odată cu venirea partidului co-
munist la putere, Palatul Cotroceni a devenit Palatul 
Pionierilor, toate saloanele devenind săli de clasă. 
După cutremurul din 1977, Palatul Cotroceni a suf-
erit distrugeri însemnate, fiind restaurant timp de 10 
ani de către arhitectul Nicolae Vlădescu, care a re- 
făcut mare parte din saloane în stilul francez a lui Gu- 
ttereau, dar și cel neo românesc a lui Cerchez. A con- 

struit și o aripa nouă, devenită ulterior sediul Adminis- 
trației Prezidențiale a României. Fiind grav afectată de 
cutremurul din 1977, biserica din interiorul palatului 
a fost demolată în 1984, fiind reconstruită în același 
loc în 2003 și având aproape aceeași formă originală. 
După Revoluția din 1989, Palatul Cotroceni a devenit 
reședință oficială a președintelui României
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Mihai MUSTĂȚEA

Ca în fiecare an, pe 15 ianu-
arie, actorii Comediei 

Franceze (64 la număr) au urcat cu 
toții pe scenă, în costume de secol 
XVII, pentru a onora memoria pa-
tronului spiritual: Molière. Este sin-
gurul moment din an când întreaga 

companie este prezentă. Bustul dramaturgului este 
plasat în mijlocul scenei, iar actorii defilează, unul 
câte unul, recitând o replică, pe care și-o aleg singuri, 
din opera celui care a revoluționat limba și teatrul 
francez. Și teatrul mondial. Nu întâmplător, în Franța, 
se spune uneori, printr-o figură de stil, “limba lui 
Molière”, în loc de “limba franceză”, mai ales în anul 
acesta: “Anul Molière”! 

Opera lui Molière a devenit un bun universal, 
depășind hotarele țării al cărei fiu glorios este. O 
legendă spune că Dumnezeu, voind să dea oamenilor 
plăcerea comediei, l-a creat pe Molière și l-a lăsat să 
cadă pe pământ; el a căzut pe pământul Franței, pen-
tru că trebuia să cadă undeva, dar de fapt Molière 
aparține lumii întregi.                    

Teatrul clasic francez se constituie în secolul al 
XVII-lea, Secolul Regelui Soare, secolul clasicismului, 
a cărui “Artă poetică” a fost instituită de Boileau. Tra-
gedia franceză, în liniile sale esențiale, prin aportul 
lui Corneille și Racine, dăduse naștere unor piese la 
nivel de capodopere, în vreme ce situația comediei, 
până la Molière, era cu totul alta. Cariera dramatică a 
lui Molière a fost scurtă, dar excepțional de fecundă. 
El a dominat teatrul comic al secolului mai mult 
decât o făcuseră Corneille și Racine în tragedie. Ca 
și La Fontaine, Molière este independent și eclec-
tic: el folosește tot din teatrul cunoscut, amestecă, 
inventează. “Docții” nu au apreciat totdeauna 
reușitele și l-au numit tutorele “galimatias”-lui, dar 
Molière nu i-a luat în seamă; toate aceste elemente 
vor nutri o creație nouă, în care prezintă omul real 
într-o lume reală, unde comicul și profunzimea se 
reconciliază, iar  Molière și-a continuat opera până la 
capodoperă.

Biografia marelui comediograf a fost de timpuriu 
umbrită de legendă. Nu se cunoaște ziua de naștere, 
dar se știe precis că în ziua de 15 ianuarie 1622 a fost 
botezat, la biserica Saint-Eustache din Paris, Jean-
Baptiste Poquelin, fiul lui Jean Poquelin, negustor 
tapițer înstărit. Mihail Bulgakov în “Viața domnului 
Molière”, în dialogul imaginar cu moașa care a asistat 
la nastere, spune: “Acest prunc va deveni mai vestit 
decât regele care domnește în prezent, Ludovic al 
XIII-lea, va întrece în celebritate pe monarhul care-i 
va urma la tron, Doamnă, ori acest monarh următor 
nu-i altul decât Ludovic cel Mare sau Regele Soare!” 

La vârsta de 10 ani, rămâne orfan de mamă, iar 
tatăl, ambițios și dornic să-l moștenească în negoț, îl 
trimite la Colegiul iezuit “Clermont” din Paris, astăzi 
celebrul Liceu “Louis-le-Grand”. Unii biografi nu cred 
în acest parcurs școlar și nu acreditează nici diploma 
în drept de la facultatea din Orléans, obținută în 1642. 

În 1643, un an mai târziu, Jean- Baptiste Po-
quelin renunță la traiul tihnit; deși primise educația 

IN MEMORIAM - MOLIÈRE: 400 DE ANI DE LA NAȘTERE
Motto: „Fiecare om în plus, care știe să citească, este un cititor în plus pentru Molière!”- Sainte Beuve. 

unui fiu de bună familie, cum opinează unii biografi, 
se eliberează de toate prejudecățile, sub impulsul 
unei vocații imperioase: fondează o trupă de teatru 
și devine comediant. Succesul se lasă așteptat, face 
datorii, falimentul nu se lasă așteptat, intră în închi-
soarea datornicilor, de unde este eliberat de tatăl său, 
care achită învoielile. 

Eliberat, demonul histrionic nu-i dă pace. Înfiin-
țează o altă trupă, renunțând la toate privilegiile pe ca- 
re i le conferea faptul de a aparține, prin naștere, unei  
clase în plină ascensiune: burghezia, iar la notar iscă-
lește cu alt nume: Molière. Își schimbă numele, își schim- 
bă și destinul. Geniul se va asocia numelui și îi va sigila 
destinul. Timp de treisprezece ani (1645-1658), va 
colinda cu trupa ambulantă provincia, mai ales sudul 
Franței. Este om bun la toate: actor, autor, scenarist, 
regizor, manager. O școală care-i va fi de folos pentru 
restul vieții. 

Comedia “Prețioasele ridicole”, jucată în 1659, îi 
aduce triumful și protecția regelui cucerit de ge-
niul lui Molière, dar și ostilitatea autorilor invidioși 
și a personajelor care își recunoscuseră masca. E 
întâia capodoperă din cele 30 de comedii. Geniul lui 
Molière se adapă din cele mai autentice tradiții popu-
lare franceze, din vechii povestitori de “fabliaux”-uri, 
vechi autori de farse, și Rabelais. Nu sunt uitați anti-
cii Aristofan, Terențiu, Plaut, și nici italienii și spaniolii 
“secolului de aur”. Deși Molière era de o originali-
tate excepțională, ca și Shakespeare, nu avea nici o 
reținere să adapteze, să preia ideile altora: “Je prends 
mon bien où je le trouve!” (Iau ceea ce-mi trebuie de 
unde găsesc), spunea dramaturgul. Pentru Molière, 
scopul comediei este să infățișeze fidel contempora-
neitatea pe care o cunoscuse în peregrinările cu trupa 
ambulantă prin Franța.

Mai întâi, nobilimea, în variante diferite: nobil-
imea provincială, caracterizată prin George Dandin, 
nobilimea de Curte, prezentată în “Mizantropul”, 
sau tipuri de marchizi îngâmfați, proști, ridicoli sau 
corupți, cum este protagonistul comediei “Don Juan”. 
Apoi, lumea burghezilor bogătași, ca Orgon din “Tar-

tuffe”, sau îmbogățiți dezumanizați de avariția lor, ca 
celebrul Harpagon, din “Avarul”, devenit substantiv 
comun, sinonim: lacom, zgârcit, avar, sau parvenitul 
Jourdain, caricaturizat în “Burghezul gentilom”. În-
treaga Franță se va găsi zugrăvită cu tarele ei în opera 
lui Molière. Cât privește moravurile epocii (adică ceea 
ce constituie însăși substanța operei sale), acestea nu 
au niciodată atâta diversitate și nicăieri nu prind atâta 
viață ca în comediile lui Molière, nici chiar în “Carac-
terele” lui La Bruyère, sau, mai târziu în “Memoriile” 
lui Saint-Simon. 

Pentru Molière, comedia pictează realitatea pen-
tru a o îndrepta și are un efect de catharsis asupra 
cititorilor și spectatorilor. Snobismul și prețiozitatea 
saloanelor literare este șarjată în “Prețioasele ridi-
cole” sau în “Femeile savante”. Căsătoria, ca un act 
de vânzare- cumpărare, este satirizată în comedia 
“Școala bărbaților” sau în “Școala femeilor“. Parvenit-
ismul care-i expune pe ambițioși la felurite dificultăți 
sau numai la ridicul este dezvăluit în “George Dandin” 
sau în “Burghezul gentilom”. 

Oricare vor fi fost motivele care l-au îndem-
nat să intre în tagma actorilor (alături de pungași și 
prostituate erau priviți ca paria societății), cert este 
că opțiunea lui Molière pentru teatru s-a dovedit a 
nu fi fapta nesăbuită a unui tânăr îndrăgostit de o 
actriță sau a unui fiu doritor să scape de tutela unui 
tată dominator, ci un gest dictat de motive mult mai 
profunde. Fraza lapidară ce servește drept prefață 
comediei “Amorul medic”, jucată în 1664, în același 
timp cu “Tartuffe”, rezumă concepția lui Molière de-
spre teatru: “Piesele nu sunt făcute decât pentru a fi 
jucate”. Spectatorul venit la teatru să petreacă o seară 
agreabilă nu se poate întoarce acasă fără să se în-
trebe în ce măsură seamănă cu personajele jucate pe 
scenă. E o agresivă invitație la luciditate. Invitația este 
reiterată în fiecare seară nu numai pe scena Comediei 
Franceze, ci pe toate scenele din lume. 

Fabulos ni se pare că epilogul la viața și opera lui 
Molière nu a fost scris de dramaturgul care intervenise 
în al altora. Și totuși moartea a venit ca-ntr-o farsă, 
scrisă de același. Publicul, căruia Molière i-a dăruit cu 
pasiune intreaga sa ființă și forță de creație, va con-
stata cu durere în cursul celei de-a patra reprezentații 
a comediei “Bolnavul închipuit”, că Molière, care in-
terpreta rolul bolnavului închipuit, era jucat de un bol-
nav adevărat. Legenda spune că,după tragerea corti-
nei, Molière s-a prăbușit pe scenă, în urma unui atac 
pulmonar agresiv, cum și scrise profetic cel mai mare 
dramaturg comic francez: “Nu mori decât o dată, și-
atunci pentru atât de mult timp!” A căzut pe scenă, 
glorios ca soldatul în luptă. A murit la câteva ore, mai 
târziu, în casa sa, fără împărtășanie, fiindcă doi preoți- 
care îi contestau activitatea literară- refuzaseră, iar al 
treilea a ajuns prea târziu. Era în ziua de 17 februarie 
1673, iar Molière împlinise 51 de ani. A fost îngropat 
noaptea, într-un cimitir comun, apoi rămășițele pă-
mântești, în 1792, au fost aduse la Muzeul monu-
mentelor franceze și, în 1817, transferate la Cimitirul 
Père Lachaise din Paris, în apropiere de cele ale lui 
La Fontaine, despre care spunea: “Poate că el va trăi 
mai mult decât noi toți.” Nu doar La Fontaine, dar și 
Molière va trăi mai mult decât noi toți! 
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Arhim. Veniamin MICLE

Una dintre marile necunos-
cute – considerată  rezolvată  

de cei care au tratat problema – se 
referă la ctitorul sau ctitorii bisericii 
„Schimbarea la Faţă” de la Mănăstirea 
Bistriţa. Anterior, am prezentat opini-
ile istoricilor care susţin că ar fi fost 

ctitorită de marele ban Barbu Craiovescu, fie când era 
mare demnitar al Statului, fie după ce a îmbrăcat rasa 
monahală. Aici apar două întrebări: dacă a fondat-o în 
timp ce era mare ban, ce l-a determinat să zidească 
lângă monumentala sa ctitorie o biserică atât de 
modestă care nu se încadrează în arhitectura epocii, 
iar după intrarea în monahism, oare a mai avut el tim-
pul necesar s-o construiască?    

La prima întrebare s-a răspuns în capitolul unde au 
fost prezentate opiniile istoricilor cu privire la această 
biserică, urmează acum să constatăm ce mărturisesc 
documentele despre viaţa călugărească a fostului 
mare ban Barbu al Olteniei, devenit monahul Paho-
mie, când s-a călugărit şi cât timp a vieţuit în obştea 
monahală din Mănăstirea Bistriţa.

Potrivit hrisoavelor domneşti, Barbu I Craiovescu 
apare ultima dată în Divanul Ţării Româneşti la 10 ia-nu-
arie 1520 (7028), având dregătoria de mare ban. Fap-
tul că el n-a mai fost mare ban al Olteniei din 10 ianu-
arie o adeveresc hrisoavele domneşti: la 16 martie 
1520, postul era încă vacant, iar la 10 aprilie, funcţia 
era ocupată de Preda Craiovescu, nepotul lui Barbu.

Călugărirea marelui ban Barbu Craiovescu tre-
buie situată între 10 ianuarie 1520, când apare ultima 
oară în Divanul domnesc, şi data morţii sale. Potrivit 
unui Panaghiar, ce are gravată următoarea inscripţie: 
„Făcut-au acest panaghiar robul lui Dumnezeu, mona-
hul Pahomie şi jupan Preda mare ban în anul 7029” 
(1520), se poate afirma că în această perioadă, fostul 
mare ban era deja călugărit. Momentul este surprins 
şi de un artist anonim, care a zugrăvit Tabloul plecării 
banului Barbu la călugărie, datat din jurul anului 1520. 
În prezent, se păstrează numai o copie pe pânză, 
realizată de „fratele Gheorghe”, potrivit autografu-
lui: „Această muşama s-a scos după cea veche, prin 
osârdia S(finţiei Sale) părintelui Gavriil egum(enul) 
s(fintei) Mănăsti(ri) Bistriţa, 1830. De fratele Gheor-
ghe, zugraf ot Cozia. 1830, octom(brie) 25”. Cercetat 
în anul 1885 de Gr. Tocilescu, acesta îl descrie astfel: 
„Se vede mai întâi biserica şi casele cele vechi, încon-
jurate de ziduri cu creneluri. Mai sus, este Arnota; mai 
jos, Schitul Păpuşa. Barbu cu barbă albă, îmbrăcat în 
costumul timpului, ţine capul plecat pe mâna dreaptă, 
iar mâna stângă o ţine la ureche, în semn de adio 
pentru cele lumeşti. După dânsul vine un tânăr, cu 
dulamă îmblănită, în poziţie de rugă, urmat de o ceată 
de alte 18 persoane, toate cu dulame roşii cu blană, 
întreaga familie a Craioveştilor”. Tabloul se păstrează 
în Muzeul Mănăstirii. Evenimentul este menţionat şi 
de Pisania bisericii mari a Mănăstirii, aşezată în anul 
1683, de Constantin vel spătar, viitorul domn Brân-
coveanu, unde citim: „Sfânta aceasta şi dumnezeiască 
mănăstire pomeneşte-se a fi zidită întâi şi den temelie 
de Barbul banul Craiovescul, carele aici şi îngerescul 
cin al călugăririi mai pe urmă au luat”.

Demonstrând documentar că marele ban Barbu 
Craiovescu s-a călugărit în anul 1520, primind numele 
de Pahomie, se pune întrebarea, când a murit mona-

CTITORII BISERICII BISTRIȚENE
„SCHIMBAREA LA FAȚĂ”

(I)

hul Pahomie? Pe baza ipotezei emise de Nicolae Iorga, 
istoriografia admite, în general, că moartea a surve-
nit la 9 martie 1525. În „Inscripţiile Bistriţei oltene 
după dosarul reparaţiei începute în 1846”, se află şi 
transcrierea celei gravate pe piatra de mormânt a cti-
torului, având următorul cuprins: „A răposat robul lui 
Dumnezeu jupan Barbul Mare-Ban de Craiova, ce şi-a 
schimbat numele în Pahomie; veşnica lui pomenire; la 
anul 7013 (1505), luna Martie 9”. N. Iorga susţinea că 
cifra згї, care indică anii din inscripţia pietrei tombale 
era greşită, întrucât ar trebui citită 7013 (1505), ceea 
ce era imposibil. În schimb, el propunea cifra злг = 
7033  (1525). Totuşi, dacă se admite cifra згї: з = 7000; 
г = 3; ї = 10, numărul obţinut se poate „citi” şi şapte 
mii treizeci, 7030 (1522). Evident, este o greşeală de 
transcriere, dar probabil a copistului de slavonă din 
secolul al XIX-lea, când numerotarea cu cifre arabe se 
împământenise şi influenţa citirea „cifrelor” în cirilice. 
Inscripţia pietrei funerare a lui Barbu nu se păstrează 
decât în copia din dosarul reparaţiilor de la 1846. 
Apare însă un document care derutează interpretarea 
ce susţine moartea lui Barbu în anul 1522; este vorba 
de hrisovul din 4 aprilie 1523, emis din Târgovişte 
de Radu de la Afumaţi, în care, între martorii docu-
mentului privind o proprietate a Mănăstirii Argeşului, 
figurează şi „jupan Barbul ban”. Totuşi, este curios ca 
un personaj retras din viaţa publică să reapară ca mar-
tor într-un document, cu titlul de ban, nici măcar de 
fost ban. Având în vedere că hrisovul menţionează în 
Divan pe „Jupan Barbul ban” în locul al doilea, după 
„jupan Harvat fost logofăt”, se cuvine precizat că acest 
„jupan Barbul ban” nu poate fi marele ban al Craiovei, 
Barbu I Craiovescu, în primul rând pentru că, din 1501 
până în 1520 ianuarie 10, el este menţionat totdeau-
na primul în Divan, iar „jupan Harvat mare logofăt” 
apare al treilea şi chiar al patrulea, întotdeauna după 
marele ban Barbu I Craiovescu; de asemenea, încă de 
la 1522 (7031), februarie 3, mare ban al Craiovei este 
Pârvu Craiovescu pe care-l aflăm la această dată tot al 
doilea în Divan, după acelaşi „jupan Harvat logofăt”. 
În consecinţă, acest „jupan Barbul ban”, menţionat 
în hrisovul din 1523 (7031), aprilie 4, este un simplu 
ban, care va creşte în carieră, ajunând ulterior mare 
ban. Probabil aici este vorba de viitorul mare ban Bar-
bu II Craiovescu, fiul lui Danciu Craiovescu, numit de 
cumnatul său Moise Vodă, în marea funcţie pe care a 
deţinut-o în anii 1529–1530.  

Date interesante, cu privire la data morţii marelui 
ban Barbu Craiovescu, oferă un Epitrahil de mătase 
brodat. Datând din anii 1520–1521, veşmântul li-
turgic are dimensiunile de 134/27,5 cm şi a fost do-
nat Mănăstirii Bistriţa de jupaniţa Neagoslava, soţia 
fostului mare ban Barbu. Confecţionat din mătase, 
are o bogată broderie cu fir de argint aurit şi fire de 
mătase colorate. Descoperit în anul 1860 de Alex-
andru Odobescu la Mănăstirea Bistriţa, epitrahilul 
a fost descris şi semnalat, ca obiect de certă valoare 
în domeniul broderiilor medievale româneşti. Lucrat 
artistic, veşmântul cuprinde zece chipuri de sfinţi, 
reprezentaţi în picioare, pe un fond auriu, în partea 
inferioară, sunt redate portretele donatorilor: Barbu 
Craiovescu, călugărit sub nu-ele de Pahomie mona-
hul, şi soţia sa, jupâniţa Neagoslava, devenită Salo-
meea monahia, înveşmântaţi în mantii călugăreşti. În 
dreptul chipurilor donatorilor, o inscripţie grecească, 
brodată cu litere de 1,2 cm, precizează: „Barbu Pa-
homie, anul 7029. Epitrahilul de faţă s-a făcut cu aju-

torul şi cheltuiala boieroaicei, a doamnei Neagoslava”. 
În anul 1867, epitrahilul a fost prezentat la Expoziţia 
universală din Paris.

Această valoroasă piesă artistică şi istorică a atras, 
în mai multe rânduri, atenţia cercetătorilor. Astfel,  Gr. 
G. Tocilescu, într-un Catalog publicat în anul 1906, îl 
descrie aşa: „Epitrafir de mătase roşie, cusută cu fir. 
12 figuri rânduite în şase şiruri câte două de fiecare şir; 
din acestea, cele două din ultimul registru reprezintă 
şi pe Barbul banul Craiovei, numit pe călugărie Paho-
mie, şi pe soţia lui numită pe călugărie Salomia, amân-
doi cu portul călugăresc de pe atunci. O inscripţiune 
grecească din 1521 aminteşte numele lui „Barbul Pa-
homie”. Peste vreo trei decenii, descrierea patrafirului 
este reluată de N. Iorga, care scrie că: „Se observă pe 
acest patrafir – reprezentarea donatorilor: el purtând 
veşminte monahale (rasă şi comănac), pe care el le 
cerea pentru moartea sa, devenind „père Pacôme”, 
ea într-un costum care diferă de cel de toate zilele, 
al contemporanelor; sub voalul negru o vestă şi o 
fustă (mintean) albastră, aceasta din urmă reprezenta 
nobleţea, şi o rochie de aceeaşi culoare cu dungi ver-
ticale roşii; figurile pline de expresie, cu o alură liberă, 
este imposibil să nu se recunoască influenţa Dalmaţiei, 
de artă occidentală în acelaşi timp”. Ulterior, C. Nico-
lescu remarcă importanţa acestui patrafir, scriind: „Un 
exemplar remarcabil de broderie de la începutul veac-
ului al XVI-lea este epitrahilul dăruit de Barbu Craio-
vescu (călugărit Pahomie) ctitoriei sale de la Bistriţa, 
în anul 1521... Pe cele două capete ale broderiei sunt 
reprezentaţi în picioare donatorii: banul Barbu Craio-
vescu, în costum de călugăr, şi soţia sa Salomia... Un-
ele detalii ale îmbrăcămintei jupâniţei Salomia, cum 
este de pildă învelitoarea întunecată a capului, aşezată 
asemenea unei marame, şi fusta albastră largă, cu 
dungi roşii, amintind vâlnicul oltenesc, merită să fie 
subliniate. Inscripţii greceşti însoţesc figurile”. Peste un 
an, Virgil Vătăşianu, independent de cele trei descrieri 
anterioare, prezintă acest patrafir astfel: „...un patrafir 
din Muzeul de Artă al R. P. R. din Bucureşti, provenind 
din M-rea Bistriţa, căreia îi fusese dăruit – conform 
inscripţiei slavone (sic) – de către Barbu Craiovescu, 
călugărit în anul 7029 (= 1521) sub numele de Paho-
mie..., cu fir de aur şi mătase, într-o combinaţie de cu-
lori ceva mai bogată, dar şi mai aspră, au fost brodate 
zece figuri de sfinţi sub arcade treflate, orientale, iar 
în câmpurile inferioare portretele donatorilor, mona-
hul Pahomie şi jupâneasa sa, monahia Ilinca, ambii în 
rasă călugărească”. Se constată că autorul n-a reuşit să 
citească inscripţia grecească de pe patrafir.

În fine, tema este reluată de Stelian Metzulescu, 
care face o analiză atentă a piesei muzeografice, 
afirmând că „patrafirul de la Bistriţa dovedeşte luxul 
şi rafinamentul epocii Craioveştilor. Acest patrafir 
(epitrafir) se poate atribui artei bizantine, din prima 
jumătate a sec. XVI”. Autorul precizează că, în pan-
oul din stânga al epitrahilului, pe fondul verde, este 
reprezentată silueta unui bărbat, îmbrăcat în rasă 
călugărească, iar pe margini inscripţia în limba greacă: 
„Barbul Pahomie”, iar jos în dreapta panoului, cu 
litere greceşti: „Anul 7029”. În panoul din dreapta, 
tot pe fond verde, se află o siluetă feminină, purtând 
o rochie albastră cu dungi verticale roşii, iar pe dea-
supra un voal negru, care acoperă şi capul. Inscripţia 
în limba greacă, ce înconjură această siluetă, pe cât 
este de interesantă pe atât şi de surprinzătoare: „S-a 
făcut prezentul epitrahil cu ajutorul şi cheltuială de 
către jupâneasa doamna Neagoslava”. De asemenea, 
la 1520 (7028) aprilie 10, soţia fostul mare ban, face 
Mănăstirii Bistriţa o donaţie, cum adevereşte hrisovul 
emis de Neagoe Basarab, unde se precizează: „Şi încă 
a mai dăruit jupaniţa Banului, jupaniţa Neagoslava”. 

(Va urma)
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MARIAN 
ILIE

                           

 De…mock...rație            

Adu-mi, ospătare, o tărie 
Şi o scrumieră, bre, că mor -
Mama ei de mock…demockraţie
Nici în ea n-am loc,  că-s FUMĂTOR
 
Şi-s stigmatizat de lumea bună 
Bieţi aerofagi fără ozon
Care-şi duc nefericirea-n mână
Ca pe-un obosit casetofon

Derulând aceeaşi bandă roasă
Cu bolnavi de stresul mondial
Ce acuză biata  papiroasă
C-ar băga tot globul în spital

Fumul de ţigară  - zic ei lumii -
E curată moarte, e pogrom
Papiroasa e stigmatul ciumii
Fumătoru-i criminal, nu om !

Ce le pasă lor că-n casa noastră
Unde tot visăm un trai decent
Curg în val, prin uşă şi fereastră
Praf şi gaze de eşapamment

Ce le pasă lor că-n ţări bogate
Unde duhănitu-i crunt taxat
Moare lumea - de obezitate
De infarct, de cancer, de…păcat !

Într-o lume-n supra-poluare
Când ne gem oraşele de stres
Ei dau toată vina pe ţigare 
- Blestemat obiect de interes -

Şi ne-au pus la zid, de simt că mor că
Cacă câinii slobozi prin oraş
Numai eu n-am dreptul la mahorcă
Nici strivind rahat de câini sub paşi…

Zău că-mi vine clopote a bate
Să-l înviu din moarte pe Columb
Ce-a adus din lumi îndepărtate
Obiectul crezului lor strâmb

Să-mi dea el un colţişor şi mie
Unde să nu fiu discriminat
Să beau o cinzeacă de tărie
Şi să-mi ostoi pofta de fumat

Să petrec o oră ca acasă
Între două curse de TAROM
Să pot duhăni o papiroasă
Lângă o cafea şi-un ţoi cu rom…

Caut ca năuc prin terminale
Colţul teoretic de fumat -
Doamne, nici “acolo”, la  haznale
Nu se poate - nici măcar pe blat

Că te văd  gealaţii-n monitoare
Şi te storc de leafa pe un an
- Aah, ce bine mai era frăţioare
Când fumam  Carpaţi şi Bărăgan

Peste tot - pe stradă ori acasă
Chiar şi pe la şcoală, prin veceu
De ne mirosea a papiroasă
Până şi sudoarea, frate-meu !

Ins din cea mai …hăis…minoritate
Inglodată-n lipsuri şi nevoi
Decretez tutunul leac la toate
Şi dau glas frustrării mari din noi

Care dăm la stat o cotă-parte
Semnificativă din venit
Blânzi şi demni, netemători de moarte -
Nu ne oropsiţi la infinit

Că ne facem, nene, ONG-ul
- Fumătorii fără de hotar -
Şi atunci o să simţiţi voi greul
Când vom cere-un drept elementar:

S-avem şi noi baruri separate
Teatre, magazine, săli de sport
Cu două ţigări încrucişate
Logos  şi  danga pe paşaport

Să duhnim a iarbă denigrată
De  să…fugă bolile de noi
Inima rămână-ne curată -
Fiţi umani, că facem tărăboi !
       

Peisaj ordinar

Geme ţara de atâta muls
De dogori, duhori şi viituri
Nu sunt doctori să mai ia un puls
Şi nici vraci pentru descântături

Ca o vit-atinsă de dalac
Zace biata ţară-n bălegar
Cum să-ţi fie, frate-meu, pe plac
Peisajul ăsta ordinar

Cum s-audă dregătorii săi 
Geamătul prelung din Bărăgan
Dorm păziţi de haite de dulăi
Poftitori la Marele Ciolan

S-au proptit acolo sus prin sfori
Şi nu-i chip să-i mai putem da jos
Ne-ndemnăm la urne, uneori
Să votăm schimbări – dar ce folos

Vin ai lor, când tot ai lor mai pleacă
La palavre-s buni, natângi la fapte
Noi rânim la balega de vacă
Să se scalde ei în râu de lapte

Şi tot mulg şi mulg – nu ştiu măsura
Mai să-i sece ţâţa bietei ţări
Şi se duc să-şi risipească ura
Prin amăgitoare desfătări

Vile de neam-prost, maşini greţoase
Searbăde vacanţe, an de an
Dulcinee cu neant în oase
Aur şi minciună – Piei, Satan!

Pe când câinii lor tot rod la ciolane
Azvârlite de-un stăpân calic
Bieţii fraţi ai mei de la saivane
N-au măncat de-un veac de ani nimic

Totu-n ţara asta e sinistru
Jaful deşănţat nu se mai gată
Cer iertare, Domnule Ministru
Al Dreptăţii-cea-la-ochi-legată

Că măcar în visul de sărac
Îndrăznesc un gând mai optimist –
Să mă-ntind în lan de grâu cu mac
Şi să mă închin că mai exist…

Veniți, români

Veniţi, români, să vă împart lumină
Din facla de la capăt de tunel
Unde pândesc un tren mărfar să vină
Să ne aducă liniştea cu el

Ce-ncet se mişcă, parcă nu mai trece
Tranziţia ereticei scripturi
Ducând pe şine-atîta hrană rece
De să ostoi milioane-ntregi de guri

Se duc, dar, bărăgane de merinde
Şi de averi, c-un tren supervizat
De hoarde de-amploiaţi, care şi-ar vinde
Şi sufletul – să aibă un palat

Dar şi-o maşin-aşa, mai acătării
Cu piţipoance-n chip de copiloţi
- Aah, mama ei de ceara lumânării
Ce le albi dosarele, la toţi !

Cum mai aşteptă-n verde câmpul muncii
Cu sapele încinse de prăşit
Oştiri de mame alăptându-şi pruncii
Cu sevă din Pădurea Infinit

Pe unde trece-n miez de noapte Fiara
De-a cărei coadă am legat un blog
Să mătur, eu, cu Internetul ţara
De dogma şi discursul demagog… 

Ură…tură

Sculaţi din somn, boieri ai noştri cinici
Că-i vremea să vă fac o urătură
Un pluguşor de-arat la primăvară
Tranziţia cea fără de măsură

Un pluguşor un pic nostalgic, trist 
Cu care-o s-o luăm pe scurtătură
Noi, cei ce-am fost şi am rămas săraci
Măcar că v-am păzit la Cotitură

Că după ce ne-aţi dat ’napoi  pământul
N-avurăm capitalul de uzură
De motorină, de îngrăşăminte
De vite, păsări, cai în bătătură

Ce vorbe mari rostiţi voi în campanii
Le daţi uitării – cruntă uitătură –
În ţara asta cheagul se depune
Tot în băşica ăluia de fură

Că lege devenit-a furtişagul
Economia-i o dărâmătură
Cu fiare vechi vândute pe nimic
Şi cu idei puţind de incultură

Aţi dărâmat industrii – bune-rele –
Cu o încrâncenare imatură

Ca să clădiţi în schimb deşertăciune
Aidoma acelei din Scriptură

Ce vânzoleală, vai, ce mascaradă
Făcurăţi din tranziţia cea dură
Între ceva palpabil şi himera
În care v-aţi moşit adunătură

V-aţi cam jucat cu zarurile ţării
Tocite, măsluite – c-aşa fură –
De-un Occident dezmoştenit de sine
Şi-un Răsărit în plină lovitură

S-a-nlocuit atunci un vast imperiu
C-un surogat pândind la cotitură
Dar cum va stinge Noua Europă
Vulcanii din Carpaţii de Curbură

Că noi aici ne-am proţăpit de codri
Şi dăinuim nutrind speranţă pură
Peste Carpaţi se trece numai cu
Un gând frumos şi fapte pe măsură

De boala berii berii

În crunta arşiţă a verii
Lovit de boala berii berii
Mă tot adun sub bolta serii
Şi trag înjurături – puzderii

Că-mi mişună-mprejur hingherii
De mucavale ai Puterii
Ce prinse aripi din mizerii - 
Si nu-s eu omul să mă sperii

Nici dacă ies din şut minerii
Pe străzi duhnind de morţi în serii
În Turnul uns cu câlţi, cu perii 
Mi-am tras Genericul Durerii

Pe unde-n Noaptea Incuierii
Malagambiştii, condotierii
Ce-au garnisit cu ploape merii
Fugiră-n Peştera-Nmuierii

În iarba verde a căderii
Pe care-şi lasă umbra cerii
Adorm în schimburi grănicerii
- Ah, Cartier al Primăverii

Înnebunit de gustul mierii
Netemător de intemperii
Ce-ţi tulburară unda vrerii
Trădat de înşişi Scutierii…

Un cer de stele gurii cer i-i
Când trubadurii şi truverii
Ţi-adună de pe străzi materii
Şi baladesc cu bale perii…

Detest şi azii ca şi ierii
Şi mâinele de praf le perii
Că-s impregnate cu bacterii
 - Ahoe-arată-te vededrii

Scuipă-ţi în sân, să nu te sperii !
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Pr. dr. Constantin MĂNESCU

Copiii reprezintă fondul de aur 
al unui neam și asigură legă-

tura dintre generațiile trecute și cele vi-
itoare. Ei sunt o binecuvântare, un dar  
de la Dumnezeu, care schimbă viața 
părinților, a familiei în care se nasc. Ei  
reprezintă cea mai mare împlinire a ta- 

tălui și a mamei și mândria bunicilor. De la copii avem 
de învățat nevinovăția, sinceritatea, puritatea și tot ei 
ne învață ce este loialitatea. Prin zâmbetele lor sin-
cere și sclipirea din ochi, cei mici au capacitatea de a 
ne alunga tristețea și de a ne aduce atât de multă bu-
curie în suflete, astfel încât fiecare moment petrecut 
în preajma lor devine de-a dreptul copleșitor. Însuși Ii-
sus Mântuitorul lumii, în activitatea Sa pământească, 
pentru a da un exemplu de smerenie și de curăție 
sufletească, a luat un prunc în brațe și a spus uceni-
cilor Săi: „De nu vă veți întoarce și nu veți fi precum 
pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor” (Matei 18, 
3). Tradiția spune că acest copil a intrat în istorie ca Ig-
natie, episcop al Antiohiei, fiind cunoscut și ca Ignatie 
Teoforul, adică de Dumnezeu purtătorul, pentru că a 
fost purtat de mâinile Întrupatului Dumnezeu.

În această toamnă superbă, când verdele co-
pacilor este  presărat cu galbenul castanilor și frun-
zele roșiatice ale diverșilor arbuști, combinate într-o 
cromatică amețitoare, când bunicii își duc nepoții 
la școală și astfel se întâlnesc cele două anotimpuri, 
toamna vârstei a treia cu primăvara vieții nepoților lor, 
Clubul Copiilor din Horezu a sărbătorit aniversarea a 
50 de ani de la înființare. Festivitatea a avut loc în data 
de 20 octombrie 2022, ora 16,00, la Casa de Cultură 
„Constantin Brâncoveanu” Horezu, în prezența copi-
ilor și a cadrelor didactice foste și actuale.

În cuvântul de deschidere, Doamna Elena Pău-
nescu, director al Clubului Copiilor Horezu, a prezen-
tat un scurt istoric al Palatelor și Cluburilor Copiilor 
din România, făcând o incursiune în regimul comunist, 
arătând că aceste instituții au fost, după Revoluție, 
continuatoare ale cunoscutelor „Case ale Pionierilor” 
și încadrând Clubul Copiilor Horezu în acest context 
istoric în care a intrat și învățământul românesc după 
cel de-al Doilea Război Mondial.

Educarea copiilor și organizarea lor în instituții 
de pregătire fizico-morală a constituit o preocupare 
a minților luminate din aproape toate țările civilizate 
din lume. La începutul secolului al XX-lea, mai precis 
în vara anului 1907, colonelul Robert Baden-Powell 
înființează în Anglia o organizație numită Cercetășia, 
cu scopul educării tineretului școlar, bazată mai ales 
pe activități sportive. Marele geograf și pedagog 
român Gheorghe Munteanu-Murgoci (1872-1925), 
aflat în vizită în Anglia, ia contact cu cercetășia de 
aici. Întorcându-se la București, el va deveni princi-
palul inițiator și conducător al primelor grupuri de 
cercetași români. Acestea apar în 1912 la Blaj, Brașov 
și București, pentru ca, în 1914, datorită activității lor 
creative, să ia ființă Asociația Cercetașii României, 
recunoscută oficial. În 1922, aceasta devine mem-
bru fondator al Organizației Mondiale a Mișcării 
Cercetășești, dar, printr-un decret regal, organizația 
Cercetașii României avea să fie desființată de regele 
Carol al II-lea, la 24 ianuarie 1937.

Pentru a combate influența în creștere a Gărzii 
de Fier asupra tineretului din România, regele Carol 

CLUBUL COPIILOR DIN HOREZU LA CEAS ANIVERSAR
al II-lea înființează în același an o nouă organizație 
a tineretului, numită Strategia Țării sau Străjeria, 
primii ei membri fiind cercetașii. Dar și aceasta a 
avut o existență efemeră, fiind desființată în toamna 
anului 1940, după abdicarea regelui Carol al II-lea. 
Aceste organizații ale elevilor și tinerilor din regimul 
„burghezo-moșieresc” aveau scopul de a forma 
generațiile viitoare de patrioți, care să crească cu gân-
dul la Patrie, la Rege și la Dumnezeu.

Marele blestem al românilor, numit blestem 
geopolitic, a fost așezarea geografică a României în 
vecinătatea Rusiei comuniste. La sfârșitul celui de-al 
Doilea Război Mondial, ia naștere organizația „Pione-
rii României”, pentru care a fost creată în 1945 revista 
„Înainte”. Doi ani mai târziu, în 1947, pionierii au fost 
încadrați în Uniunea Asociațiilor de Elevi din Româ-
nia. Pe 30 aprilie 1949, într-o ședință festivă la care 
a participat toată conducerea de partid și de stat, s-a 
hotărât înființarea primelor detașamente de pion-
ieri. Atunci 500 de copii au rostit, în incinta Teatrului 
Giulești (pe atunci Palatul Cultural Gheorghe Gheo-
rghiu-Dej), angajamentul de pionier. Decizia fusese 
luată la plenara din 22-24 decembrie 1948 a Comi-
tetului Central al Partidului Comunist Român.

Așadar, Organizația de Pionieri din România 
comunizată lua naștere la 30 aprilie 1949. Pionierii 
erau copiii care purtau cravata roșie cu tricolor. A fi pi-
onier însemna a fi un vlăstar de nădejde al noii Româ-
nii, dar în realitate pionierii erau milioane de pioni pe 
tabla de șah a comunismului românesc. Prin această 
organizație, copiii erau integrați de la cea mai fragedă 
vârstă în „universul socialist al patriei”. Organizația 
Pionierilor avea misiunea de a crește un tineret de-
votat cauzei socialismului, contribuind astfel la for-
marea omului nou. Copiii erau educați să lupte pen-
tru înfăptuirea cauzei partidului. Ne amintim cu toții 
lozinca cu care erau îndoctrinați cei mici, spunând: 
„Noi creștem odată cu țara”. Mișcarea pionierească 
participa la mai multe activități obștești, precum 
strângerea recoltelor (acțiunea „Spic cu spic, patriei 
snop”), creșterea iepurilor de casă, a viermilor de 
mătase, colectarea măceșelor, a fructelor de păducel 
(porumbe) sau a semințelor de salcâm, a căror uni-
tate de măsură era cutia de chibrituri.

Dintre toate nenorocirile care s-au abătut asupra 
sistemului de educație românesc în perioada 1947-
1989, au ieșit la suprafață și câteva idei bune, care 
au rămas și au făcut carieră în viața românilor. Una 
dintre aceste idei a fost „Casa Pionierilor”, o instituție 
de învățământ apărută inițial numai în centre de raio-
ane și de regiuni, ca urmare a înființării consiliilor re-
gionale ale „Organizației Pionierilor”. De la început, 
Casele pionierilor au fost concepute drept centre 
pentru educația nonformală a copiilor care frecven-
tau școala primară și școala generală (până la clasa a 
VII-a). Acestea erau sub directa îndrumare a instruc-
torilor Organizației Pionierilor. Cadrele didactice erau 
învățători, profesori și maiștri angajați de Inspector-
atele Școlare. Scopul activității în aceste instituții era 
ocuparea utilă, eficientă și plăcută a timpului liber al 
copiilor, descoperirea înclinațiilor native ale acestora, 
monitorizarea atentă a progresului elevilor și încura-
jarea talentelor.

La Casa Pionierilor se făcea altceva decât școală. 
Activitățile erau organizate pe cercuri de elevi (școlari). 
O activitate se desfășura, ca în prezent, pe durata a 
100 de minute. Casele Pionierilor erau frecventate 

de copii, ca și în prezent, în timpul lor liber (mai ales 
duminica). În aceste instituții copiii erau organizați în 
grupe sau unități de pionieri. Activitățile de cerc, până 
în 1980, nu erau absolut deloc politizate. În regimul 
comunist, Casa Pionierilor s-a înființat în fiecare 
oraș din România. Cea din municipiul de reședință a 
județului s-a numit Palatul Copiilor.

Prin Decizia Nr. 10633 din data de 1 iunie 1953 a 
Comitetului Executiv al Sfatului popular al Raionului 
Râmnicu Vâlcea se lua următoarea hotărâre: înce-pând 
cu data de 1 mai 1953 se înființează în orașul Râm- 
nicu Vâlcea „Casa Pionierilor”, acțiune nouă, conform  
ordinului Nr. 23102/6 mai 1953 a Secțiunii de Învăță-
mânt Regiunea Pitești. Prin aceeași Decizie, „Se înca- 
drează Tov. Moșteanu Gheorghe director, fiind profe-
sor la Școala de 7 ani Ocnele Mari-Ocnița”. La deschi-
derea Casei Pionierilor din Râmnicu Vâlcea funcționau 
14 cercuri: Matematică, Fizico-Chimice, Pictură, Elec-
tronic (Electrotehnic), Mâni îndemânatice, Navo-
modele, Aeromodele, Instrumente muzicale, Muzică 
vocală, Camera de povești, Cercul micilor naturaliști, 
Cercul Literar, Cercul Radio și Cercul de Educație Fizică 
și Sport. La 25 august 1955 funcționau aici 17 cercuri.

Casa Pionierilor a fost înființată apoi și în Munici- 
piul Drăgășani, precum și în orașele mai mici ale Ju-
dețului Vâlcea: Băbeni, Horezu, Călimănești și Brezoi. 
La 1 octombrie 1972 își deschidea porțile și Casa Pio-
nierilor din Horezu, care avea să funcționeze într-o 
casă situată pe Strada Romani Nr. 1, lângă biserica 
veche a Târgului Horezu. Proprietarii imobilului, Ele-
na Irma Petrescu și Alexandru Iancovescu, dăruiseră 
această clădire Sfatului Popular al Comunei Horezu, 
reprezentat de Prodănescu Alexandru, și Școlii Medii 
din Horezu, al cărei director era Tudose Ion, la data 
de 16 August 1960. După ce a fost donată Consiliului 
Popular Horezu, clădirea a funcționat ca internat al 
Școlii Medii Horezu, până la 1 octombrie 1972.

În anul 1976 este înființată organizația comunistă 
„Șoimii Patriei”. Partidul Comunist Român având 
ca model organizația „Octombriștilor” din Uniunea 
Sovietică. În aceasta erau incluși copiii preșcolari 
și școlari între 4 și 7 ani, cu scopul de a manipula și 
educa în spiritul comunist copiii de la cea mai fragedă 
vârstă. Nicolae Ceaușescu se inspirase în această 
privință luând model și de la chinezi și coreeni, mili-
tarizând astfel învățământul în scopul formării omu-
lui nou. Copiii erau obligați să treacă prin cele trei 
organizații: „Șoimii Patriei”, „Pionierii” și „U.T.C.-iștii”, 
care urmau să devină membri de partid. La originea 
metaforică de șoim al patriei probabil că a stat meta-
fora zborului: „Spre comunism, în zbor”.

Începând cu anul 1980, întâlnim pe tot cuprinsul 
țării denumirea de „Casa Pionierilor și Șoimilor Pa-
triei”. În toată această perioadă care a urmat până 
în Decembrie 1989, întâlnim în documente, în planul 
de muncă al Casei Pionierilor și Șoimilor Patriei din 
Horezu, o accentuată politizare, mai ales că la 21-
22 decembrie 1978 fusese adoptată noua Lege a 
educației și învățământului. Se pune accentul pe 
cunoașterea documentelor Congresului al XIII-lea 
al P.C.R., pe educația materialist-științifică a elevilor, 
pe construcția societății socialiste multilateral-dez-
voltate. Trebuie să recunoaștem însă că se  cultiva 
și interesul elevilor pentru muncă, dobândirea de 
cunoștințe practice, dezvoltarea activităților creative 
sau orientarea profesională în viață.

(Continuare în pag. 14)
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La împlinirea  a șapte decenii 
de viață, Constantin Argeșanu 

ne-a făcut un nou cadou literar, 
copilăria sa, prin romanul „Retrăire”, 
apărut în Rm. Vâlcea, la Editura „An-
tim Ivireanul”, volumul I, în 2020, și 
volumul al doilea, în 2021, convins 

fiind că: „Ceea ce durează este numai povestea scrisă, 
adică Literatura” (vol. I, p. 212).

Membru al Uniunii Scriitorilor din România (2016),  
Constantin Argeșanu a debutat în anul 2013, cu volu-
mul de povestiri „Blestemul cailor” și a continuat cu ro-
manele: „Spânzurata” (vol. I, 2005; vol. II, 2006); „Ulti- 
mul țăran” (2012); „Povestea unei femei” (2014); „Ne- 
gustorul” (vol. I și vol. II, 2015); „Marele Preot” (2017); 
„Iubire fără sfârșit” (două ediții, 2018); „Cântec târziu” 
(2019) și „Retrăire” (vol. I, 2020; vol. II, 2021).

În paralel cu retrăirea copilăriei, autorul ne 
înfățișează și o originală concepție ontologică, atât 
cosmogonică, cât și cosmologică. Totodată, scriitorul 
consideră că: „Geneza umană urmează un tipar simi-
lar cu cel al începutului Universului” (vol. I, p. 18) și că: 
„Toate energiile din Ceruri există simultan și în micro-
cosmosul corpului uman” (vol. I, p. 19).

În același timp, scriitorul este conștient că lumea, 
împrejurările copilăriei sale sunt irepetabile și se 
hotărăște să le consemneze, tocmai pentru a dăinui, 
chiar dacă retrăirea copilăriei este, de multe ori, 
traumatizantă: „această lume, în care am trăit, moare 
odată cu mine și de aceea scrisul este o plăcere 
dureroasă” (vol. I, p. 50).

Venit pe lume la 2 mai 1950, în comuna Stoenești, 
județul Giurgiu, localitate situată în plină câmpie, 
între București și Giurgiu, dar nu în „calea” drumu-
rilor, autorul a beneficiat atât de vânturile și gerurile 
iernilor de câmpie, cât și de dogoarea soarelui și sece-
tele verilor prelungite.

La numai trei ani, îi însoțește pe bunici (bâtul și 
bâta) la cultura de pepeni, unde înțelege repede 
ce trebuie făcut pentru o recoltă bună: smulge bu-
ruienile din cultură, acoperă pepenii cu frunze, ca 
să-i apare de soare, adună pământul, împrăștiat de 
ploaie, în jurul cuibului pentru a reține apa... Tot 
aici, își lărgește orizontul geografic prin plimbările, 

„RETRĂIRE” – COPILĂRIA LUI CONSTANTIN ARGEȘEANU
împreună cu bâtul și pe calul acestuia, pe hotarul lo-
turilor păzite de acesta. Acum și aici, va suferi și pri-
ma traumă sufletească. Tatăl său, deși îi promisese, 
nu-l ia la București să vândă pepenii, îngrijiți de el, 
ci pleacă, foarte devreme, fără să-l trezească, numai 
cu fratele său Sandu, ocrotitul tatălui: „De ce m-ați 
mințit... de ce nu m-ai luat și pe mine și l-ai luat nu-
mai pe el?” (vol. I, p. 76) Întâmplarea 
l-a făcut „copil bătrân” și l-a determinat 
să-și găsească refugiu „în tovărășia bu-
nicilor... în tovărășia lui nea Mărin și a 
bivolițelor” (vol. I, p. 79). 

Cu toate că și-a impus ca această 
întâmplare să nu-l traumatizeze, nu 
poate să nu se întoarcă în copilărie: 
„Nostalgicul nu caută locul copilăriei, ci 
copilăria însăși, adică un timp irecuper-
abil, cu trecut ireversibil” (vol. I, p. 83).

Fire empatică, se atașează de 
Breaza, o bivoliță tânără, și-și dorește 
cu îndârjire să fie a lui, rugându-se, în 
repetate rânduri, de o mătușa a lui, 
soția unui frate al tatălui său, ființe 
mai puțin omenoase, și visul i se 
îndeplinește, după o iarnă grea și prelungă, din care 
Breaza abia a scăpat, numai piele și os, cu degerături 
la copite și fără coadă, din cauza gerului. Îngrijită, 
hrănită și încălzită cu propriul corp, Breaza se va 
dovedi, la rândul ei, la fel de ocrotitoare, apărându-și 
stăpânul de arșița soarelui ori de ploile torențiale, cu 
corpul său. 

Dragostea și, de ce nu, respectul față de animale 
le dovedește autorul și față de bătrânul său câine, 
Dolofan, a cărui absență observând-o se duce și-l 
caută. Câinele, simțindu-se iubit, alege să moară în 
brațele sale: „L-am luat în brațe... și nu i-am mai dat 
drumul. Nu știu cât am stat așa, îl mângâiam continuu 
și-mi ștergeam lacrimile... Murise în brațele mele, 
într-o liniște nefirească, acest câine, despre care tata 
se exprimase: «Ticule, ăsta nu e câine, are suflet de 
om!»” (vol. II, pp. 235-236).

Același atașament sufletesc îl manifestă și față de 
Suru, bătrânul lor cal, în locul căruia, atunci când îi 
vine rândul să fie ucis, cumpără și dau la schimb un alt 
cal, iar Suru este îngrijit până în ultima clipă și moare 
în brațele iubitoare ale tânărului său stăpân și prieten, 

care își amintește: „I-am văzut ochii lăcrimând, ca la 
om” (vol. II, p. 213).

Toate aceste simțăminte, și nu numai, dovedesc o 
ființă iubitoare, conciliantă și înțeleaptă, cu un com-
portament corect față de semeni, chiar dacă aceștia, 
uneori, îi pun sufletul la încercare. Nu poți fi bun nu-
mai cu oamenii, semenii tăi, și rău cu animalele, pl-

antele și pomii din jurul tău, lucrurile și 
obiectele înconjurătoare. Respectul și 
armonia trebuie să ne însoțească per-
manent.

Anii de școală vin să adauge noi 
experiențe, dar și un nou bagaj de 
cunoștințe. Pe lângă cunoștințele de 
matematică, literatură, limbi străine, 
cunoaște și adevărați dascăli, învățători 
și profesori, care îi modelează sufletul 
și îi motivează învățarea. Tot în acești 
ani, află despre iubire și trădare, dar și 
despre felul în care poți să-ți păstrezi 
demnitatea, chiar dacă, cel pe care l-ai 
iubit, te-a părăsit.

Autorul trăiește, de la înălțimea 
copilăriei sale, împreună cu familia 

și, cu mici excepții, întreaga comunitate, drama 
colectivizării, a deposedării țăranului, de toată ago-
niseala lui, și debarasarea „noi orânduieli” de tot 
și de toate valorile trecutului, fără discernământ, 
aruncând, odată cu scalda, și copilul.

Frustrarea întregii comunități va fi defulată de co-
pilul 14 ani, care îndrăznește s-o „consoleze” pe pro-
fesoara îndurerată după moartea „conducătorului iu-
bit”, spunându-i: „Se mai face dreptate și pe pământ” 
(vol. II, p. 247). Numai înțelepciune acelorași profe-
sori, la fel de frustrați, dar cu mult mai multe de pier-
dut, a făcut ca „incidentul” „să fie încheiat... ca și cum 
n-ar fi fost” (vol. II, p 248).

O copilărie mai puțin fericită, ca multe altele, de-
spre care nu vom afla, probabil, niciodată. De aceea, 
autorul se caută în copilărie, la rădăcina ființei sale: 
„Esența Retrăirii... este aceea de a mă căuta pe mine, 
cel de acum, în ființa care a trăit atunci” (vol. I, p. 181).

De acord cu domnia sa: „Să te simți bine, cu tine 
însuți!”, îi dorim să se simtă împăcat în senectutea sa! 
Citindu-l, vom trăit, alături și împreună cu autorul, 
propriile copilării. 

CLUBUL COPIILOR DIN HOREZU LA CEAS ANIVERSAR
(Urmare din pag. 13)

Revoluția din Decembrie 1989 a atras după sine schimbări și în acest dome-
niu. Casele Pionierilor și Șoimilor Patriei au devenit Palatele și Cluburile Copiilor, 
unități de învățământ de stat, cu personalitate juridică, specializate în activități 
extrașcolare, în cadrul cărora se desfășoară acțiuni instructiv-educative specifice, 
prin care se aprofundează și se diversifică cunoștințe, se formează, se dezvoltă și 
se exersează componente potrivit vocației și opțiunii copiilor și se valorifică timpul 
liber al acestora prin implicarea lor în proiecte educative.

La ora actuală, Clubul Copiilor Horezu este o instituție direct subordonată 
Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea. Clubul are nouă cercuri, conduse de 
următorii profesori: Avram Iuliana – Pictură; Bădiță Constantin Cosmin – Instru-
mente muzicale; Dolofan Maria – Artă textilă; Frigură Oana Alexandra – Ceramică; 
Mihai Elena – Ecologie; Păunescu Bogdan – carturi; Păunescu Elena – Robotică; 
Șodolescu Constantin – Fotbal și Tănasie Grigore – Informatică. Directorul Clubului 
este Doamna profesoară Păunescu Elena, începând din anul 2012. La bunul mers 
al acestei instituții mai contribuie și Alexandru Mironela – secretar, Bica Viorica 

– Contabil, Giubega Marieta – muncitor preparator lut, Ogrezeanu Victoraș și 
Țambrea Liana – muncitori.

Ziua de joi, 20 octombrie 2022, a reprezentat un moment jubiliar în viața Clu-
bului Copiilor Horezu. Istoricul și activitatea Clubului au fost evocate de Doamna 
Elena Păunescu. Au fost amintiți și omagiați foștii directori: Popa Alexandrina, Bușe 
Nicolae, Cantea Ion (decedat), Popescu Gheorghe, Miloiu Maria și Văduva Maria. 
Au fost amintiți foștii profesori: Comănescu Valerian, Vameșu Alexandru, Rada Ma-
ria, Cantea Ioana, Ghencea Valerian, Ivan Viorica, Șodolescu Petre, Stoica Mirel, 
Ivan Mitică, Munteanu Carmen, Popescu Gheorghe, Țambrea Eugen, Giubega Au-
rora, Văduva Maria, Păunescu Ion, Sima Cristian și Gavrilescu Lenuța (decedată). 
Au mai fost încadrați la club Nicu Felicia ca muncitor prestator lut și Șodolescu 
Filofteia în funcția de secretar.

A urmat un minunat program artistic susținut de elevii conduși de profesorul 
Bădiță Constantin Cosmin, care au transmis celor prezenți, din sufletele lor curate, 
bucurie, optimism, nevinovăție, inocență. Copii talentați, care au cântat la nai, la 
fluier și vocal melodii din folclorul păstoresc al zonei Horezu – Vaideeni. Ei duc mai 
departe valorile perene, nepieritoare ale neamului nostru, așa cum elevii care au 
trecut pe la Clubul Copiilor Horezu în cei 50 de ani au dus pe meridianele globului 
numele localității în care au învățat. La mulți ani, Clubului Copiilor Horezu.



Pagina 15

	  

BIROUL DE PRESĂ

Pagina 15

S-a deschis etapa de înscrieri pentru licitația de atribuire a amplasamentelor 
în cadrul Târgului „Mărțișor 2023”

În aplicarea HCL nr. 391 
/2022, Primăria munici- 

piului Râmnicu Vâlcea organi-
zează licitația cu strigare în ve- 
derea atribuirii amplasamente-
lor pentru desfăşurarea comer-
ţului stradal specific ocazionat 
de Târgul „Mărţişor 2023”. Cele 
84 de amplasamente - 48 în 
zona centrală (Scuarul Mircea 
cel Bătrân), 26 în cartierul Os-
troveni (18 la Complexul Comercial „Hermes” și 8 la blocul A11/3) și 10 la Com-
plexul Nord vor fi adjudecate în cadrul sesiunilor de licitație găzduite de sala de 
protocol de la Sala Sporturilor „Traian” în zilele de 8 și 9 februarie, termenul limită 
de înscriere a comercianților fiind 1 februarie. Prețurile de pornire pentru întreaga 
perioada de desfășurare a Târgului „Mărțișor 2023” (24 februarie - 8 martie) sunt 
de 400 lei/amplasament pentru zona centrală și de 300 de lei/amplasament pen-
tru zonele Ostroveni și Nord. Cei interesați pot găsi mai multe detalii pe site-ul 
www.primariavl.ro sau la Serviciul Autorizări Activităţi Comerciale, Evenimente 
Publice din strada General Magheru nr. 25 (clădirea „Socom”), tel. 0250-731221.

A intrat în vigoare restricția de gabarit pentru pasajul peste calea ferată 
de pe strada Straubing, iar 
luni, 16 ianuarie, se montează 
porțile limitatoare de înălțime 
la 3,5 m

Direcția Administrării Do-
meniului Public din ca-

drul Primăriei Municipiului a fi-
nalizat montarea indicatoarelor 
rutiere de restricționare a gab-
aritului pe pasajul superior de 
cale ferată de pe strada Straub-

ing din Goranu pentru autovehiculele cu înălțimea mai mare de 3,5 m. În baza avi-
zelor necesare din partea autorităților competente, au fost montate aproximativ 
30 de indicatoare rutiere care îi avertizează pe șoferii mașinilor de mare gabarit 
– înainte de intra pe această cale de circulație (care se suprapune cu DJ703F), dar 
și pe parcurs, în intersecții unde pot întoarce - asupra restricțiilor ce vizează pasajul 
de pe strada Straubing. Luni, 16 ianuarie, la capetele acestei structuri vor fi mon-
tate și limitatoarele de înălțime de 3,5 m prevăzute cu grindă flexibilă.

Taxele și impozitele locale pe 2023 nu au fost majorate, iar contribuabilii 
au la dispoziție numeroase 
modalități de plată: șapte 
casierii, trei variante on-line, 
o aplicație de mobil și un ter-
minal self-service

Pentru anul 2023, ca ur-
mare a disciplinei finan-

ciare deosebite a contribuabili-
lor din Râmnic ce a dus la un 
procent foarte ridicat de colec-
tare a veniturilor proprii (peste 
99%), precum și a gradului 
mare de accesare a fondurilor externe disponibile, taxele și impozitele locale nu  
au fost majorate, singura modificare față de anul trecut fiind indexarea unora  
dintre sumele datorate bugetului local cu indicele de inflație de 5,1%, obli- 
gație impusă tuturor administrațiilor locale din țară de Legea nr. 227/2015 privind 
Codul fiscal. Activitatea de încasare a impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 
se derulează la acest moment prin intermediul a șapte puncte de încasare, respec-
tiv sediul Direcţiei Economico-Financiare de la Arenele ”Traian”, sediul Primăriei 
municipiului din strada General Magheru (clădirea ”Socom”), sediul Direcţiei de 
Dezvoltare Locală din bulevardul Tudor Vladimirescu (”Casa Căsătoriilor”), sediul 
Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor din strada Regina Maria (fostul sediu BNR), 
birourile de la Stadionul Municipal din splaiul Independenţei, casieria de pe strada 
I.C. Brătianu (lângă Clubul Pensionarilor – zona „Maidan”) din Ostroveni și cea din 
Piața Nord.

Peter MERCEA

Cu puțină vreme în urmă, ți-am prezentat 
o povestioară în care ți-am relatat, Felix, 

împrejurările și faptele care, în vara anului 2018 ar fi 
putut să mă determine să devin din fizician, zugrav 
(vezi Povestea Vorbii, Anul X, nr. 3 (59), august 2021, 
pag. 21). Deși atunci, bucuria și satisfacția că am pu-
tut concepe și realiza cea mai mare lucrare de artă 
decorativă din viața mea, au fost mari, m-am hotărât 
să „rămân cu picioarele pe pământ” și să-mi continui 
munca de fizician pe care, de fapt, am început-o la 
finele anilor 70’, la voi, la ceea ce, în acea vreme, se 
numea Uzina „G”. Numai că a doua jumătate a anului 
2018 m-a mai pus la o „încercare” la a cărei finalizare 
mi-am pus întrebarea, dacă ajuns la vârtsa posibilei 
pensionări, nu ar fi interesant și motivant pentru 
anii ce-mi mai rămân, să transfer activitățile mele de 
fizician colegilor mai tineri din firmă și să încerc un 
„nou început”, ca sculptor animalier. Aceste evoluții 
m-am gândit să ți le povestesc în cele ce urmează.

CUM ERA SĂ DEVIN DIN FIZICIAN, SCULPTOR ANIMALIER…
(Povestioară adevarată pentru Felix Sima)

Ca să înțelegi ce fapte m-au determinat să fac 
ceea ce vă voi povesti, trebuie să mă întorc în timp, 
la primăvara anului 2002. Atunci, aici la Stuttgart, ne 
pregăteam să plecăm cu mașina către România, ca să 
fim de Paști împreună cu părinții Dorinei, la Rovina 
(un mic sat în Apuseni, în apropiere de orașul Brad). 
Printre „problemele foarte importante” ce trebuiau 
rezolvate înaite de această plecare, era să clarificăm 
ce cadouri își doresc Petra și Paul 
(copii noștri de 12 și, respective, 
17 ani la acea vreme) să le aducă 
„iepurașul” de Paști. Fiindca aman-
doi copiii aveau rezultate mai mult 
decat onorabile la școală iar în afara 
ei se purtau mai mult decât re-
zonabil, era evident că „iepurasul” 
se va strădui, la rândul lui, să le 
îndeplinească dorințele! Dorința lui 
Paul a fost benignă, rezonabilă și simplu de rezolvat, 
asa că am uitat între timp despre ce a fost vorba. Pe-
tra însă ne-a spus că își dorește o consolă Nintendo, 

ca să se poată juca după placul inimii Super Mario și 
alte jocuri „super inteligente”, fără a se certa tot tim-
pul cu Paul, pentru consola acestuia. Ideea că după 
Paști vom avea doi copii care își „risipesc o parte din 
tinerețe” apăsând ore în șir pe zi pe butoanele unei 
afurisite de console japoneze ca să-l facă pe Super 
Mario să sară peste nu știu ce obstacole virtuale, nu 
mi-a surâs deloc. Cât de diplomatic am putut, am 

întrebat-o, în consecință, pe Petra, 
că dacă, totuși, „iepurașul” nu poate 
să-i aducă o consolă Nintendo, ce 
altceva, mai aproape de viața reală, 
și poate chiar realizabil în Rovina, și-
ar dori!? Lui Petra nu i-a trebuit mult 
timp să formuleze un răspuns clar: 
„Dacă “iepurașul” nu-mi aduce o 
consolă Nintendo, atunci îmi doresc 
să-mi aducă la Rovina un miel (un 

animăluț viu și nu o friptură la tavă) care să fie numai 
al meu”. Sincer să fiu, alternativa Petrei m-a cam luat 
prin surprindere! Însă, ca un pokerist profesionist (ce 
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nu sunt în realitate), nu mi-am arătat  ușurarea pen-
tru această înțeleaptă opțiune care, banuiam eu, în 
condițiile de la Rovina, este de fapt ușor realizabilă. 
Am „bătut deci palma” cu Petra. Imediat după aceea, 
am telefonat de la Stuttgart la Rovina și i-am expli-
cat lui Tata Petre (socrul meu și bunicul Petrei), cu lux 
de amănunte, ce misiune „istorică” are de dus la bun 
sfârșit până apare familionul nostru la Rovina. Tata 
Petre m-a asigurat pe loc că, pentru dânsul, rezolva-
rea înțelegerii dintre „iepuraș” și Petra „nu este o 
problemă” (De aici se vede cât de important este ca 
și în mediul rural din Apuseni, în secolul XXI, sătenii 
să aibă telefoane cu acces la serviciul internațional!). 

Ajunși, câteva zile mai târziu la Rovina, în curte 
o așteptau pe Petra nu un miel ci doi, unul negru 
ca tăciunele și cu o stea albă în frunte și unul bălțat, 
alb-negru. Petra l-a botezat pe primul Starmy și pe 
al doilea, Flecky. Primul nume, îmi dau seama, ca l-a 
derivat din englezescul „star” adica „stea”, iar al doi-
lea din germanul „Fleck”, ceea ce înseamnă „pată”. 
Vă puteți cu greu imagina cât s-a ocupat Petra, în ur-
matoarele 10 zile, de Starmy și Flecky, cât i-a fugărit 
prin curte, cât s-a plimbat cu ei prin sat și i-a hrănit 
și adăpat, activități care, în ochii noștri, au fost de o 
mie de ori mai vrednice decât apăsatul cu orele pe 
bumbii consolei Nintendo ca „Super  Mario” sau alții 
să nu derapeze la vreun colț și să primeasca puncte 
de penalizare! Interesant pentru mine, „copil de la 
oraș” fără „experiență pastoral-rurală”, a fost cât de 
tare s-au atașat cei doi miei de Petra. Era suficient 
ca ea să apară în curte, și animăluțele apăreau și ele, 
imediat, se aciuiau pe lângă ea și așteptau programul 
de „răsfăț, distracții și hrănire” practicat toată ziulica 
de Petra. Dupa 10 zile însă, a trebuit să ne întoarcem 
la Stuttgart, Petra fiind nevoită să-și lase, cu inima 
îngreunată, protejații în grija bunicilor de la Rovina. 

Chestia draguță a fost că, scurt după revenirea din  

România, în clasa Petrei, profesoarei de științele natu- 
rii i-a venit ideea să întrebe elevii ce animale au și ce  
pot povesti despre ele. Jessica, o colegă și bună prie-
tenă a Petrei, a informat că are un motan mare și leneș,  
care tot timpul stă pe canapea și trebuie avut grijă să  
nu meargă pe balcon (la etajul 4), că de acolo a mai ca- 
zut de câteva ori în curte. La această relatare, au ur-
mat râsete în sala de clasă! Tim, unul din colegii din 
„clica” lui Petra, a informat că are un acvariu cu pești 
colorați, dar că tot timpul se ceartă cu fratele lui ca să 
stabilească cine trebuie să hrănească peștii și să cu- 
rețe acvariul. Din nou râsete în sala de clasă. Julia, o altă  
prietenă de-a Petrei, a relatat că are un canar galben, 
dar când îi curăță colivia, trebuie să aibă mare grijă să 
nu-i zboare din casă (așa cum s-a întâmplat o dată - și 
adio canar). Alte râsete în sala de clasă. Cândva, s-a 
ajuns cu întrebarea și la Petra, care a răspuns prompt: 
„Eu am două oi, pe Starmy și  pe Flecky, pe care le hră- 
nesc, le duc la plimbare și mă joc cu ele”. În momentul 
acela, ne-a povestit Petra mai târziu, s-a facut liniște de- 
plină în sala de clasă. Poate că unii din colegii ei, care  
știau că Petra locuiește „la bloc”, la 5 minute de școală, 
în inima Stuttgart-ului, și-au imaginat că noi, imigranți 
din România, ținem oi pe balcon și le plimbăm prin 
parc sau prin cimitirul de vis-a-vis de blocul nostru!? 
Alți colegi poate că și-au imaginat că, peste câteva 
zile, Petra va apărea la școală cu Starmy și Flecky, ca să 
convingă pe „toată lumea” de adevărul celor spuse! 
Mai „pe fază”, profesoara a rugat-o pe Petra să spună 
unde stau oile și cine se ocupă de ele, în timp ce ea 
este la școala? La care Petra a răspuns, senină, că 
Starmy și Flecky sunt în curte, la bunici, la Rovina, în 
România și că ei se și ocupă de ele. La acest răspuns, 
un „răsuflet de ușurare” s-a auzit în sala de clasă!

NOTĂ: Întregul material îl puteți citi pe Cultura Ars 
Mundi - Revistă online de Cultură.

O, lerui ler
Zăpezi curate
Coboară din cer
Poetu-n cetate
 
O, lerui ler
Steaua răsare
Vine şi Domnul
La aniversare
 
Să colindăm
O, lerui ler
 Ce-i pe pământ
Şi ce-i în cer
 
O, lerui ler
La Steaua sfântă
Îngerii se-adună,
Colinde cântă
 
O, lerui ler
Cum cântă fraţii
Vin să-l colinde
Codrii, Carpaţii

O, lerui ler
Izvoarele-ntruna
Vin să-l colinde
Cerul şi luna
 
Vin să-l colinde
Poienele, lacul
Corul de mierle
Neamul, săracul

COLINDĂ LA ANIVERSAREA 
LUI MIHAI EMINESCU

 O, lerui ler
Cântare măreaţă
Priviţi-l pe cer
Domnul Eminescu
Mai sus se-nalţă
 
Şi cum străluce
Steaua lui mare
O, lerui ler
Sublimă cântare
 
Gloria lui
În veci se-ntinde
O lerui ler
Sfinte colinde
 
Vine şi marea
Să i se-nchine
Răsună lumea
De colinde divine
 
Steaua lui bună
În veci se-nalţă
O, lerui ler
Colindă măreaţă
 
O, lerui ler
Clipe preasfinte
Noian de colinde
Înapoi şi-nainte
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