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Un real-foileton
de Nicu N. Tomoniu
membru al LSR

Dezamăgire cât cuprinde:

COANA EUROPA, SAM
LICURICIUL ŞI LOVITURA
LOR DE STAT DIN ROMÂNIA
www.tomoniu.ro
Uite că în final ne luminarăm mintea şi ce însemnară evenimentele politice din fierbintea
vară a anului 2012, după ce poporul îngheţat din ianuarie făcu să fie răsturnată componenta
politică a guvernului sau mai exact, gaşca incompetentă şi antinaţională a băsescului.
Acum faptul este bine confirmat: România, prin deciziile conducătorilor ei politici nu mai
reprezintă nimic: Coana Europa ne învârte pe deget - ca pe nişte chei de la maşină - în complicitate
cu Unchiul Sam de peste ocean, hotărât să spargă propriul buboi al tipăririi de dolari fără
acoperire, fapt ce duse lumea întreagă la faliment.
Vai nouă, mare dezamăgire! Unde este Europa la care râvneam cu gândul că ne va scoate
din rahatul postdecembrist? Unde-i Europa cu al ei CEDO, speranţa noastră care va îndrepta
înjustiţia din ţară, anihilând găştile de îmbogăţiţi din sistemul juridic acaparat de un fanatic
vândut străinătăţii pentru propăşirea familiei sale? Uite că Europa-Coana Hoaţă şi Sam-Licuriciul
Cel Mare, îşi găsiră în România unelta potrivită pentru ţelurile lor. Doar nu era ca Popeye marinarul
să fie sincer ca Antonescu Crin şi să ne-o zică franc din coteţul său ferit de protestatari:
- Fraţi români! Eu nu pot să decid pentru ţară, tot ce fac împreună cu gaşca mea pedelistă
fac doar la comanda Departamentului de Stat al USA şi al Comisiei Europene. N-am nicio putere!
Păi dacă te-au prins cu vapo-raţele înecate şi progeniturile îmbogăţite prin fraudă electorală
fără ca “sistemul ticăloşit” să mişte vreun deget, nici nu mai ai ce face! Primeşti planul loviturii
de stat, cadou al CIA, direct din fostul tău birou de la Anvers.
La data când scriu acest editorial, biroul arată ca un amfiteatru: pe partea de vest,
planiglobul cu “dictatorii” lumii, respectiv nesupuşii Unchiului Sam care trebuie înlăturaţi, aviz
amatorilor de scandal; pe partea nordică, învingătorii anglosaxoni al marii conflagraţii a secolului
XX expun fotomontajul “Europa celor două viteze”; în partea de sud şi sud-est, tronează
(continuare în pag. 3)
Revista „SĂMĂNĂTORUL”, este o continuare a publicaţiei literare online concepută în
luna iunie a anului 2011, de către directorul acestei publicatii - Nicolae N. Tomoniu - editor si
manager al siturilor www.samanatorul.ro si www.dornatismana.ro site-uri sprijinite moral de
Liga Scriitorilor Români, cu sediul la Cluj şi de majoritatea covârşitoare a autorilor care au avut
lucrări pe vechile site-uri suspendate: Semănătorul şi Editura online Semănătorul (www.edituraonline.ro). Noile site-uri sunt sprijiite acum material de autorii care îşi publică lucrările lor, de
asociaţii şi fundaţii care activează în Tismana precum şi de sponsorizări şi donaţii de la firme şi
persoane private.
Conceptual si artistic - tehnic, actualul proiect “Revista Sămănătorul” este lansat de catre
prof. Nicu N. Tomoniu, el înlocuind vechiul Buletin informativ “Semănătorul” care apărea din
anul 2009 pe o iniţiativă şi o cheltuială proprie. Înlocuirea acestuia cu actuala revistă s-a făcut
deoarece buletinul lunar nu putea fructifica activitatea autorilor de la Editura online Semănătorul
şi nici nu le putea promova concret activitatea lor literară. Pe de altă parte, în Buletinul Analize şi
Fapte al ARP referirile la noile apariţii de volume publicate erau inexistente. De altfel nici Revista
Sămănătorul n-a fost amintită de ARP niciodată ci acceptată şi tolerată tacit, ea apărând exact la
împlinirea a trei ani de la înfiintarea editurii online “Semănătorul”. Revista “Sămănătorul” va
apare de acum încolo la adresele:

http://www.samanatorul/revista/index.htm
Format PDF cu linkCuri
http://www.samanatorul.ro/reviste-2012/arhiva.htm
Arhiva FLASH cu linkuri
http://www.scribd.com/semanatorul
Format document simplu scribd
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graficele greco-latinilor cu datele precise ale experimentelor economice viitoare ale FMI, ale
Băncii mondiale şi ale băncii europene; în fine, la răsărit, însemnat cu roşu aprins, marele imperiu
rus al resurselor naturale, în stare ca - în caz de dezechilibru prin părţile asiatice - să încline
balanţa globală în favoarea aliaţior antihitlerişti de secol XX.
Din mijlocul biroului masa rotundă este împărţită pe sectoare cu strategii de luptă politică.
Citim de la stânga la dreapta şi observăm sectorul bine luminat, deci activ, al popularilor verzovioleto-portocalio-alb din România (lista culorilor rămâne deschisă pentru viitoarele alegeri). Se
identifică următorul document strict secret:

PLANUL LOVITURII DE STAT DIN
ROMÂNIA PENTRU INSTALAREA LÂNGĂ SCUTUL LICURICIULUI
AMERICAN - A TRIMISULUI LUI
DUMNEZEU LA MAGLAVIT,

PREA CU(R)VIOª IA SA,
TRAIAN PETRACHE BÃSE
Pregătirea de artilerie:
Lovitura de stat va începe cu obuze de
presă lansate de mass-media occidentală, cu
rachete intercontinentale de palavre aruncate
peste ocean de Unchiul Sam şi implicarea lui
Alioşa Putinescu cu Katiuşa umplută de
diversiune.
Rezultatul începerii ostilităţilor trebuie să
inoculeze populaţiei ideea că USL dă lovitura
de stat, conform principiului “hoţul strigă:
Hoţul!”.
Directiva 1. Orice apariţie a membrilor
PLD la televiziuni începe cu sintagmele:
“demiterea preşedintelui Băsescu este o
lovitură de stat”, “scopul USL este nu numai înlăturarea acestuia ci şi aservirea justiţiei în
scopul de a da lovitura de stat a lui Ponta şi Antonescu”.
Trebuie precizat că această sintagmă duce, pe lângă ascunderea relaţiilor noastre cu fidelii
DNA, CSM şi CCR, la inocularea faptului că doar lui Ponta şi Antonescu li se datorezează iniţiativa
(prioritate: atragerea membrilor partidelor lor pentru formarea unei majorităţi după alegeri).
Directiva 2. Orice apariţie a membrilor PLD la televiziuni înseamnă înşiruirea verbală
continuă a sintagmelor noastre secrete indiferent de efortul moderatorului sau a celorlalţi invitaţi
de a fi întrerupt. Se iau în ordine sintagmele “lovitura de stat”, “Ponta şi Antonescu decid fără
ştirea membrilor partidelor lor”, “se favorizează doar cei fideli, cei corupţi, cei bine implantaţi în
clanurile mafiote cu perspective de a susţine viitoarea campanie electorală a USL”.
Directiva 3. Sintagmele “toţi parlamentarii fură”, “toate partidele au făcut rău ţării”, “niciun
partid n-a asigurat un trai bun populaţiei”, “şcoala românească scoate tâmpiţi”, “reformarea
statului român”, “sistemul de sănătate şi alte sectoare vitale ale ţării, au fost puse pe butuci de
PSD, PNL şi PC, înainte de a veni noi la guvernare”, “nu sunt bani pentru că guvernul Tăriceanu
a împins ţara în criză”, trebuie bine învăţate pentru a susţine continuu răspunsul la întrebarea
pusă de moderator, indiferent care ar fi această întrebare.
Directiva 4. Generalii noştri din presă, justiţie şi servicii secrete au datoria nu numai de aşi ascunde identitatea militară proprie ci şi misiunea avută în desăvârşirea loviturii de stat, pe
lângă rolul de a pregăti continuu noi strategii pentru subordonaţii care le-au fost arondaţi.
Directiva 5. Niciun ziar public şi nici o televiziune potrivnică PDL nu trebuie lăsată
nepenetrată mediatic atât din interior prin agenţi infiltraţi cât şi din exterior prin reţeaua noastră
de comentatori ai articolelor de presă, angajaţi cu normă întreagă sau a celor racolaţi ca având
un limbaj agresiv, violent, provocator, adică irascibili prin însăşi conduita şi educaţia lor precară.
Directivă finală. Niciun cetăţean român nu trebuie să fie avizat că sub o nouă alianţă ce o
vom crea rapid până în alegeri, sunt ascunşi tot oamenii noştri, adică cei care sunt eligibili pe
listele electorale dovedind râvnă şi pricepere în lovitura de stat ce bine-am reuşit.
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RUBRICĂ PERMANENTĂ PENTRU UN
DIALOG

«ÎN NUMELE SPERANŢEI»
Intreţinută de doctor în filologie prof. univ. Alexandru
Melian, în calitate de redactor revista «Sămănătorul»

Daca sufletul care a sângerat în cuvânt de ticăloşiile
unei epoci blestemate este siluit astăzi să retrăiască
blestemul unor ticăloşii similare, mintea, - mereu ispitind speranţa - întreabă
şi se întreabă : mai ştie cineva de ce am îmbrăcat cămaşa morţii în

decembrie 1989 şi unde se află adevăraţii fii ai neamului
românesc? Deşi poeziile care urmează sunt scrise într-un atunci de întuneric
ele sunt parcă progeniturile unui acum de coşmar.

CONCERTUL AGONIEI CA
UN REFREN PESTE TIMP
CONCERTUL AGONIEI
Privesc acest spectacol de secol în derivă
la mucul lumânării redevenit emblemă
si căutând speranţă, măcar de o colivă,
descopăr doar sfidare, absurd şi anatemă.
Eroi de bâlci şi toante în haine de regină,
mai potriviţi sub gratii sau poate în azile,
ocupă avanscena scăldată în lumină
şi, regizând ovaţii de-adunături umile,
cioplesc destinul lumii spre moarte şi ruină…
Si ce fac spectatorii gângavelor tirade ?!...
Topesc în lacrimi râsul şi-n ură disperarea,
se simt părtaşi nevolnici ai tristei mascarade
şi, aşteptând de-aiurea să sune deşteptarea,
se miră că pe scenă cortina nu mai cade…
Sărmani de noi !!. preaplatnici cu-asupra de
măsură !...
Nicicând nu se coboară cortina de la sine.
Unde-am văzut vreodat’ trufaşa impostură
ieşind din avanscenă, aşa cu de la sine ?!...
Să vină dar artiştii…şi altă partitură !...
Ianuarie 1985
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Cu adâncă tristeţe,
A. MELIAN
AVERTISMENT

In unduirea de izvoare a gândului înaripat
vă ispiteşte bezna să ciocăniţi relee,
oştirile de visuri le-aţi sugruma-n tranşee
si zâmbetul speranţei l-aţi vrea crucificat.
Tâlhari de secol în derivă ! Zadarnică vi-i
uneltirea...
Voi n-auziţi sorocul morţii cu şoapta lui
justitiară,
nici zvonul surd al răzvrătirii în sumbrul
asfinţit de seară ?
Voi n-auziţi chiar cum trosneşte, printre
blesteme, prăbuşirea ??!!...
Oct.1988
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SUFERINTA ABSURDULUI
Simt cum se metamorfozează timpul
în linii, în ninsoare şi-n jgheaburi de durere…
Icoana din adâncuri îşi rătăceşte nimbul
iar vocile chemării coboară în tăcere…
Simt cum se metamorfozează spaţiul
în pulberi, în himere si-n aripă de moarte...
In mlaştina absurdă s-a nămolit nesaţiul
iar tot ce-a fost aproape pierdut e în departe...

PRIZONIER

Simt cum se frânge timpul şi spaţiu-l simt cum zboară,
temeiurile lumii se spulberă-n reversuri,
mă simt din mine însumi ca sunt zvârlit afară
si pribegesc spre moarte-ntr-o lume fără sensuri…

Sunt prizonier în negură şi tină
si ţintuit mă simt de stâlpii umilirii,
rânjeşte cinic lanţul pe gândul de lumină
si mi-s ucişi în suflet, de jale, trandafirii.

13 iunie 1988

Sunt prizonier în lacrimi de ruşine
si hăituit mă simt în fiecare clipă…
trufia bâlbâită mă-ngenunchează în ruine
si fier beton îmi toarnă pe fiece aripă.
Sunt hăituit în lanţuri de jalnic prizonier,
în negura de tină mă surpă disperarea,
uitat mă simt de codru, de zâmbet şi de cer,
cărarea mi-e pribeagă si-n doliu sărbătoarea.
Febr.1989

DOAMNE !
Care ne sunt păcatele de moarte şi ce blesteme ispăşim
de-n poarta inimilor noastre bat fără preget rinocerii ?
Din care zbor de cucuvaie cu plânsul ei de ţintirim
i-au fost menite blândei turme imaşurile otrăvite-ale durerii ?
Zadarnic urcă înspre ceruri şi rugăciunea şi-ntrebarea…
Prea bunul şi prea dreptul, prea plinul de înţelepciune
spre milă şi iertare pare-a fi rătăcit cărarea,
lovit cumva de amnezie sau poate de deşertăciune
Să ne răspundem dară singuri, noi cei uitaţi de Domnul lumii :
păcatul nostru nepăcat e c-am fost buni şi-ncrezători şi veşnic mioritici,
că n-am găsit tămăduire epidemiilor minciunii
şi nici puterii jefuite de ticăloşi şi creieri paralitici…
Ianuarie 1989.
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IONUT HENS - (n. 1989, Cluj-Napoca) - Eseist,
teolog, debut la “SEMANATORUL - Editura online”

Clerul român în timpul Primului
Război Mondial

D

T
U
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1. Primul Război Mondial :
prezentare, cauze şi urmări
Perioada ce a marcat începutul
secolului al XX-lea a adus o stare de nelinişte.
Era o perioadă care aştepta o schimbare, se
pregătea pentru asemenea evenimente, se
simţea o dorinţă de schimbare, de preluare a
puterii şi control asupra multor teritorii. Soluţia
pentru aceste probleme îşi găsea locul doar în
declanşarea războiului.
Marile puteri din Europa, “ urmăreau
acoperirea unor sfere de influenţe, lărgirea
pieţelor de desfacere a mărfurilor şi întâietatea
în lume”.
Atentatul de la Sarajevo, din Bosnia, din
data de 28 iunie 1914 , a fost un prilej nimerit de
împlinire al acestor idei imperialiste şi care a dus
la declanşarea şi izbucnirea Primului Război
Mondial la data de 15 iulie 1914. La data de 28
iunie 1914, arhiducele Franz Ferdinand, prinţul
moştenitor al Imperiului Austro-Ungar şi soţia sa,
Sofia de Hohenberg, au mers în Bosnia cu ocazia
manevrelor de vară ale armatei austro-ungare,
pe timpul desfăşurării ceremoniei de primire ce
a avut loc la primăria oraşului Sarajevo. Aceştia
au fost asasinaţi de către un student sârb.
Ev enimentul a “ surprins” cercurile
guvernamentale austro-ungare care şi-au
“pierdut capul”, cu toate că familia imperială nu
a fost prea “ emoţionată “ din cauza lipsei de
simpatie pentru concepţiile liberale ale
moştenitorului la coroana imperială. De aceea,
a rămas un mister că autorităţile militare, cât şi
cele administrative din Sarajevo nu au luat nicio
măsură pentru a evita asasinatul.
Astfel, prin acest pretext al asasinatului
de la Sarajev o, dar mai ales competiţia
economică declanşată în ultimele decenii ale
secolului al XX- lea a modificat ierarhia
europeană şi mondială. În Europa, Germania
ocupă primul loc prin masive investiţii industriale

care erau orientate spre ramurile de vârf ( chimie,
metalurgie, electrotehnică). O politică abilă a preţurilor,
calitatea produselor şi agresivitatea promovării
mărfurilor asigură succesul comerţului german.
SUA, ocupă locul I în ierarhia economică
mondială. La începutul secolului al XX-lea, Marea
Britanie, Franţa şi Rusia deţineau cele mai bogate,
întinse şi populate colonii, iar Marea Britanie şi SUA
stăpâneau principalele puncte strategice pe glob.
Japonia acţiona cu tenacitate, în zona
Oceanului Pacific, iar constituirea târzie a Germaniei
şi Italiei ca state naţionale şi consolidarea regimului
lor politic au amânat participarea acestora la competiţia
colonială.
Contradicţiile produse în domeniul economic
şi colonial, al instaurării sferelor de influenţă au
accelerat pregătirile militare şi dezvoltarea industriei
de război.
Interesul naţional era invocat fie pentru
obţinerea sau menţinerea statului de mare putere, fie
pentru promovarea intereselor pannaţionale. Statele
mici sau statele aflate sub stăpânirea străină acţionau
pentru întregirea naţională sau acordarea
independenţei statale. Alianţele politico-militare au fost
următoarele : Tripla Alianţă ( Puterile CentraleGermania, Imperiul Austro- Ungar, Imperiul Otoman,
Bulgaria) şi Tripla Înţelegere ( Antanta- Franţa, Imperiul
Britanic, Imperiul Rus).
Atentatului de la Sarajevo s-au mai adăugat
declaraţiile de război ale Germaniei adresate Rusiei şi
apoi Franţei care au determinat începutul operaţiunilor
militare. Iniţiativa militară a aparţinut comandamentului
german care pregătise încă din anul 1905 un plan ce
prevedea un atac prin surprindere, prin Belgia spre
Paris cu mari efective care să oblige Franţa să iasă
din război în 5-6 săptămâni. Între anii 1914-1917 au
intrat pe rând în război, alte multe state. Deşi a început
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ca un război continental, acesta s-a schimbat întrunul mondial, care s-a purtat pe apă, pe uscat şi
prin aer, din vestul Europei până în Oceanul
Pacific şi din Caucaz până în estul Africii. În
primele zile, Puterile Centrale au fost avantajate
de tactica folosită, atacul prin surprindere. Replica
Antantei a fost dată la Marna, unde forţe aproape
egale s-au înfruntat şi ofensiva germană a fost
oprită.
Pe frontal din Balcani, trupele sârbe au
respins primele atacuri austro-ungare, însă
intrarea Bulgariei în anul 1915 în război a obligat
armata sârbă să se retragă. Anul 1916 a
demonstrate raportul echilibrat între cele două
tabere care s-au dovedit capabile să organizeze
acţiuni offensive de proporţii. Începutul anului 1917
arăta că Germania dispunea încă de multe resurse
şi mari capacităţi ofensive. SUA intră în război în
aprilie 1917 datorită faptului că i-au fost atacate
navele marine, până atunci fiind neutră, dar din
acel moment declară război Triplei Alianţe. Antanta
se află în dificultate, i se alătură un mare aliat,
SUA, dar pierde unul la fel de mare, Rusia.
De la sfârşitul lui septembrie până la
începutul lui noiembrie, Bulgaria, Imperiul Otoman
şi Austro-Ungaria, aliaţii Germaniei capitulează.
Delegaţia germană a semnat armistiţiul de pace
la 11 noiembrie 1918, la Compeigne.
Bilanţul războiului este unul tragic : 10
milioane soldaţi morţi, 3 milioane soldaţi dispăruţi,
13 milioane civili morţi şi 22 milioane răniţi.
Războiul a afectat viaţa pe toate planurile, de la
cel material până la cel psihic. Cei care au trăit la
o vârstă a deplinei înţelegeri evenimentele
Primului Război Mondial, ale anilor săi anteriori
şi imediat următori, comunicau celor mai tineri un
sentiment elegiac, ce ne pare a avea valoare de
concluzie istorică : “ după acest război lumea na mai fost ca mai înainte !...”

2. Poziţia României în timpul
Primului Război Mondial
România avea un tratat secret de alianţă
cu Puterile Centrale, încheiat în anul 1883, dar cu
toate acestea a hotărât la 3 august 1914 să
păstreze neutralitatea armată. Fiind cuprinsă de
vâltoarea acestei perioade a schimbărilor şi a
consolidării statului fiecărei ţări, România avea şi
ea o dorinţă : să se unească sub patria mamă,
ceea ce s-a realizat la finele războiului, în anul
1918.
Cu toate că la începutul războiului
România şi-a declarat neutralitatea, sub presiunea

“ forţelor patriotice româneşti”, care cereau intrarea
în război pentru eliberarea românilor transilvăneni.
În urma acestor presiuni, conducătorii ţării au ajuns
la încheierea la data de 4/17 august, a unui tratat
de alianţă şi a unei Convenţii militare între România
şi Antanta, în care se prevedeau pe lângă obligaţiile
cu caracter militar şi linia viitoarelor graniţe ale
României şi garantarea drepturilor ţării noastre de
a participa la conferinţa de pace alături de aliaţi.
Realizarea marelui vis al maselor populare şi a
conducerii ţării, înfăptuirea statului naţional român,
trebuia câştigat prin jertfă şi martiriu.
În data de 15/28 august, România a intrat în
război împotriva Puterilor Centrale, iar după câteva
zile, armata română pătrunzând în Transilvania, a
eliberat oraşele : Braşov, Sfântul Gheorghe,
Miercurea Ciuc, Orşova. Armata română a acoperit
linia de-a lungul sudului Carpaţilor şi graniţa Dunării.
La scurtă vreme, dotarea deosebită a armatei
germane, numărul mare al militarilor germani şi
presiunea bulgară la Dunăre şi Dobrogea, au făcut
ca armata română să se retragă în Moldova lăsând
descoperite
cuceririle
din
Transilvania. După
refacerea armatei
române,
aici
contribuind
şi
ajutorul aliaţilor,
aceasta a făcut acte
de eroism
pe
câmpurile de bătălie
de la Mărăşti,
Mărăşeşti şi Oituz,
precum şi în alte
localităţi
din
Moldov a până la
victoria finală, ce au
intrat în istoria
neamului omenesc.

Citiţi întregul volum pe site-ul http://www.samanatorul.ro/editura-online/
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Ionut_Hens-Clerul_roman_in_timpul_Primului_Razboi_Mondial.pdf
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CATALIN VARGA - (n. 04.07.1987, Dej, jud. Cluj)
eseist, poet, teolog

Epitalam
Mici poeme în onoarea mirilor

Să-ţi dăruiesc cu gând curat
Cel mai de preţ sărut

Asemănări

Sărut
O floare simte când o-atingi
Se bucură şi plânge
Şi-n gândul ei nemuritor
La pieptul său te strânge.
O taină simte când încerci
Lumina ei s-o-ntuneci
Tresare când pe fruntea sa
Sfioasă mâna-ţi luneci.
O lume-ntreagă simte când
Te ‘nalţi mai sus de lege,
Iar când priveşti spre geamul meu
O lume te-nţelege.
Doar eu... ce orb şi surd ades,
Ce inimă pribeagă!
Atâţia munţi în tine cresc
Dar cine să-nţeleagă.
.
Când cerul tău de stele plin,
De aştri, de luceferi
Coboară-n umbra unui lac
Vibrând în bărci şi nuferi,
păşeşte trist şi-ngândurat
Pe apele-mi gemute.
Iar ele plâng - nici azi nu ştiu
Piciorul să-ţi sărute.
De-aceea lasă-mă te rog
Cureaua să-ţi dezleg;
Piciorul tău la piept să-l strâng
Şi-apoi din nou să-l leg.

Te-asemăn cu floarea-n grădină
Suavă-n miresme ce-alint’
Sub bolta privirii senină
Te-asemăn cu floarea-n gradină
Sub crengi de mătase şi-argint.
Te-asemăn c-un nufăr pe ape
Plutind peste valuri domol,
Cu cât te privesc mai de-aproape
Te-asemăn c-un nufăr pe ape
Dând clipelor mele ocol.
Te-asemăn cu luna ce-n noapte
Împarte prin case lumini,
Sub nimbul prea zilnicei şoapte
Te-asemăn cu luna ce-n noapte
Străluce-n petale de crini.
Te-asemăn cu roua ce curge
Pe fruntea bălaiului prund,
Când clipa în ceruri se scurge
Te-asemăn cu roua ce curge
Şi-aş vrea în priviri să te-ascund.
Te-asemăn cu lacrima noastră
Prelinsă pe buze încet,
Când cade pe-a inimii glastră
Te-asemăn cu lacrima noastră
Tu suflet din piept de poet.

Eu, poate-atunci voi învăţa
Prin anii ce-au trecut
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Toamna
Plouă cu lacrimi de stele mărunt
Pe-ntinsul pădurilor zvelte
Iar arbori cu sete şi teamă-şi înfrunt
Şi temeri şi vise cu chipul cărunt
În noaptea urgiei cu braţe inerte.

Ochii Tăi

Ce palizi se-neacă în zvonul rafalei
Rămas-au morminte cu chipuri tot vii,
Se scutură clipa în spasmele gheţii
Iar codrii-n paloarea urgiei vuiesc.
Pe ramuri fiorduri cu ochii pustii
Privesc cu-ndurare spre codrii-argintii
Cum temeri exală, cum gem şi pălesc,
Cum plâng deznădejdii ?i-n blestem
răcnesc.
În mijlocul gliei mai cade un ram,
Furtuna mai smulge un braţ obosit
Se-ndoaie stejarii sub biciul cruzimii
Şi-ntreaga pădure în doliu se-mbracă.
O clipă se-opreşte tiranul trudit,
Iar codrul în braţe şi-adună arinii;
...Privind de departe cu groază-i petrec
?i-n rana deschisă mă-nnăbu?ă spinii.

În ochii tăi mă fascinează toamna
Ce mişună ascunsă pe-un tremollo,
Ce fraged şi neînţeles adesea
Porţi pe sub pleoape toamna mea
acolo.
În templul lor adie peremptoriu
Un cer deschis spre-o altă dimineaţă,
Rămâne-n urmă marea mea de lacrimi
Cu valuri reci ce m-au lovit în faţă.
Înfrânt, tresar în voluptatea serii
Când ochii tăi ca două turturele
Străbat vecia inocenţei noastre
Redându-mă copilăriei mele.
Când mă atingi iubito cu-o privire
Uit de tristeţi, de lacrimi, de ruşine...
În ochii tăi e-aşa o lume sfântă,
În ochii tăi mă regăsesc pe mine!

În noaptea aceasta străină ?i rea
Departe mi-e gândul, departe de ea
Dar totuşi revino, re-ntoarce - te-aştept
Şi ia-mă în braţe, şi ia-mă la piept!

Citiţi întregul volum pe site-ul http://www.samanatorul.ro/editura-online/
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Catalin_Varga-Epitalam.pdf
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CRISTIAN MARCEL FELEA - (n. 1967,
Petrosani, Hunedoara) prozator.

AM ÎNVĂŢAT SĂ IUBESC
DE LA PĂSĂRI
Rugăciune
Ajută-ne Doamne,
dacă sufletele noastre sunt curate,
să ne împlinim destinul, cu dragoste şi în fericire;
iar dacă sufletele nu ne sunt curate,
ajută-ne Doamne să deschidem ochii înainte de a trece
dincolo,ca să ştim ce-am pierdut. Amin

Aleile parcului sunt pietruite, deşi lipsesc
bucăţi din pavaj ca dintr-o dantură neglijată, şi
poate că pare sărăcăcios, dar nu e lipsit de
farmec. Când soarele de martie aruncă o lumină
tânără şi plină de viaţă, locul se transformă întro adevărată binecuvântare.
Nu-ţi pasă că nu e perfect, pentru că e
plin de tineri îndrăgostiţi îmbrăţişaţi, pe bănci sau
rezemaţi de trunchiurile copacilor, sărutându-se.
Şi de bătrâni care trec demni, ţinându-se de mâini,
căutând din priviri şi cântărind locurile secrete
ale parcului în care s-au iubit cândva. Aici şi-au
jurat dragostea din care acum îşi hrănesc
amintirile cu care-şi înseninează sfârşitul de
drum.
De pe statuia lui Nichita Stănescu câţiva
porumbei îşi aşteaptă prânzul, care soseşte purtat
de-o bătrânică cu basma înflorată şi fustă în sare
şi piper. Adusă de spate, dar vioaie, scoate dintro sacoşă de plastic bucăţi de pâine pe care le
mărunţeşte şi le aruncă la picioarele
monumentului.
Dindărătul bronzului, marţial, poetul
acceptă ofranda bucăţită şi o gustă hulpav prin
zeci de ciocuri de păsăret. Nu doar porumbei, se
grămădesc şi vrăbii; unele precaute, altele hoaţe
şi îndrăzneţe. Mulţumită, bătrânica se îndreaptă
spre banca de-a dreapta statuii şi priveşte în
linişte, odihnindu-se cu palmele împreunate, ca
în rugăciune.
O privesc şi-mi dau seama că şi palmele
mele sunt la fel, împreunate. Mă minunez de
coincidenţă şi zâmbesc. Sunt bucuros că mai sunt
capabil de gesturi simple şi inocente. Poate pentru

că aştept un telefon de la ea şi preţuiesc fiecare
moment care trece aducând-o mai aproape.
Iubesc acest parc pe care l-am găsit imediat
ce-am făcut cunoştinţă cu oraşul. Pur şi simplu. Întro dimineaţă umedă şi luminoasă, cu o răcoare ce-ţi
înfiora pielea feţei ca o atingere de fecioară, mi-am
purtat paşii agale spre noul meu angajament. Fără
grabă, am apucat trotuarul din stânga bulevardului,
doar pentru că era cel însorit.
Atunci mi-a ieşit în cale, deschizându-se spre
stânga mea, cu aleile lui pietruite şi tufele de lâmâiţă,
bulgăraşi şi liliac pitic. Undeva, pe-o bancă, sfidând
răcoarea dimineţii, dar bucurându-se de lumina pură
şi generoasă, am văzut, în treacăt, un bărbat în
vârstă.
Distins. I-am remarcat faţa frumoasă şi
luminată, cu un zâmbet care se lua la întrecere cu
dimineaţa aceea frumoasă. El nu m-a observat. Era
ocupat să se bucure şi să hrănească păsările. L-am
privit ca pe un semn bun şi mi-am continuat plimbarea
plăcută pe alei şi mai apoi drumul către serviciu.
Am trecut pe lângă frizerii deschise, servind
muşterii matinali cu vârste înaintate la care, eu unul,
nu m-aş fi aşteptat. Fiind în centrul oraşului, spuzit
cu clădiri de birouri, ar fi fost firesc să se servească
mai degrabă funcţionarii grăbiţi. Iată, ceea ce se
cheamă o eroare de anticipare. Parcă eu plec de
acasă nebărbierit!
Dar pentru ei, cei aflaţi la vârsta de aur, tunsul
şi bărbieritul înseamnă un mod plăcut de a-ţi începe
ziua. De a socializa calm şi optimist. Pentru ca
pomădat şi ferchezuit, să-ţi bei apoi cafeaua.
Prima zi a fost una scurtă. Am ieşit din
clădire, salutat curtenitor de agentul de pază. Hm,
ce repede au circulat vorbele. Am pornit spre
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bulevard şi am făcut cei treizeci sau patruzeci
de paşi puţin nehotărât. Să mă întorc pe acelaşi
drum, sau să profit şi să fac o plimbare pe-o altă
cale? Da, mai bine să explorez.
Şi totuşi, când am ajuns în dreptul
bulevardului, am apucat-o pe acelaşi drum pe
care venisem cu două ore mai devreme. M-am
şi oprit contrariat după câţiva paşi, dar am ales
să nu mă mai întorc din drum. Iar când am ajuns
în dreptul parcului, am găsit cu cale să mă aşez
pe-o bancă, mai ales că deja se încălzise binişor.
Aerul era pur, lumina perfectă şi, chiar
de nu puteam renunţa la trenci, era cald şi bine.
Mi-am adus aminte de bărbatul pe care-l
văzusem la primele ore ale zilei, pentru că stătea
exact pe banca pe care mă aşezasem şi eu. Lam căutat, nu ştiu de ce, cu privirea şi, firesc, nu
l-am văzut.
M-am aşezat şi mai bine, mai în largul
meu pe bancă şi am început să zâmbesc. Ca şi
cum aş fi preluat ştafeta de la el. Domnilor,
doamnelor, vă rog să vă bucuraţi de parcul nostru!
Veniţi şi-i luaţi lumina! E destul pentru toată
lumea!
Bătrânica de-a dreapta poetului s-a
ridicat brusc şi a plecat grăbită. De câte ori am
întâlnit-o, a făcut acelaşi lucru. Nu vorbeşte cu
nimeni, doar murmură din buze, abia vizibil, de
parcă ar recitra mantre. De fapt le vorbeşte în
gând păsărilor, iar buzele mărunţesc vorbele
muţite, ca pe bucăţile de pâine, şi le aruncă
nevăzut înaripatelor.

În această seară, când mă voi ridica de pe
bancă şi voi păşi pe aleile ştirbe, paşii mă vor purta
către gară. La ieşirea din parc mă voi opri: taxi! Îi
voi spune, du-mă la gară şi apoi voi adăuga: nu te
grăbi! Mă va privi puţin contrariat, iar eu voi râde:
trenul vine peste două ore, dar nu mai am răbdare!
O femeie, mă va cerceta el precaut. Ai
ghicit, îi voi răspunde şi vom râde amândoi. Încet
nu pot să merg, ocolit o să vă coste. Du-mă ocolit,
prietene, astă seară nu pot fi decât generos! Până
şi lumea mi se pare mai frumoasă. Ca ea de
frumoasă!
Mergând pe străzi înguste, cu case
frumoase, îmbujorate de apusul primăvăratic,
depăşind ici-colo câte un tramvai greoi, mi-l
închipui cum caută cu coada ochiului să vadă
dacă sunt mulţumit şi, când se asigură, îmi
zâmbeşte larg. O iubiţi mult! Soţia?
Femeia v ieţii mele! Va da din cap
mulţumit: sigur că da! Apoi va trage în faţa gării şi
va refuza cu demnitate o parte din bancnote. Să vă
bucuraţi de viaţă şi de iubirea vieţii dumneavoastră!
E cadoul meu pentru doi oameni îndrăgostiţii. Eşti
sigur? Foarte sigur!
Mă închipui cum rămân uitându-mă după
maşină, iar un confrate de-al lui se va apropia de
mine să-mi explice: La Chişinău era profesor de
muzică. Aici câştigă din taxi de zece ori mai mult.
Doamne, ce înseamnă destinul! mă voi gândi. Cum
ştie să-i aducă pe oameni împreună, fie şi numai
pentru o scurtă călătorie.

Citiţi mai departe “AM ÎNVĂŢAT SĂ IUBESC DE LA PĂSĂRI” aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Cristian-Marcel_Felea-Am_invatat_sa_iubesc_de_la_pasari.pdf
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EMIL BUCURESTEANU - scriitor (n.
1932, Roznov, Slobozia, Neamt)
Alerg după mine
C
A
U
LE TR ATEAlerg după mine,
N ĂT încep ziua cu bucuria soarelui
E
P UR
strecurată printre norii nesiguran?ei
de fiecare dată,
G
N
cu durerea începutului,
I
S
timp anodin,
consum voin?a de a trece pârleazul sfârşitului,
ultimul hop pentru eternitate.

Accept mai mult minciuna…
Nu ?tiu ce gânduri triste te-apasă acum pe tine,
Le ştiu doar pe-ale mele înecate în iubire.
Te văd în fiece noapte, în vis îmi treci pârleazul
Şi fugi ca o nălucă, mărindu-mi mie necazul.
În cale vreau să-ţi ies, dar paşii nu m-ajută,
Mă ţine strâns legat o mână nevăzută
Ce-mi spune: - Stai pe loc! iubirea e minciună,
De mergi pe urma ei, trădare e stăpână.
Crezare eu nu-i dau, să nu crezi în iubire,
Mai rău pe lumea asta nu este cum să fie.
Accept mai mult minciuna, creionul să îmi scrie
Ca să rămână scris, şi-n veci să fie de ştire.

Aleargă, aleargă…
Aleargă, aleargă, murgule, aleargă,
până la mândra tu aleargă,
mândra ne-aşteaptă în prag,
gândul ei la noi aleargă.

Amintiri
Îmi răcoresc privirea în ochii tăi, iubito,
Adânci ca două gânduri la un poet bătrân
Şi stau cu faţa-n soare ca să-nţeleg lumina
Ce-o porţi în ai tăi irişi, culori de câmp cu fân.
E noapte, e-ntuneric, sclipesc roşi trandafiri
Însângeraţi de mâna ce-a vrut ca să-i culeagă.
E cântec de viori peste o viaţă-ntreagă,
Urechile şi ochii se duc în amintiri.
O stradă fără urme fixează paşi anemici
Şi mersul se înscrie în gânduri rătăcite.
Îi şterg cu palma udă, cărări pline de spini
Şi ţepii se înfig adânc în pieptu-mi, câini haini.
Aud sângele cum curge, şuvoi de gheaţă caldă,
Îl simt în tot trupul, durerea fericirii
Se-ntunecă în mine, mă văd şi-aud cum ard…
În versurile ce scriu sunt chinurile iubirii.
Ianuarie, 2012

Aleargă, murgule aleargă. Aleargă!
Soarele pe cer aleargă,
nori în turme aleargă şi ei,
ziua trece, noaptea vine,
totul este o alergare,
mândra este-n aşteptare
şi presimte cum aleargă
înspre ea norocul ei.
aleargă, murgule, aleargă!
cât îmi poţi, tu aleargă
seara a sosit şi iată
mândra ne-aşteaptă în poartă.
8 ianuarie 2012

Bagheta mea
Cu o baghetă magică m-am întors în copilărie,
m-am urcat într-un pom şi am cules fluturi,
mi-am făcut aripi şi m-am suit spre înalturi,
m-am încălzit pe zidurile parthenonului,
am cules polen din grădinile samiramidei,
am semănat în inimile oamenilor iubire,
mi s-a răspuns cu indiferenţa necunoaşterii.
15 octombrie 2012
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Anii trec

Au trecut anii

Anii trec, traiul se duce pe un făgaş greu de ştiut,
Obosit de drumul vieţii speri s-ajungi în paradis,
Cauţi căi prin tufărişuri, sângerezi pentru adevăr,
Minciuna îţi bate-n uşă cu mulţime de-ncercări.

Au trecut anii!
Ce vânt i-a mânat făr’ de-ncetare?
Zăbavă n-a fost nicicând,
tot goneam în grabă mare.
Ce voiam? Ce căutam?
Cine Doamne o mai ştie!
Iar acum când socotesc
mi-au rămas un creion şi o hârtie.
Timp trecut nu se mai-ntoarce.
Cer senin şi nouri negri…
Cât de una, cât de alta,
evidenţă n-am ţinut.
Este bine? Este rău?
Poate da şi poate nu.
În orice caz, a trecut totu’
Urmează pământu’…

Prive?ti stelele ?i luna, te întrebi cerul ce este
Unul î?i spune o poveste, altul la căr?i te trimite.
Rămâi singur fără sprijin, gânduri noi mi te frământă,
Cine e?ti îmi vrei să afli, de ce moartea e osândă.
Pe-un caiet cu linii drepte îţi scrii strâmb, intermitent,
Doar caietul să rămână martor vrei ca el să fie,
Cine însă îl va citi niciodată nu va ştie,
Lumea nouă s-a croit fără timp de poezie.
17 noiembrie 2011

27 octombrie 2011

Bătrâneţe

În fiecare dimineaţă când mă scol îmi zic:
Cum vreţi,
iată încă o zi!
e proaspătă?
soarele mi-a intrat iar prin fereastră,
Gustaţi!
papucii mă aşteaptă să-i iau în primire,
Număr paralele,
simt apa rece de la chiuvetă,
mă uită pe listă,
gustul ceaiului de sunătoare,
socoteala de-acasă nu iese…
de mentă,
Mama mă-sii!
de tei,
Picioarele,
de ce vrei şi nu vrei,
agale,
după caz.
mă poartă-napoi,
Deschid fereastra,
ziua trece,
trag aer în piept,
cum ne trecem toţi,
arţarii au înfrunzit,
cu bune cu rele,
porumbei ciugulesc în
cu şi fără bănuţi,
faţa blocului,
cu reguli nescrise,
vecina şi-a scos căţelul
cu tabieturi impuse,
la plimbare,
cu vorbe nespuse.
copii merg la grădiniţă,
Ce trist!
o maşină urlă,
În fiecare seară înainte de a mă culca
salvarea duce cu ea boală.
îmi iau medicamentele,
Ce am eu cu ei,
îmi pun nitroglicerina la îndemână
creionul strigă la mine
şi cana cu apă,
şi caietul mă aşteaptă,
aprind veioza de opt volţi,
scriu
caietul îl pun pe noptieră,
oda bucuriei mele,
şi creionul,
oda existenţei
şi ochelarii.
a încă unei zile de viaţă.
Poate voi mai scrie un vers,
Trăiesc,
voi mai citi o pagină.
mă duc în piaţă,
Doamne ajută!
lumea se mişcă, se foieşte,
se grăbeşte!...
16 ianuarie 2012…
Ce mai faceţi?
Ce bine arătaţi!
O bucată de brânză…
Cu smântână?
Citiţi întreg volumul de poezie

LEAC PENTRU SINGURĂTATE:
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Emil_Bucuresteanu-Leac_pentru_singuratate.pdf
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Liviu-Florian Jianu
(n. 1961, Craiova) poet, prozator, publicist.

Din poeziile lunii
august

EVOLUTIA DEMOCRAŢIEI

Cuvinte în plus
Si pentru firimitura de cer
Plătim dobândă.
Chiar şi cuvintele noastre ne cer
Un fel de osândă.
Ar trebui să rostim numai un
Cuvânt, împreună.
El să ne facă, atât de bun,
Lumea mai bună.
Ar trebui să vorbim? Să tăcem?
Cine mai ştie?
Viaţa aceasta e un poem,
De îl vei scrie.
Prea suntem mulţi care scriem,
Mereu, necoapte,
Litere, litere, care se tem,
S-ajungă fapte.

Erau vremuri în care
Invingatorilor olimpiadelor
Li se oferea un singur premiu:
Câte o ramură de măslin.
Învingătorii se alegeau
Dintre eroii cetăţilor
Chemaţi nu să îşi verse sângele in
războaie,
In fruntea popoarelor,
Ci să-şi măsoare forţele între ei
Intr-o competiţie loială.
Astăzi
Învingătorii olimpiadelor
Primesc un singur premiu:
In fiecare zi a anului
In care au învins,
Cate un loc la masa unui vânzător
de armament…
17 august 2012

Si pentru firimitura de cer
Plătim dobândă.
Chiar şi cuvintele noastre ne cer
Un fel de osândă.
Ar trebui să rostim numai un
Cuvânt, împreună.
El să ne facă, atât de bun,
Lumea mai bună.
24 august 2012
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O privire în Rai
Raiul de pe lumea cealaltă
Se află fix
In vârful bocancului
Unui jucător de fotbal.
Dar care anume,
Este o taină…

Din zambile, şi din tei,
Ne iţeşte hipicei,
Din bujori, mărgăritare,
Ne-nfiripă cugetare –
Din narcise şi din crini,
Limonarii de lumini,
Si din florile de stei,
Vieţile de ghiocei –

Stranele cu spectatori
Cântă ultimul gol marcat
In meciul decisiv
Al binelui nostru,
contra zdrobirii adversarilor.

Din rotiri de flori de meri,
Preasfielnice puteri,
Si din floarea de cireş,
Cumpănire fără greş -

Câte halbe de bucurie
Se beau oare
In cinstea lui Dumnezeu?
Tot atâtea câte se beau de necaz.

Din vişin, şi din cais,
Ne-nfloreşte vis cu vis…
Si grija pentru copii,
Si părinţi - din iasomii…

Dacă nu ar exista golul,
Preaplinul, chiar oferit din belşug,
Ne-ar face să aţipim somnul de veci
In faţa televizoarelor…

Pe pământ nu-i floare, nu-i…
Ca Măicuţa Domnului…
Că e Zâna florilor…
Si a muritorilor…

Când se fluieră sfârşitul,
Munca ne ia pe noi,
De la început…

Nu ne-mparte din parfum,
Ci din sufletul ei bun,
Nici din poftele de seamă,
Ci din inima-i de mamă…
14 august 2012

16 august 2012

Pe pământ nu-i floare, nu-i…
Pe pământ nu-i floare, nu-i…
Ca Măicuţa Domnului…
Că e Zâna florilor…
Si a muritorilor…
Nu ne-mparte din parfum,
Ci din sufletul ei bun,
Nici din poftele de seamă,
Ci din inima-i de mamă…
Citiţi alte poezii în volumul de la biblioteca Semănătorul

Poeziile lunii august 2012 trimise la Semănătorul:
https://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/poezie/liviu-florian-jianu
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Pentru manualul de utilizare UnivTest Generator Pro, scrie aici:
antonio.tomoniu@prietenii-tai.ro

OFERTĂ EDUCATIONALĂ PENTRU SOFT EDUCATIV
http://prieteniitai2012.blogspot.ro/
Citiţi prezentarea manualului de utilizare la paginile 36, 37, 38, 39

Pagina 16

Sămănătorul - Anul II. Nr. 8 - aug. 2012 - UTILE
Divizia Educationalã Prietenii Tãi
OFERTA EDUCATIONALA COMPLEMENTARĂ ÎNVĂŢĂMÂNTULUI FORMAL
http://prieteniitai2012.blogspot.ro/
al
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o
http://www.varoxmagazin.ro/index.php
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NOU! Magazin online pentru soft educativ:
http://www.varoxmagazin.ro/index.php
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SILVIU-AURELIAN JIMBOREAN
- (n. 1991, Topliţa-Harghita) - Eseist, teolog
Schimburi epistolare din veacul de aur Viata bisericească oglindită în schimburile epistolare din
veacul de aur al literaturii patristice - Corespondenta
Sfântului Atanasie cel Mare
al Nilului, la marginea deşertului, "muntele
Viaţa Sfântului Atanasie cel dinafară", în locul numit Pispir, unde
Mare
rămâne timp de 20 de ani, până în 306,
când ucenicii lui îl obligă să părăsească
Sfântul Atanasie cel Mare s-a acest loc de asceză, în urma atacurilor
născut în anul 295, la Alexandria, Egipt, diabolice ce l-au lăsat aproape mort. În
din părinţi cu o stare socială bună, dar acest moment devine părintele spiritual al
despre care nu se ştie dacă erau creştini multor călugări din diferitele "colonii
monastice" din deşerturile Egiptului, dintre
sau păgâni.
Vestitul părinte al care cele mai vestite erau cele din Nitria
monahismului s-a născut în satul Coma şi Schit (Skete).
A urmat şcolile bisericeşti din
din Egiptul de Mijloc în anul 251, ca fiu
al unor ţărani crestini înstăriţi; aici a Alexandria, unde a primit o educaţie
învăţat să practice credinţa, mergând des creştină, dar a frecventat şi şcolile greceşti
la biserică. După moartea părinţilor săi de filozofie, dobândind o educaţie clasică.
- Antonie avea pe atunci vârsta de 20 de La vârsta de 17 ani, în anul 312, este făcut
ani -, întrebându-se care este calea lui citeţ, iar în anul 319 diacon. La scurt timp
în viaţă, a auzit în biserică cuvântul după aceasta este învestit în funcţia de
Evangheliei, care zice: "De voieşti să fii secretar al patriarhului Alexandru, pe care
desăvârşit, mergi, vinde avuţiile tale şi, îl însoţeşte la Primul conciliu de la Niceea
venind, urmează Mie" (Matei 19,21). din 325.
Patriarhul de atunci, Papa
Antonie a primit acest cuvânt ca şi cum
îi era adresat lui direct şi, după ce şi-a Alexandru, a prezis că Atanasie va deţine
împărţit averea la săraci şi a dat-o pe la un moment dat o funcţie înaltă. Până la
sora lui în grija unei comunităţi de 20 de ani, Atanasie a scris un tratat intitulat
fecioare, s-a retras în singurătate. A "Despre întrupare", susţinând şi explicând
vieţuit la început într-o colibă la că Iisus Hristos s-a născut Dumnezeu şi
marginea satului natal, sub ascultarea Om. În jurul anului 319, când Atanasie a
unui alt ascet din regiune, mai vârstnic fost diacon, un preot pe nume Arie de
şi mai experimentat, iar apoi într-un Alexandria, un preot ieşit chiar din sânul
mormânt idolesc părăsit. În 286, la Bisericii din Alexandria, a început să înveţe
vârsta de 35 de ani, se aşază într-o că a fost un timp înainte ca Dumnezeu
fortăreaţă părăsită situată pe malul drept Tatăl să-l creeze pe Fiul în care Fiul nu a
existat. Atanasie a răspuns că această
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creare a Fiului din Tatăl, sau crearea
Logosului, a fost o relaţie eternă între ei,
nu un eveniment ce a avut loc în timp. Aşa
a început lupta creştinismului împotriva
ereziei ariene. Atanasie a luptat toată viaţa
lui împotriva arianismului. Ca diacon, l-a
însoţit pe Alexandru al Alexandriei la primul
Sinod din Niceea, în anul 325, unde s-a
formulat simbolul credinţei din Niceea şi a
fost condamnat Arie şi adepţii lui.
Biserica coptă are o tradiţie potrivit căreia
Atanasie a fost principalul autor al
simbolului de credinţă de la Niceea şi de
aceea a fost numit apărătorul credinţei.
Pe data de 9 mai 328, la vârsta de 33
de ani, i-a urmat lui Alexandru ca episcop
de Alexandria, devenind cel de-al 20-lea
Patriarh al Bisericii din Alexandria, poziţie
pe care a avut-o timp de 45 de ani, din care
16 i-a petrecut în exil. În urma ridicărilor şi
căderilor influenţei arianismului, Atanasie
a fost alungat din Alexandria cel puţin de
cinci ori, fiind readus în scaunul episcopal
mai târziu. Din această cauză a fost numit
Athanasius contra mundum sau "Atanasie
împotriva lumii".
Apărător îndârjit al dreptei credinţei
în timpul crizei ariene, îndată după Conciliul
Ecumenic din Niceea, a plătit rezistenţa sa
eroică prin cinci perioade de exil, în care a
fost trimis de împăraţii Constantin al II-lea,
Constant, Iulian Apostatul şi Valens.
Atanasie avea stofă de luptător şi, când era
necesar să lupte cu adversarii săi, el era cel
care pornea mai întâi la atac: "Îmi pare bine
atunci când trebuie să mă apăr", scrie el în
"Apologia fugii". Avea curaj atât de mult
că ar fi putut da şi altora, dar ştiind cine
sunt adversarii săi (odată l-au acuzat că ar
fi asasinat pe Episcopul Arseniu, care nu

după mult timp a apărut viu şi sănătos)
nu aştepta în casă ca ei să vină şi să
pună mâna pe el, ci fugile sale uneori
au fost adevărate lovituri de teatru, şi
el însuşi le descrie cu multă vervă.
După aceea, chemînd pe părinţii
lui Atanasie, l-a încredinţat lor, ca întru
bună învăţătura cărţii crescîndu-şi
copilul lor, să-l aducă iarăşi la dînsul,
şi mai ales la Sfînta Biserică a lui
Dumnezeu, după ce va creşte. Pentru
că mai dinainte vedea în el darul lui
Dumnezeu şi aşa s-a şi făcut.
După ce Atanasie a învăţat carte
din destul şi la toată filosofia cea din
afară s-a deprins, l-au dus părinţii la
Preasfinţitul Patriarh Alexandru, ca şi
Ana pe Samuil, şi în dar l-au dăruit lui
Dumnezeu. Atunci patriarhul l-a făcut
cleric, în care rînduială s-a luptat cu
ereticii, din tinereţe, ca un viteaz ostaş,
şi a răbdat multe de la dînşii, încît nu
se pot spune toate; dar nici nu se cade
a trece sub tăcere cîteva nevoinţe mai
alese şi fapte ale lui.
.....

Citiţi mai departe pe site-ul http://www.samanatorul.ro/editura-online/
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Silviu-Aurelian_Jimborean-Schimburile_epistolare_din_veacul_de_aur.pdf
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Iuliu-Marius Morariu (n. 1991, Salva-BistriţaNăsăud)

Viata bisericească a secolului de aur
oglindită schimburile epistolare
despre corpusurile epistolare ale Sfintilor Atanasie cel Mare,
Ambrozie al Milanului , Vasile cel Mare , Grigore de Nazianz
şi Ioan Gură de Aur

.

realizate cu sârg şi zel, pe care o punem la

1. Prefaţă

dispoziţia cititorului şi cercetătorului, în mâna
căruia nădăjduim că ea va fi o unealtă

Spre începutul acestui an, publicam preţioasă.
Nădăjduim de asemenea, că, în
la ,,Editura Dorna Tismana” şi în revista
,,Semănătorul”, un studiu despre felul în care contdiţiile în care, toţi cei implicaţi în proiect îşi
viaşa bisericească a primelor secole este vor publica studiile, vom reuşi să le grupăm,
reliefată de către Sfântul Ambrozie cel Mare tot aici, la ,,Sămănătorul”, după cum ne este
gândul, într-un volum colectiv mai amplu.

în corpusul său epistolar.1
De curând, acelaşi lucru a făcut şi

Autorul,

colegul meu, Cătălin Varga, cu opera

02.08. 2012

Sfântului Grigorie de Nazianz2 , şi, urmează
să facă la fel alţi colegi, cu operele Sfinţilor
Atanasie cel Mare, Ioan Gură de Aur şi Vasile
cel Mare, pentru că ceea ce am publicat noi
a constituit parte a unui proiect didactic, pe

1

Iuliu-Marius Morariu, Viaþa bisericească a secolului
de aur oglindită în corpusul epistolar ambrozian, Editura
Dorna-Tismana, Tismana, 2012, ºi Idem, Viaþa
bisericească a secolului de aur oglindită în corpusul
epistolar ambrozian, în rev. ,,Sămănătorul”, anul II, nr.
2, februarie, Tismana, 2012, pp. 22-24.
2

care-l dorim materializat, de ce nu, într-o

Cătălin Varga, Fragmente epistolare din opera
Sfântului Grigorie Teologul, în rev. ,,Sămănătorul”, anul

operă mai amplă, ce să se constituie într-un II, nr. 7, iulie, Tismana, 2012, pp. 8-9.
fel de repertoriu bibliografic, ce prezintă
sistematic

principalele

teme

2. Introducere

ale

corespondenţei lor.
La vremea întocmirii proiectului, mi-a
revenit şi sarcina de a realiza o sinteză a
scrisorilor lor, pe care, după cum se va vedea,
le-am grupat, după diverse criterii, încercând
să văd asemănările şi deosebirile, precum şi
reciprocitatea corespondenţei lor (în acest
sens, se va vedea cum Sfântul Vasile, de
exemplu, îi va scrie Sfântului Grigore, şi
acesta îi va răspunde scrisorii sale). Aşa s-a
născut lucrarea de faţă, rod al unei munci

Odată cu recunoaşterea de
către Constantin cel Mare a creştinismului
între religiile recepte ale Imperiului, acesta
se va dezvolta într-o manieră galopantă.
Ieşit din ascunzişul catacombelor şi scăldat
în soarele bucuriei, el va începe să se
extindă. Din acest motiv, între preocupările
aderenţilor săi se vor regăsi interesul pentru
rugăciune, contemplaţie, filozofie şi chiar
literatură.1
Concomitent însă, vor apărea şi
probleme de ordin administrativ, dogmatic
şi moral, generate fie de interpretările
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greşite ale anumitor personalităţi eclesiastice ale vremii, fie de anumite comportamente
ce contraveneau Evangheliei.
Frumuseţea şi amploarea acestei etape a vieţii creştine, dar şi greutăţile cu
care se confruntă ea, ni le arată în mod direct însăşi trăitorii vremii, prin scrierile lor.
Între scrierile patristice cu caracter istoric2 , la loc de cinste se găseşte
corespondenţa părinţilor, care este una bogată şi abordează o problematică variată3 .
Ea va constitui subiectul cercetării de faţă, având valoare de izvor istoric şi fiind
superioară în acest context altor opere (celor dogmatice pentru că scrisorile surprind
adesea elemente istorice în mod clar şi explicit, iar în general pentru că, dacă operele
Sfinţilor Părinţi de mare prestigiu au trecut adesea prin mâna mai multor copişti, care
au adăugat sau au extras câte ceva din ele, sau, în cazuri speciale, printr-o cenzură
a vremii, corpusurile epistolare sunt ferite de astfel de pericole şi expun adevărul pur,
faptul istoric concret, nevoalat, necenzurat).
Cele mai importante corpusuri epistolare ale vremii sunt cele ale Sfinţilor
Atanasie cel Mare4 , Ambrozie al Milanului5 , Vasile cel Mare6 , Grigore de Nazianz7 şi
Ioan Gură de Aur,8 ele dominând atât prin volum cât şi prin bogăţia tematicii abordate
sau profunzime. Asupra lor mă voi opri în rândurile ce urmează, analizând destinatarii,
problemele abordate şi felul cum se răsfrâng ele asupra felului de a fi al vieţii creştine
a vremii.
1

I.P.S. Nicolae Corneanu, Patristica, filosofia care mângâie, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2004, p. 134.
şi nu numai. Elemente ale vieţii bisericeşti se regăsesc şi în scrieri cu caracter moral şi doctrinar,
unde se face referire la un eretic dintr-un anume loc, care a început a propovădui o învăţătură greşită
(n.n.).
3
Cele mai importante corpusuri (dat fiind faptul că aceasta s-a păstrat, nu că alţi Sfinţi Părinţi nu ar fi
avut un schimb epistolar cel puţin le fel de voluminos) şi consistenţă fiind a Sfântului Vasile cel Mare,
a Sfântului Grigorie de Nazianz, a Sfântului Atanasie cel Mare şi a Sfântului Ambrozie şi a Sfântului
Ioan Gură de Aur.
4
Sf. Atanasie cel Mare, Scrieri, partea a II-a, trad. pr. prof. Dumitru Stăniloae, PSB vol. 16, Editura
Institutului Biblic şi de Misiune al BOR, Bucureşti, 1988, pp. 21-190.
5
Aşa cum sunt ele prezentate în cel de-al 53 volum al colecţiei ,,Părinţi şi Scriitori Bisericeşti”, traduse
şi adnotate fiind de prof. David Popescu. A se vedea: Sfântul Ambrozie, Scrieri, partea a doua, traducere
pr. prof. dr. Ene Branişte, prof. David Popescu, lect. dr. Dan Negrescu, colecţia ,,Părinţi şi Scriitori
Bisericeşti (PSB)”, vol. 53, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române,
Bucureşti, 1994, pp. 26-322.
6
Pe care le regăsim în limba română în vol: Sfântul Vasile cel Mare, Epistole, traducere pr. Teodor
Bodogae, ediţie revizuită de Tudor Teoteoi, Editura Basilica a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2010,
precum şi în: Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri, partea a III-a, traducere, pr. prof. Teodor Bodogae, col.
,,Părinţi şi Scriitori Bisericeşti (PSB)” ,vol. 12, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe
Române, Bucureşti, 1988, pp. 93-640.
7
Scrierile sale nu se găsesc decât în parte traduse în limba română, în: Sfântul Grigorie de Nazianz,
Epistole către Sfântul Vasile cel Mare, traducere Alexandru Mihăilă, în rev. ,,Studii Teologice”, seria a
III-a, anul V, nr. 1, ianuarie-martie 2009, pp. 215-236. Celelalte sunt disponibile doar în limba engleză,
în cel de-al şaptelea volum al colecţiei ,,Niceene and post-niceene fathers. A se vedea în acest sens:
Gregory Nazianzen, Select letters, în col. ,,Niceene and post-niceene fathers”, vol. 7, second series,
edited by Philipp Schaff and Henry Wace, Hendrickson, second printing 1999, pp. 435-482 (disponibil
şi în variantă electronică, pe http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf06.html).
8
Scrisorile lui, în limba română se găsesc în volumele: Sfântul Ioan Gură de Aur, Scrisori, traducere
pr. prof. Dumitru Fecioru, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti,
2008 şi Sfântul Ioan Gură de Aur, Scrisori din exil, despre deprimare, suferinţă şi providenţă, trad. Ioan
I. Ică jr, Editura Deisis, Sibiu, 1997.
2

CITIŢI MAI DEPARTE STUDIUL (cu note de subsol) AICI:
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Iuliu-Marius_Morariu-Schimburile_epistolare_in_sec_de_aur.pdf
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A.

1. Gheorghe Duncea, Tudor Vladimirescu, aşa cum l-am cunoscut, Bârda, Editura Cuget
Românesc, 2012, format A5, hârtie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 150 pag., 6 lei;
2. Sf. Irineu al Lyonului, Cuvânt împotriva ereziilor (Trad. Prof. Elena Nistor), Bârda,
Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 150 pag., 8 lei;
3. Prof. Dr. Constantin Negreanu, Istoria proverbului românesc, Bârda, Editura Cuget
Românesc, 2012, format A5, hartie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 160 pag., 8 lei.
4. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Sfintele Taine şi proverbele româneşti, Bârda, Editura Cuget
Românesc, 2012, format A5, hartie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 82 pag., 6 lei.
5. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Biserica
Ortodoxă Română”(1874-2004), vol. I, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, format A5, hartie şi
tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 570 pag., 40 lei.
6. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Urme, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hartie
şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 312 pag., 20 lei.
7. Profeţii privind România, vol. I, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, 42 pag., 3 lei.
8. Colinde din Transilvania, vol. IV, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2011, 237 pag.,
format A5, hârtie şi tipar offset, copoertă policromă, plastifiată, 16 lei;
9. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei
,,Ortodoxia”(1949-2008), Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2011, 609 pag., format A5, hârtie şi tipar
offset, copertă policromă, plastifiată, 40 lei;
10. Vieţile Sfinţilor, vol. II, Malovăţ, Editura Parohiei Malovăţ, 2011, 560 pag. , format A5,
hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 30 lei;
11. Anton Pann, De la lume adunate şi iarăşi la lume date…, ediţia a II-a, Bârda, Editura
,,Cuget Românesc”, 2011, 184 pag., format A5, hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 12 lei;
12. Al. Stănciulescu-Bârda, Nicolae Iorga. Concepţia istorică(Prefaţă de Acad. Ştefan
Pascu), ediţia a II-a, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2011, 370 pag., format A5, hârtie offset,
copertă policromă, plastifiată, 26 lei;
13. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei
,,Studii Teologice”(1929-2008), Bârda, Editura ,,Cuget Românesc, 2010, 808 pag., tipar şi hârtie
offset, copertă policromă, plastifiată, 50 lei.

ŞI
I
Ţ
T
R
CĂ ARIA
TIC
N
A

B. Cărţi în curs de apariţie:
14. Nunta din Transilvania;

15. Amintiri despre N. Iorga;
16. Bibliografia Revistei ,,Mitropolia Olteniei”(1949-2009);
17. Proverbe religioase româneşti;
18. Religia şi proverbul românesc;
19. Studii şi documente privind Istoria României, vol. III (Banatul);
20. Scrisoare pastorală, vol. V;
21. Chemări la Domnul, vol. IX;
22. Călăuză biblică;
23. Bibliografia Revistei ,,Biserica Ortodoxă Română”(1874-2004), vol. II
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Citiţi despre «Micul anticariat» al Editurii Cuget Romanesc şi Oferta de
carte - nr 20 din anul 2012 aici:
http://www.scribd.com/doc/100800267

NOU! Citiţi pe site-ul
http://www.scribd.com/semanatorul

"Scrisoare pastorală" - anul X - nr. 235, aug. - 2012, aici:
http://www.scribd.com/doc/103074870

Punem la această adresă colecţia din sem. II - 2012!
Pr. Prof. Dr. Al. Stãnciulescu-Bârda
Chemarea mânãstirii (din «Scrisoare pastorală» - nr. 235)
În toată copilăria şi tinereţea mea mânăstirile m-au fascinat. Aveau ceva, ca un magnet, care mă
atrăgeau. Poate dacă aş mai fi avut fraţi, mi-aş fi îndreptat paşii definitiv spre mânăstire. An de an eram
nelipsit de la hramurile unor mânăstiri precum Tismana, Schitul Topolniţa, Polovragi şi Lainici. Cu autobuzul,
cu trenul, cu bicicleta sau chiar şi pe jos, trebuia să ajung. Simţeam o chemare, o atracţie, iar după
Sărbătoare simţeam că plutesc, eram cu adevărat fericit. Dumnezeu ştie dacă e vina mea sau a celor ceau intrat încălţaţi în sufletul meu, ca să nu mai am şi azi aceleaşi trăiri!
Era în vara anului 1969. Eram elev la seminarul din Craiova. Trecusem în anul II. Părinţii îmi
cumpăraseră o bicicletă semicursieră ,,Ukraina”. Era o bijuterie. Timp de nouă ani, în toate vacanţele, cu
timp şi fără timp, am bătut drumurile până la Obârşia Cloşani, Calafat, Herculane, Tismana, Polovragi,
Lainici. Parcă zburam cu ea!
În vara aceea vorbisem cu unul al lui Pascaloniu din Bâlvăneşti să mergem cu bicicletele la hram
la Mânăstirea Lainici, pe 6 august. Zis şi făcut! În după-amiaza de 5 august am plecat la drum. Când am
ajuns la Bâlvăneşti, tatăl prietenului meu mi-a adresat cuvinte grele. Nici vorbă să-şi lase fiul să mă
însoţească. Ar fi trebuit să mă întorc la Malovăţ şi s-o iau pe drumul principal, pe asfalt, spre Târgu-Jiu.
N-am făcut-o. Am crezut că pot ajunge cu bine şi dacă dau pe Balta-Baia de Aramă. Pe acest traseu,
până la Tg. Jiu aveam peste 100 kilometri de străbătut. Aveam mult de urcat cu bicicleta la mână, dar ce
conta. Când am ajuns la Tg. Jiu, era în jur de ora 22-23. Oricum, era întuneric deplin. M-am dus la gară.
Am lăsat bicicleta la ,,bagaje”. Pentru un bagaj obişnuit taxa era un leu, pentru bicicletă a fost trei lei. Mam dus în oraş să mănânc ceva. Mi-era o foame de lup. Undeva în centru am găsit un restaurant. Cu
greu am aflat un loc liber la o masă. Mi-am comandat ceva de mâncare şi o sticlă de apă minerală. Cu
mine la masă era un domn, care băuse binişor alcool. Nu era beat, era doar băut. Avea poftă de vorbă şi
ne-am împrietenit repede. Era avocatul Alexandru Popescu din Tg. Jiu. Până pe la ora 2, când s-a închis
localul, am stat de vorbă. Mi-a plătit consumaţia. M-a rugat ca atunci când mă voi preoţi, să-i scriu,
fiindcă vrea să-mi doneze un rând de veşminte preoţeşti. Nu m-a lăsat să merg la gară, unde aveam de
gând să rămân până dimineaţa. M-a luat acasă la dânsul.
Am străbătut multe străzi, până am ajuns în faţa unei vile imense cu câteva etaje. Undeva la
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etaj mi-a spus că dorm soţia şi cele două fiice ale sale. Noi am intrat pe undeva printr-o portiţă în partea
din spate a clădirii. Acolo era o cămăruţă de câţiva metri patraţi, în care abia aveau loc un pat, o masă
şi un scaun. Aceea era camera avocatului. Acolo rămânea noaptea, când se întorcea din oraş. A trebuit
să mă culc cu el în pat. Dimineaţa, m-am sculat devreme, când primele raze de lumină s-au strecurat
pe fereastră. L-am trezit şi pe domnul avocat. S-a uitat surprins la mine şi m-a întrebat nedumerit: ,,- Tu
cine eşti, măş Ce-i cu tine aiciş” A trebuit să-i povestesc cum ne cunoscusem seara, ce am vorbit… Cu
multă greutate şi-a amintit…
Mi-am luat bicicleta de la gară şi am pornit-o spre Lainici. Mă concuram cu trăsurile şi căruţele
împodobite, care mergeau tot la mânăstire. Am asistat la slujba oficiată de ierarh şi de un sobor numeros,
am privit fascinat cântăreţii de muzică populară şi dansatorii de pe scenele de pe Valea Jiului, din
apropierea mânăstirii, am văzut şi am auzit câte toate până aproape de asfinţitul soarelui. Nu am ştiut
când a trecut ziua.
În sfârşit, m-am hotărât să plec spre casă. Drumul era lung şi eram conştient de greutăţile lui.
Nu conta. Fusesem la mânăstire şi asta mi-era de ajuns. Am trecut de Tg. Jiu. Se întunecase bine. Am
trecut de Ciuperceni, de Vârtop şi am început să urc Dealul Bujorăscului. Era asfalt. La un moment dat,
m-au simţit nişte câini. În apropierea şoselei era una sau mai multe stâni staţionate. Mi s-a făcut inima
cât puricele. Nu aveam nici o apărare. Câinii veneau în goană în urma mea. Cred că m-ar fi sfâşiat
dacă mă ajungeau. Am sărit pe bicicletă şi am pornit-o înnebunit de frică. Parcă şi bicicleta simţea frica
mea. Deşi drumul începuse să urce, bicicleta mea alerga ca niciodată. Auzeam în urmă ghearele
câinilor cum se loveau de asfalt, îi auzeam lătrând tot mai aproape. Am fugit cum nu am făcut-o
niciodată, dar câinii nu au reuşit să mă prindă. Până la urmă s-au lăsat păgubaşi. S-au întors la oile lor.
Am coborât şi eu de pe bicicletă. Eram ca un burete îmbibat în apă. La cumpăna nopţii, ajunsesem în
vârful Dealului Bujorăscu, în inima pădurii. Nu trecea maşină, nu se auzeau decât ţipetele păsărilor de
pradă, care ieşiseră la vânătoare…. La lumina lunii am văzut că ceasul arăta ora 24,00!
Când se revărsau zorile, am ajuns acasă. Părinţii mă aşteptau. Toată noaptea nu dormiseră şi
ascultaseră cu încordare, poate-poate, mă aud venind. Gânduri negre le dădeau ocoale. Singura lor
nădejde le era Dumnezeu. Când m-au văzut, au început să plângă de bucurie. Nu le-am povestit
niciodată ce mi s-a întâmplat pe Dealul Bujorăscu!

SFÂNTA MÂNĂSTIRE TISMANA -DESEN DE LA 1900

Vedeţi imaginea originală aici:
http://www.imagoromaniae.ro/imagini/mnstirea-tismana.html
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CEZARINA ADAMESCU - (n. 1951)
Poetă, prozatoare, eseistă, dramaturg,
crtitic literar
SCURTE MEDITAŢII DUMINICALE
care o să te scalzi, la timp potrivit, în braţele lui
Dumnezeu de unde n-o să mai poţi aluneca
niciodată...

PE CĂRĂRI FELURITE SPRE
LUMINIŢA DIN CAPĂT

18 martie 2012

Rareori omul o apucă exact pe cărarea
pe care ar trebui să meargă pentru a ajunge
la ţintă. De obicei, se caută cu osârdie, drumuri
întunecate, înguste, accidentate, pe buză de
prăpastie, fiindcă, nu-i aşa? omul are vocaţia
primejdiei şi fără puţină adrenalină, n-ar avea
farmec nimic.
Pe aceste drumuri dosnice poţi întâlni
lesne tâlhari care să te jefuiască de ceea ce
ai mai bun în tine sau la tine: de cinste, onoare,
demnitate, avuţii sufleteşti. Pe cine să reclami
dacă hoţii se fac nevăzuţi într-o clipă?
Şi tu rămâi păgubit de tot ce ai avut
bun înainte. Cu greu te vei mai putea reface
din această cumplită încercare: va trebui s-o
iei de la început, pas cu pas, să înveţi din nou
să deprinzi, cu sau fără busolă, geografia
drumului pe care-l vei avea de străbătut de
aici înainte. Drumul drept se ţine anevoie. Mai
curând cel lăturalnic, cel înfundat, fiindcă-i mai
misterios, mai ispititor. Dar şi cel mai pierzător.
Călăuzele pot fi clarvăzătoare sau
oarbe. Te pot îndrepta greşit, cu bună ştiinţă.
În gropi poţi călca deseori. Şi nu întotdeauna
vei putea ieşi la suprafaţă singur. Îţi trebuie o
mână, o creangă, un fir de pai de care să te
agăţi. Mâna poate fi a unui dascăl, prieten,
duhovnic. Braţul poate fi al părinţilor. Creanga
poate fi a familiei sau a Bisericii, care-ţi oferă
o a doua punte de salvare prin Taina Sfintei
Spovezi şi a Împărtăşaniei. Iar firul de pai este
nădejdea în Dumnezeu. Deşi poate părea
slab, e trainic şi te poate ridica din nou pe teren
neted, pe un drum sigur, la capătul căruia poţi
zări, luminiţa. Spre ea să te îndrepţi pentru
că, din luminiţă de candelă se poate
transforma într-o imensă lumină cerească în

DACĂ AR FI DE VÂNZARE...
Aş merge să cumpăr... E vorba de ceea
ce are omul mai multă nevoie: un strop de
tandreţe, un picuşor de bunătate, de alinare,
de mângâiere, un bucheţel de gânduri
bune...Iată ce cumpărături aş dori să fac, dacă
tot nu le pot găsi gratuit, nicăieri...
Am căutat pe toate drumurile şi-n toate
drogstorurile aceste „produse”, dar, rareori am
găsit...Aş fi dat orice...
Bunătatea sufletească e un lucru atât
de rar încât, nu se mai poate găsi nici măcar în
biserică...A fost înlocuită cu un alt produs, care
are mare căutare azi: interesul....
Şi astfel, din interes în interes, sau
interes peste interes, clădim o construcţie
şubredă, din toate punctele de vedere, care la
primul vânticel se va prăbuşi...
Pe care temelie să edificăm ceva
trainic? M-am întrebat de multe ori. Răspunsul
nu poate fi decât unul: pe Dragostea lui Cristos
care generează dragostea între oameni.
Îl mai iubim noi oare pe Cristos?
Poate, numai cu buzele, atunci când
rostim Crezul, dacă-l rostim. Sau nici atunci.

Revin tot mai des la vorbele lui
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Quohelet: Goană după vânt! Deşertăciune,
deşertăciune şi totul este deşertăciune.
Atunci, la ce bun ne naştem, creştem,
trăim? Pentru ca apoi să murim? Doar atât?
NU se poate. Trebuie să mai fie ceva de care
să ne agăţăm când plouă peste lume cu
singurătate.
În căutarea acelui „ceva” – oamenii
se nevoiesc toată viaţa.
Şi nu de ei depinde întotdeauna să-l
găsească.
E un har pe care ţi-l dăruie Duhul.
Doar tu poţi să-l gestionezi, ca pe talantul
încredinţat, pe care nu trebuie să-l îngropi
în pământ, ci să-l sporeşti şi să-l
împărtăşeşti, celor aidoma ţie....
18 martie 2012

VOCI ÎN DEŞERT
De câte ori nu te-am strigat, sperând
că vocea mea va fi auzită! De câte ori nu ţiam trimis semne de gând, nădăjduind că le
vei putea tălmăci!
De câte ori nu m-am făcut vis pentru tine...
Nici cuvintele nu s-au lăsat

interpretate, descifrate, nici tăcerile nu au
fost ascultate... Păcat! Urmele paşilor pe
nisip au fost acoperite de apa mării în
flux...Vocea a fost înnăbuşită de altele
mai stridente...
N-a fost chip să-ţi distrag nici o
clipă atenţia.
N-a fost chip să-mi auzi chemarea.
Frunzele stejarilor şi ale fagilor au
estompat orice zgomot.
Liniştea a înmormântat toate
dorinţele.
Acum e pace deplină. Pe pământ
şi în cer, pe mare, pe munte, în codru.
Nici o mişcare. Ţipenie, deşi în jur, forfota
e în toi, glasurile se-mpletesc şi se
încalecă. De unde se-aud aceste
murmure stranii?
În inima mea – un gol absolut, dă
glas ecoului din fântână.
Reverbul acestuia urcă până-n
creastă de munte şi se rostogoleşte-n
văioage.
De pe trupul zdrobit lipseşte o
cruce.
18 martie 2012

Pagina 26

Sămănătorul - Anul II. Nr. 8 - aug. 2012 - GÂNDURI
A-ŢI VINDE VEŞNICIA PENTRU
UN DRAM DE TIMP

RAIUL ÎMPĂRŢIT PE FELII

Destul de mulţi oameni consideră că
aceasta este singura lor viaţă şi că nu
trebuie să o mai aştepte pe cealaltă, că nu
sunt siguri dacă mai vine vreodată. În
virtutea acestei convingeri, ei caută să
trăiască, dacă se poate din plin, condensat
şi aproape simultan, toate tentaţiile care li
se oferă şi să nu refuze nimic din ceea ce
întâlnesc.
Că e bine să-ţi trăieşti la maximum
toate evenimentele, întâmplările, ocaziile,
dacă tot ţi s-au dat.
Pentru aceasta ei fac toate eforturile
şi sunt în stare, aidoma eroului din Dr. Faust
să-şi vândă sufletul pentru a-şi mai trăi
tinereţea o dată şi a se bucura de toate
deliciile ei.
Timpul trece repede, însă, şi te
trezeşti din nou la poarta veşniciei, în care
baţi, de data aceasta sfios, pentru că ştii
deja ce te aşteaptă.
Pactul trebuie respectat de ambele
părţi.
Vrei ceva, trebuie să plăteşti cinstit.
E adevărat că unii încearcă să mai
trişeze puţin.
Dar ai un termen-limită care trebuie
respectat.
Ce înseamnă, de fapt, „dramul de
timp” – pe care l-ai dobândit în schimbul
veşniciei tale?
Câteva zeci de ani tumultuoşi, plini
de delicii trupeşti, în care distracţiile de tot
felul ţi-au încântat viaţa. Atât? Cam puţin?
Şi acum, cu ce te-ai ales?
Dacă nici un strop de veşnicie nu
mai ai şi nici nădejdea de a o recupera, nai înţeles nimic, oricât de puternic te-ai
crezut şi oricâte succese ai avut, şi ai trăit
degeaba.
Rostul unei vieţi nu constă în durata
ei, ci în intensitatea trăirii în Duh şi în unirea
cu Dumnezeu pentru totdeauna.

Cine crede că Raiul este parcelat,
aşa cum anumiţi investitori inventivi
încearcă să felieze Luna şi s-o vândă la
metru pătrat pământenilor, ar putea să cadă
într-o gravă eroare.
Sectoare, gubernii, regiuni, quartale,
districte, străzi, cartiere, împărţiri
administrative, aşa cum se poartă, şi pentru
care se duc bătălii pe viaţă şi pe moarte,
nu au nici un efect în lumea de dincolo.
Deşi există, fireşte, ierarhii îngereşti
care se ocupă de distribuţia defuncţilor.
Şi nici n-ar trebui să ne preocupe
prea mult acestea chestiuni, de vreme ce
ne-am câştigat veşnicia.
Mă întreb, dacă există şi dincolo
supremaţii pentru locuri în faţă, în centru,
în dreapta sau în stânga lui Dumnezeu.
Atunci, de ce se mai războiesc
preopinenţii zilei, pentru câteva sute de
hectare de teren intravilan sau extravilan,
de vreme ce nu le pot lua cu ei, în casa
cea veşnică?
De ce se omoară şi-şi vând părinţii
şi fraţii pentru nişte acareturi care, oricum
vor fi sortite ruginii şi moliilor?
Dacă am putea realiza cât de puţin
timp avem la dispoziţie să ne construim
veşnicia, am lucra zi şi noapte pentru ca
edificiul să nu rămână fără acoperiş sau
cu pereţii netencuiţi.
La Nunta Mirelui trebuie să ne
îmbrăcăm în veşminte curate şi să
aşteptăm invitaţia cu candelele aprinse, nu
precum fecioarele nechibzuite care se
ocupau de cu totul alte trebuşoare, decât
întreţinerea flăcării în candela proprie.
Să fim cu băgare de seamă: timpul
va sosi ca un hoţ şi ne poate lua pe
nepregătite.
Şi cred că nimeni nu vrea să-şi
petreacă veşnicia pe întuneric.
CEZARINA ADAMESCU

18 martie 2012

.
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RECOMANDĂRI DIN Blogurile SĂMĂNĂTORUL

http://samanatorul.blogspot.com/
http://cleptocratia.blogspot.ro/
Alex Berca - Europa de ieri, de azi şi de mîine

http://samanatorul.blogspot.ro/2012/08/alex-berca-europa-de-ieri-de-azi-si-de.html
In ţară suntem 19.043.767 de cetăţeni

http://samanatorul.blogspot.ro/2012/08/in-tara-suntem-19043767-de-cetateni.html
Mariana Zavati Gardner - După-amiază de vară
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/08/mariana-zavati-gardner-dupa-amiaza-de.html
Ioan Dicezare s-a stins din viata la 96 de ani
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/08/ioan-dicezare-s-stins-din-viata-la-96.html

100 ani dela naşterea lui MILTON FRIEDMAN
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/08/100-ani-dela-nasterea-lui-milton.html

Mircea Vâlcu-Mehedinţi - POLITICA IMPOTRIVA POPORULUI
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/08/mircea-valcu-mehedinti-politica.html

Dan Puric - BLESTEM DE OM SĂRAC
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/08/dan-puric-blestem-de-om-sarac.html

Ce-are a face Mihail Neamţu cu legionarismul?
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/08/ce-are-face-mihail-neamtu-cu.html

Plângere penală pe numele lui Traian Băsescu
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/08/plangere-penala-pe-numele-lui-traian.html
Traian Bădulescu - Şuţeanu - "ADVOCATUL DIAVOLULUI..."
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/08/traian-badulescu-suteanu-advocatul.html
CRISTIAN ŢOPESCU DESPRE PARLAMENTARI
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/08/cristian-topescu-despre-parlamentari.html

Cum au pus românii opinca pe Parlamentul de la Budapesta
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/08/cum-au-pus-romanii-opinca-pe.html

FILME PE CATEGORII:
https://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/filme-documentare
https://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/filmedocumentare
https://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/filme-romanesti
https://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/teatru-radiofonic
Filmele Festivalului Cantecului, Dansului si Portului Popular
Gorjenesc - Tismana - Sfântamaria Mare, aug. 2012

http://www.youtube.com/festivaltismana
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GEORGE ANCA (n. 1944, Vâlcea) Poet, eseist,
specializat în indianistică
http://georgeanca.blogspot.ro/
TRISTEŢEA RUDELOR

TRISTEŢEA RUDELOR
1
Încărcată, întâi cu Hegel şi Marx, apoi cu
Sorel, Paretto şi Fanon, Hannah Arendt îmi dă
impresia că indienii din SUA ar putea dărâma
administraţia. Lui Hugo, în vis: v-am trimis o cerere,
dar n-a ajuns la d-stră; nu stau singur, nici numai
cu nevasta; de-aia n-am copii. Ce poezie i-a dictat
Jan Angelei şi ea a scris-o pe ziar: Noaptea dezbină
cetatea-n tărâmuri duşmane / Trag vârcolaci la
edecul miturilor de prisos. Stefano Poggi in
Introduzione: „Per Faber la caratteristica di una
filosofia che abbia a che fare con l’esperienza e
quella di essere riflessiva”.
Voi continua scoaterea de citate, dar eu nam mai scris nimic. Aseară, am fost la un concert
în beci. După aia, am băut vin şi coniac. La masă,
m-a apucat frica. Sunt oameni care, legându-se
de incoerenţele tale, te şi anulează în închipuirea
şi actele lor, ca apoi, amărăciunea să fie numai a
închipuirii şi actelor tale. Eşti nemaipomenit de
supus urmăririlor premeditate cu generaţii înainte.
Te simţi deodată hăituit, şi n-ai cum fi,
astfel încât se duce toată fericirea. Iar eu am nevoie
de iubire. Să fie înfiată iubirea mea, măcar.
Noica nu mă minte. Mă vede cum sunt şi
mă vede că sunt. În principiu, ce-mi mai trebuie?
În principiu, nimic. Dar eu n-am mai scris. Nici nam avut unde. Nici ce? Cum s-o luăm?
Practic, eu nu vreau să scriu. Cel mult să
încurc scrisul. E drept, în felul ăsta, eu vreau mai
mult să scriu decât să gândesc. Şi ceea ce vreau
cu adevărat este să fiu întreg. Or, eu dau oricând
impresia de a fi neîntreg. Şi nu sunt aşa, însă nici
eu nu găsesc un unghi potrivit de a mă vedea
întreg, şi-l tot schimb, încât oricine, din afară, asistă
la un joc fără gust. Învârtesc un telescop prin care
să priveşti din cer în jos.
Hezel-Franki mângâie acum nici un minut
foaia din stânga, în dorinţa de a se întinde pe ea.
Soarta lui vine din America, era să zic, veche, o
Americă a americanilor.
Păi aici sunt înşiraţi prietenii, cunoştinţele,
cu întâmplările lor ideale. Io de ce m-am prostit
26-27 de ani?

Rar principii aşa: dacă vorbeşti serios
întotdeauna eşti pierdut, nemaiştiind niciodată să
vorbeşti şi aiurea, iar dacă vorbeşti mereu aiurea nu
eşti pierdut, chit că nu mai ştii, la o adică, să vorbeşti
serios. Însă, cu adevărat serios poate vei vorbi doar
după o viaţă de vorbire neserioasă.
Acum să nu-mi fie chiar frică de tot. Aş vrea
să articulez, nu vorbe, cât situaţii fără termen de
comparaţie, aş vrea să fiu un opăcit absolut, să se
mire toţi pe nerăsuflate, aşa cum am crezut câteva
clipe în viaţă că mi-ar fi posibil. Şi nu: marfă gravă,
de doi bani, fără iţe hlizite la infinit, aia mă descopăr
din ce în ce şi nu mai pot să deschid gura, nici lopata
să deschidă pentru mine nasturele unei gropi. Rămân
mut atunci, speriat de a spune, cumva, un cuvânt
prea aşteptat, prea nerecunoscut, o salutare sinceră
în sufletul meu, izvor de contrazicere şi lehamite în
ceilalţi.
De mirare cum am îmbrăţişat ca pe un leu
paginile despre altul şi despre tu şi despre noi. Îl
alesesem pe tu, ca bun creştin ce sunt. Acum parcă
mă tem, parcă tremur – ceva în genul înţelegerii lui
altul ca pe tu. Întunecatul altul. Misteriosul tu. Şi noi,
de nici unii, unul singur lângă ceilalţi, lângă alţii –
minune opacă.
Iată-mi înalta filosofie, ţi-am spus. Am
împrumutat-o, nici vorbă, de-aia m-am deplasat la
filosofi şi la savanţi de diferite vederi şi specialităţi,
cu bună ştiinţă provocându-le o impresie proastă,
dacă nu şi mai rău. Încep să-i cred pe ei, încep să
cred. Un câştig foarte mare: să nu-mi pierd măcar
eu încrederea în ei, sperând că nici ei nu-şi vor pierde
proasta impresie.
2
Concentrat o zi (3 ore) pe săptămână, timp
de 6 luni. Treabă pentru locotenenţii intelectuali...
(Tocmai când mă hotărâsem să notez, chiar din
urmă, „date”, care într-un târziu vor impresiona graţie
exactităţii lor de moment, transformate în romantism,
cu vremea.
Când colo, mă vor avea în evidenţă până la
50 de ani ai mei, până în 1994, scris în livret. De...
Înseamnă că trăind până atunci, chiar se merită să
notez.
Prima notiţă de principiu, nu ştiu dacă
exactă: ofiţerii din ziua de azi au de a face cu
intelectualii).
Momentul, ai zice, nu merită consemnat.
Poate tocmai de aceea ar trebui consemnat (nu şi
înfăptuit), ca în urmă să ne putem da seama.
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V.V., scriitor. Amar. De ziua lui, peste zece
oameni în încăpere. Peste 10 ani – peste 100 de
oameni. Şi noi.
D.J., inginer. Inginer ca inginer, dar
proprietar – casa a fost cumpărată, pe vremuri,
din milionul câştigat de taică-său, profesor
universitar, la loterie. Se poartă proprietarii (şi ei
se vaită).
O. M., muzician. Logodit cu D.P., o fată
cu care „nu se va căsători niciodată”, „să vedem”.
S.T.G.T., pereche de logodnici paradoxali,
oricât n-ar fi ei luaţi separat. Pun problema purităţii
unei rase obţinute prin unirea a două neamuri.
Fie iertaţi.
V.A., cuvios necanonic, asemeni lui V.T.,
adversaru-i, în concediu insular (se zice). Poate
Hawaii?
C.N., filosof dintre cele două războaie.
Actualmente, angajat al unui laborator de
psihologie al unui spital.
C.N., filosof. - problema jurnalului, a lui
„ce vrei”, a lui „întru”, problema problemelor şi
problema antico-nouă (arta cinematografică nu e
mare fiidncă nu a ieşit, ca altele, din credinţă.)
Triada hegeliană = Sfânta treime, conceptul=duhul
sfânt. Mircea Eliade şi piesa lui „Coloana fără
sfârşit”; Rafail şi fetiţa cu patru copii – în Anglia;
teama de a fi pompat şi de dezechilibru; sărăcia –
o leafă de 2000, singură în casă; actul de prezenţă;
propensiunea spre filosofie a Clujului; lista de
adrese – eram şi eu pe ea; eu – Anca -, n-aş pune
probleme, n-aş arăta manuscrise etc.; „L-ai prins
pe A. M.?”; cine te simpatizează, cine-ţi sunt
aliaţii?
M.C. are complexe, încă din copilărie – fiul
geografului M;
J.A. (sau I.A.) i s-a îmbolnăvit mama.
Când va scrie primele versuri pe 1971? Un om al
dăruirii. Vom păstra legătura.
N.P., jurnalist. Dacă anul ăsta vom pleca,
să ne traducem cărţile. Dorinţa lui de a citi opere
teoretice ale lui Mircea Eliade. Ghid.
Z. S., preşedinte. I-am trimis o telegramă
de Anul Nou.
Dr. N. N. A telefonat ieri. Lipseam. Ce flux
îşi pregătise oare?
Tatăl meu. Ne aşteaptă pe 10 ianuarie, în
contul lui Sf. Ion.
G. A., teolog; favorizat (sau nu?) de
schisma din America.
P.D., arheolog şi A.D., artistă; suferinţă
neaşteptată. Înţelegerea d-lor cu ceilalţi oameni
este şi în funcţie de un câine defunct. Oameni
mari, cu tabieturi, suspicioşi, creatori,
impresionabili, credincioşi, deschişi judecăţilor
aspre şi dogmatice, bravi.

M.B., critic. Mă cheamă în vizită, cu un litru de
vin.
M.P., criticul. Vrea să-l primesc în saloane. (Mă
onorează prin a nu scrie despre mine niciodată, ci
despre cei în funcţie).
Revista C. Acolo mai lucrez încă.
C.C., muncitor, nu i s-a luat nicio declaraţie
pentru vreun ziar. Nu i s-a acordat de la uzină
gratificaţie. Tatăl său a murit aşteptând americanii.
Moldovean.
T. G., socru, naşul său a lucrat peste 40 de
ani în abatorul care terorizează nasurile Bucureştiului. Socrul meu a afalt că abatorul se va muta la
periferie, pe lângă el.
R., Văduvă. 16 chiuretaje. Îl visă pe răposat
dându-le de mâncare.
Amintirea tuturor. A celor puţini. A gândurilor
refuzate.
Să creezi o capodoperă e o crimă pentru
perioada următoare.
Să iei în serios e să vrei să fii luat în serios şi
ce-ai făcut?
T. G., actor muzicos. Mă invită astă-seară să
mai plâng. Dă spectacol. Pregăteşte încă unul în
smoking. (Toaca bate, nu se aude, parcă s-ar auzi, se
aude, încât, cine auzind-o, oamenii cred că au avut-o
în ei şi au venit cu ea).
T. P. (Truşcă), fotbalist, îl întâlnesc cinstit, iar
el, după turnee pe la toate echipele A, mă îndeamnă
rugându-mă să fiu hoţ.
F. A. (normal, trebuia Floarea Florică).
Un institut, o secretară borţoasă.
P. T. (poet ca iniţială a numelui mic). El cu nr.
de înregistrare la casieria Buletinului oficial – dormit
Ciulniţa).
Şarpele Boa constrictor din Gambia.
Mimesisul: neputând face eu literatură aşa
cum s-a făcut, aş vrea mai mult să arăt cum trebuie
făcută cea nefăcută. Şi cum? Tocmai atunci mă apucă
regretul de a nu putea dori ceea ce deja există, nici
măcar mister (clasic), nici aventură (a la Chasterton),
nici umanism de iluzie (Steinbeck), nici, nici, dar eu
cu poezia...?
Acelaşi G. P., întâlnindu-l numai pe stradă. Miam amintit de filosoful C. N. Nmic mare nu se poate
naşte fără pietate, sau că totul se naşte din petate.
Să-i spun că-mi elogia pietatea, şi G. P. să-mi
răspundă ce a vrut să zică?
(La spectacolul lui T. G. - publicul lui.
Impresarul Titi Bălteanu, cu figură de dascăl
bisericesc, directorul de ditură I. O. Bătrâni care n sau pierdut, copii care nu s-au pierdut, adulţi care nu
s-au pierdut; actorii Puiu şi Marina Velcescu – capabili
de comuniune. De-am putut lucra până peste ora 2.
Povestea lui 13: o lesbiană cu pălărie de aniversare
cinematografică.)

Citiţi mai departe “TRISTEŢEA RUDELOR” aici:
http://georgeanca.blogspot.ro/2012/08/george-anca-tristetea-rudelor.html
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MARIANA ZAVATI GARDNER - MSc,
PGCE, Dip LCW - (n. 1952, Baca(u). Poetă,
prozatoare, eseista si traducatoare.

După-amiază de vară
-Nu vreau sa iau prânzul cu buldogul!
Elena îşi trage scaunul aproape de cel al
lui Victor, a cărui faţă se luminează. Îi
atinge buzele. Mosoare de ploaie lovesc
ferestrele curbate.
-Trebuie Elena!
-N-are rost să ne grăbim,Victor. Una din
duminicele astea, aş vrea să lenevesc în
pat. E ca oţelul afară!
-Hai să discutăm la rece! Elena îşi
adăposteşte buclele blonde sub braţul
bronzat al lui Victor.
-Să fim realişti! Nu vreau să merg nici in
ruptul capului! Nici într-un caz! Nu după
dimineaţa asta! Mă tot dirijează! Cu
hotarârile ei de guvernare a casei! Elena
se pierde în ploverul lui din bumbac.
-Suntem faţă în faţă cu o problemă
serioasă! Încă o oră până la prânz! Îi
exploră absorbit rădăcina nasului prin
ochelari.
-Te simt enervată. Hai să considerăm
situaţia cu mintea limpede. Victor apucă
biscuitele orfan rămas în cutia din carton
de pe măsuţa de toaletă şi-l ronţăie cu
poftă.
-Au! Cred ca mi-a căzut plomba.
-Victor, trezeşte-te la realitate. Trebuie
neapărat să ne mutam. Cât se poate de
repede. Tropăie peste demnitatea
noastră. Nu vezi cum se poartă cu
Colonelul ca şi cum i-ar fi valet.
-Imi dau perfect seama că trebuie să
luam imediat o decizie, iubito.
-Victor, am ajuns dincolo de cuvinte. Să
fim realişti. Trebuie să scăpăm de aici.
Să ne eliberăm de prânzul ei duminical!
Ai privit-o cu atenţieş Arată ca un linţoliu

în basorelief pe o stelă. Vocea Elenei
strangulează strâns aerul.
-...un ou spart împrăştiat într-o capsulă a
timpului...te înţeleg perfect, Elena.
-Îi conectată cu întreruperi. Să fim
realişti. Nu pot să sar la fiecare moft al
ei, numai pentru că-i suntem chiriaşi! Mam săturat! Sunt prea obosită la sfârşitul
fiecărei zile! Ce sugerezi Victorş
-Problema este că...suferim din lipsă de
timp...după orele nesfârşite..cu pacienţii
din spital! Sunt sigură!...Sunt convinsă
că vom găsi ceva potrivit.
-Victor, cu lipsa asta acută de
locuinţeş...să fie cel puţin o cameră cu
vedere la gradină, într-o casă cu
baie...un loc unde să putem dormi până
la prânz dumineca! Ca aici, dar fără...
-Vreau să-mi trăiesc viaţa fără Doama
Ghervescu! E posesivă şi mereu
nemulţumită! Mă bagă în boale cu atâtea
amintiri întemniţate...Vorbele Elenei i se
coagulează în gât.
-Mă bucur că nu mi-a fost directoare la
liceu! Vreu să revin la Iaşi! Numai dacă
nu se pierde subit...astfel...vom fi cu toţii
feriţi...Privirea lui de oţel îi arde tapetul.
-Nu vorbi aşa, Victor! Suntem medici.
Trebuie să fim înţelegători! Pretind ca nu
te-am auzit pronunţând aceste cuvinte.
Cand am mers la baie dimineaţă, m-a
încolţit pe palier...Colonelul se lupta deja
cu maşina de gătit, camuflat strategic de
o grămadă de prosoape de bucătărie, iar
un morman de crătiţi i se urcau în faţă ca
o piramidă.
-Ea ne face să ne simţim consumaţi de
vină!
-Elena, Victor...Elena, Victor...! ţipă
strident o voce ca glaspapirul de
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Victor îi ridică capul usor şi încearcă să-l
partea cealaltă a uşii.
Un ciocanit greu reverberează prelung. facă să înghită o tabletă de aspirină. Ochii
Colonelului rămân închişi abandonat
-Elena, Vicotor...Coborâţi
condiţiei sale.
imediat...este Colonelul!...repede,
-Ce-o fi cu birjaş Şopteşte Victor.
repede...strigă glasul apretat din
Corpul Colonelului se frământă în
spatele uşii din stejar bine lustruite.
fermentaţie intensă cand sufletul lui prins
Elena şi Victor tresar. Se privesc
în capcană evadează pe furiş în faţa
vinovaţi. Ies din dormitor şi coboară
ochilor lor.
scările câte două odată. Colonelul, lat
Doamna Ghervescu apucă ca în ghiare
pe canapea, cu faţa hâită, gâfâie ca un
mâna Colonelului şi încearcă să-i
câine de curse. Doamna Ghervescu îi
vorbească la ureche.
freacă mîinile şi încheieturile.
-Repede Elena... ieşi în stradă şi strigă -Nu am puls! Şopteşte Victor.
-Doamna Ghervescu, îmi pare rău dar nu
o birjă! Ordonă Victor.
mai putem face nimic pentru Domnul
-Domnule Colonel, unde vă doareş
Colonel. Îmi pare atât de rău.
Victor îi ia mâna stângă şi-i caută
Cu inima chinuită, Doamna Ghervescu-şi
pulsul.
ridică faţa unghiulară spre Victor, respiră
-Îîîî...Colonelul se luptă să pronunţe,
profund şi pronunţă cu glas egal.
dar limba-i alunecă şi se dizolvă în
-Viaţa Colonelului a fost ordonată în ore
dantura falsă.
-Domnule Colonel, mă auziţiş Puteţi să bine definite şi precise, ca feliile tăiate de
un curţit ascuţit. Scrisoarea pe care a
zambiţi, vă rogş Ii cere Victor. Gura
primit-o ieri este de vină.
Colonelului rămâne rigidă, colţul
buzelor afundate spre stânga . Mintea-i Spune aşa pe măsură ce se calmează.
-Doamna Ghervescu, să vă fac o cafea
este înămolită în vise muşcătoare
sau un ceaiş O intreabă Elena cu lacrimi în
despre vânătoarea ursului, un urs care
ochi.
se ascunde în tufişuri uriaşe.
-Dacă vrei, un ceai, te rog. Îi răspunde
Viseazăş...despre ursul, un urs al
nopţii, de tip arlechin pe care nu-l poate Doamna Ghervescu cu faţa ca cizelată în
marmură.
vedea printre tufişurile dese. Parcă
Citiţivine
mai departe
aici:
-Nu-l găsiţi că arată foarte bineş
şi http://sites.google.com/site/cartipublicate/critica-literara/cezarina-adamescu/Cezarina_Adamescuse duce...într-un vis despre cum să
Ploaia contaminează vegetaţia grădinii.
vânezi ursul după manualul
inginerului
Carti_aniversare_ale_lui_N_Baciut.doc?attredirects=0
Mesajul ei ud pătrunde înăuntru prin uşile
silvic. Visează un vis despre un vulpoi
deschise dinspre grădină şi zăboveşte pe
prevestitor de releş Sau este un vis
parchetul din stejar.
despre sfârşitş
Doamna Ghervescu nu mai radiază
autoritate. Privirea-i confuză se
deplasează de la faţa Colonelului la
cea a lui Victor, ca şi cum ar privi un
film mut. Se simte încordată şi
tulburată. Fata ei este cizelată ca în
marmură. Se simte pusă în priză.
Elena aranjează perna pe care
Colonelul îşi odihneşte capul fără
vlagă, cu pielea inflamată. Îi scoate
pantofii şi-i masează tălpile pe când

Citiţi de aceiaşi autoare “POEMES EN FRANCAIS”:
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Mariana_Zavati_Gardner_Poemes_en_francais.pdf
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ANUNŢ SAMANATORUL
Revista «SAMANATORUL» anunţă autorii «Editurii online SEMĂNĂTORUL TISMANA» că scrierile lor apărute la editură vor fi
promovate în revistă, http://www.samanatorul.ro/revista/index.htm , la
bibliotecă, http://sites.google.com/site/edituraonline , pe bloguri sau pe
site-ul de articole Google, respectiv
http://samanatorul.blogspot.ro/ , http://cleptocratia.blogspot.com/
https://sites.google.com/site/articolesamanatorul/ şi dacă achită în
luna septembrie suma de 50 lei reprezentând cotizaţia începând cu august
până la sfârşitul anului!

Site-uri utile pentru elevi şi studenţi
Vă recomandăm să lecturaţi site-urile de mai
jos pentru că deşi includ lecţii de
informatică veţi găsi anumite lucruri utile:

ru
ent
p
a
L
TM onare !
H
1.Tabel de taguri HTML de început şi de sfârşit
s
ti
ges ului dv
2. Tabel de comenzi HTML
g
3. Câteva secvenţe cu explicarea controalelor, utile pentru pagini blo
web
4. Tabel de caractere speciale
5. Tabel de culori
6. Câteva exemple pentru formatarea paginii, textelor şi imaginilor
7. Glosar de elemente utilizate în secvenţele HTML
8. Inserarea unor secvenţe „Script”

Paginile fac parte din site-ul arhivă creat de ing. Antonio
Tomoniu, în vremea când era student la C.T. Craiova

Limbajul HTML:
http://www.tismana.ro/ctcraiova/html/index.htm

REALIZAREA UNUI SITE:
http://www.tismana.ro/ctcraiova/site/index.htm

Visual Basic:
http://www.tismana.ro/ctcraiova/index.htm

Vedeţi şi programe în limbajul Pascal de pe pagina ing. Liviu Florian Jianu:
http://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/studii/liviu-florian-jianu

Cuprinsul trimiterilor din luna august :
O codificare a unui numar-CODIFICA.PAS
Recursitivate in PASCAL - CITESTE.PAS
Afisarea tabelei ASCII - UN.PAS
Functia FOC CU TRASOARE si fara trasoare-JOC2.PAS
Functia FOC CU TRASOARE si fara trasoare-JOC3.PAS
Se sterg salvele care ajung in linia 1-JOC4.PAS
Se adauga o tinta-JOC5.PAS
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Dac-ar trăi să judece vremurile de azi

Ce maxime celebre ar crea acum personajele
din arta, ştiinţa şi cultura mondială

literatură. ( La Fontaine )
* Am oscilat între Şcoala
* Nu putem trăi numai din
Ardeleană şi Şcoala Militară.
amintiri. (Ion Creangă)
* Doctore, mă chinuie îngrozitor (Petru Maior)
* Mai uşor spargi un atom la
coloana. (Constantin Brâncuşi)
Geneva decât Europa. (Einstein)
* Prefer rima îmbrăţişată.
* Noi vrem pământ! (un
(Veronica Micle)
* Femeile cu picioare lungi, sunt extraterestru)
* Nu intraţi în marile complexe cu
cele mai bune la pat. (Procust)
* Duc o viaţă regulată; mă culc la soţia. (Freud)
* Am picat la ţanc! (Aurel Vlaicu)
şapte, mă scol la şapte. (Albă ca
* Tabloul lui Repin este lipsit de
Zăpada)
simboluri. (Mendeleev)
* Femeia model trebuie să fie
* Intr-un triunghi conjugal,
tânără. (Corneliu Baba)
* A fost nunta cu dar, dar nu cine ipotenuza este iubita la
pătrat.(Pitagora)
ştie ce! (Zamfira)
* N-aveţi, cumva, un foc? (Nero) * Când pun mâna pe un roman
* Şi totuşi, se învârteşte! (Galileo bun, nu-l las până nu-l termin.
(Cleopatra)
Galilei la un chef)
* Cartea mea de căpătâi este
* Suntem rude dar foarte
«După douăzeci de ani». (Silviu
îndepărtate (Fratii Grimm)
* Eu sunt o excepţie: mi-am făcut Brucan)
* Mă duc să mă caut. (Fiul
carul vara. (Nicolae Grigorescu)
ratacitor)
* De când cu politica, am tras
poezia pe linie moartă. [A.(carul) * Aştept Ziua Recunoştinţei.
(Penes Curcanul)
Paunescu]
* Justiţia noastră este bolnavă. (un * Ce mica-i lumea! (Gulliver in
tara piticilor)
doctor în drept)
* Am fost corigent la zoologie şi * Nu-mi fac planuri de viitor.
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(Nostradamus)
* Toţi oamenii de valoare au
zburat din România. (Henri
Coanda)
* De fapt, la ţară eu n-am vară,
ci un văr. (George Toparceanu)
* Vrem să ne păstram limba şi
portul. (un constănţean - R
Mazăre, vezi foto)
* Ca orice om, am fost şi eu la
strâmtoare. (Magellan)
* Marile cuceriri le-am făcut în
moteluri. (Gingis-Han)
* Eu stau, tu stai, el stă. (Imnul
de stat)
* Oştenii mei, astăzi avem
exerciţii de tragere. (Vlad Tepes)
* Americanii s-au obişnuit cu
insula în coastă. (Fidel Castro)
* Am ajuns în America pentru
că m-a trimis nevasta după
cartofi. (Cristofor Columb)
* Forma mea de protest este
demonstraţia. (Pitagora)
* Nu sunt de acord cu femeile
care îşi spionează bărbaţii.
(Mata-Hari)
Trimise de George Anca
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APELĂM LA COLABORATORII NOŞTRI, SĂ NE FACĂ O DONAŢIE CÂT
DE MICĂ PENTRU A FI PUBLICAŢI ÎN SITE-URILE «Sămănătorul» sau
în alte publicaţii ale Asociaţiei «Semănătorul Tismana»!
Cerem sprijinul tuturor - cititori, autori, colaboratori - pentru ca siteurile şi apariţia revistei «Sămănătorul» să continue! Ele nu pot apare
fără sponsori! Fiţi solidari pentru a-i susţine prin cotizaţie pe studenţii
şi pensionarii singuri sau cu pensie mică, ca să-şi publice şi ei
scrierile gratuit la editura online pe bloguri sau site-urile Google !
DORIM IAR UNITATE, SOLIDARITATE, COEZIUNE, FRATERNITATE!
VREM O ROMÂNIE NORMALĂ, NAŢIONALĂ ŞI NU UNA A FIECĂRUIA!
Membrii cotizanţi de până acum vor primi gratuit legitimaţia şi
un DVD cu următorul conţinut:
- TOATE revistele apărute din mai 2011 şi până în prezent (15 rev.);
- Un documentar, un film artistic, filme HD
- 200 de diaporame Power Point

DVD-ul se trimite şi celor care sposorizează cu 20 lei Asociaţia "Semănătorul
Tismana" prin mandat postal-Asociatia Semanatorul Tismana, presedinte Nicolae
Tomoniu Str. Tismana, nr. 153, Cod postal 217495 Tismana, Jud. Gorj sau prin transfer
bancar Asociaţia Semanatorul Tismana, Cod fiscal C.I.F. 29532170 Cont Iban
RO45RNCB0149125641110001 BCR filiala Gorj, Cod SWIFT - RNCBROBUXXX
Dacă n-aveti disponibili bani acum, descărcaţi ARHIVA COMPLETA ONLINE a
"Revistei Sămănătorul":
http://www.tismana.ro/samanatorul/index.htm
E-mail-uri folosite de Asociaţia "Semănătorul Tismana": posta@samanatorul.ro
şi redactie@samanatorul.ro atenţie, posta si redactie fără diacritice
Ptr. CĂRŢI manuscrise: editura.online@gmail.com
Ptr. ARTICOLE folosiţi nicu.tomoniu@gmail.com
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