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Numărul paginilor privitoare la un debut literar, adunate în conţinutul acestui număr al
revistei noastre, ne face să constatăm că, în fapt, am realizat VOLENS NÓLENS un adevărat
medalion literar! Evrica! De ce n-am lansa toţi debutanţii care se înscriu în tematica “Sămănătorul”
după acest model?  “România tainică şi profundă” a lui Artur Silvestri stă modestă şi sfioasă la
porţile literaturii şi n-are curaj să intre. Un medalion literar dedicat debutanţilor de excepţie ar fi
o provocare pentru ei şi o eficienţă sporită din partea redactorilor permanenţi.

Debutul literar este un act intelectual esenţial care trebuie îndrumat şi supravegheat de
redactori, care prin recenziile lor trebuie să pună accent pe cizelarea a trei laturi ale scrierii
debutantului. Latura cognitivă, care impune autorului - prin recenzia făcută - activităţi de studiu
al curentelor literare şi al profilelor editurilor sau revistelor. Nu poţi scrie "orice" trebuie să-ţi
găseşti poteca ta literară în funcţie de reacţiile primite.

Vine apoi latura educativă, debutantul trebuie ghidat, nu poţi scrie "oricum" chiar o
întâmplare banală trebuie amplasată într-un context temporal, laic, lumesc, din care cititorul să
extragă în subsidiar actul educativ al povestei.

In fine, prin latura formativă, redactorii îndrumă subtil prin critica lor viitorul scriitor.
Cuvântul redactorilor este deci esenţial! Tocmai de aceea Comitetul Director al redacţiei
"Semănătorul Tismana", remarcând marele impact pe care l-au avut recenziile criticilor noştri
literari, Al Ionuţ Ţene, Cezarina Adamescu şi ale tânărului student Iuliu-Marius Morariu, asupra
lui Florian Văideianu şi asupra prietenilor săi, a hotărât să-i declare redactori permanenţi ai
revistei, alături de filologul nostru în serviciu permanent, prof. univ. dr. Alexandru Melian.
Mulţumim tuturor pentru realizarea acestui număr de revistă, care va fi un model de urmat pentru
toţi debutanţii care vor merita în anul 2013 un medalion literar.

    Nostalgia satului românesc de odinioară

MEDALION LITERAR!

Un editorial
de Nicu N. Tomoniu
membru al LSR

www.tomoniu.ro

Sămănătorul - Anul II. Nr.  12 - dec. 2012 - EDITORIAL

(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 (www.semanatorul.ro) şi  Editura online
Semănătorul.  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
http://www.samanatorul.ro/reviste-2012/arhiva.htm
http://www.scribd.com/semanatorul

Format PDF cu linkuri
Arhiva FLASH cu linkuri

Format document simplu scribd
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“România tainică şi profundă” e mai mare decât cred scriitorii cazoni, înregimentaţi în ode

fantasmagorice celor care le subvenţionează scrierile. Partizanatul politic a devenit o afacere
extrem de bănoasă pentru scriitorii decăzuţi care până mai ieri erau citiţi şi credibili. S-a ajuns la
poziţia hilară de a fi înaintaţi la grad de colonei în armată pentru cântările lor la ceas de seară pe
ecranele televiziunilor. Tocmai de aceea noi “revistele de nişă” cum ne spun nişte scriitori ei
înşişi “de  nişă”, trebuie să luăm locul adevăratei literaturi populare. Va fi inevitabil! Revistele
online au surclasat marile cotidiene, pentru că sunt multe, pentru că spun adevăruri usturătoare
diriguitorilor acestei ţări, pentru că descoperă oameni şi întâmplări după ce noi le-am semnalat.

Am început să fim copiaţi, şi privind impietatea de la Arcul de Triumf şi privind piese de
patrimoniu individual care zac în vechi lăzi de zestre ale unor amatori, şi în privinţa unor oameni
deosebiţi, români adevăraţi care zac în uitare de “autorităţile” competente. Toate fâşneţele din
televiziuni o ţin langa la televiziuni cu “arhitectul Casei Poporului” (a lui Ceauşescu), Anca Petrescu,
când în realitate marele arhitect al colosului devenit “Palatul Parlamentului” a fost Cezar Lăzărescu
(1923-1987) aşa cum am relatat noi pe blogul Sămănătorul într-un articol postat la 3 noiembrie
2012: http://samanatorul.blogspot.ro/2012/11/voicu-tudor-arhitect-cezar-lazarescu.html

Fâşneţele din  televiziuni ar face bine să se documenteze şi ele citind publicaţiile noastre!
Ştie cineva cine este Ion Oncescu? Românul acesta născut în anul 1978 în capitală, a bătut

la skanderbeg tot Bucureştiul şi apoi tot mapamondul. A devenit campion mondial la skanderbeg
atât la concursurile pentru dreptaci cât şi la cele pentru stângaci şi nimeni din ministerul “Tineretului
şi Sportului” nu l-a ajutat la început. A plecat în lume la concursuri pe banii câştigaţi din aceste
concursuri. Vom scrie în paginile acestui număr de revistă despre acest român adevărat care
duce prestigiul ţării în lume, la fel ca fetiţele noastre din gimnastică ce primesc în lume medalii de
aur iar la Bucureşti primesc... felicitările autorităţilor.

 Avem strânşi în jurul publicaţiilor “Semănătorul” o serie de autori, publicişti, critici literari,
colaboratori serioşi şi competenţi. Suntem din ce în ce mai mult, citiţi. Revista “Semănătorul” e
redistribuită, a devenit cunoscută iar tinerimea ni se alătură prin debuturile frecvente ale unor
viitori scriitori al căror talent e deja remarcat de critici literari cu renume.

O strângere de inimă am avut când am primit articolul d-lui Melian “CE NU A ÎNŢELES ÎNCĂ
VICTOR PONTA”. Cum? Nici ăsta nu e bun când de-abea îl aleserăm? După citire, m-am mai muiat
un pic, pentru ca a doua zi dimineaţa să mă dumiresc de tot când mi-a sosit corespondenţa.

Ia ghiciţi ce am primit eu de la AEP - Autoritatea Electorală Permanentă? AVERTISMENT,
urmat de amendă pentru că am îndrăznit să candidez independent pentru funcţia de consilier
local! Va să zică, hăituirea populaţiei României declanşată de pedelişti continuă şi acum! Compania
militărească a celor 5000 de procurori şi judecători, aleşi personal de Băsescu, care au umblat
prin ţară luând declaraţii celor care au îndrăznit să voteze pentru demiterea marinarului, nici
vorbă să fie stopată de Ponta, nou alesul poporului în fruntea guvernului!

Găselniţa pedeliştilor uitaţi de Ponta prin puncte cheie ale terorismului băsescian este
următoarea: nu am depus la AEP, Raportul detaliat al veniturilor şi cheltuielilor electorale şi nu am
declarat la AEP nr. de materiale de propagandă electorale produse, defalcat pe categorii.

Ori, întreaga lege nr. 334/2006 nu are ca obiect persoana mea ci finanţarea activităţii partidelor
politice si a campaniilor electorale (Cap.I) care se face prin mandatarul financiar conf. art. 26. - (1)
Primirea donaţiilor sau a legatelor de la persoane fizice ori juridice se face numai printr-un mandatar
financiar, desemnat in acest scop de conducerea partidului. Aşa că le-am răspuns că “Nu este
drept să se „constatate” vreo „contravenţie”  de către mine, pensionar, de îndată ce nimeni nu s-
a găsit nici să mă finanţeze şi nici să se bage gratuit la mine ca mandatar financiar.

N-am avut nici un ban pentru campanie, n-am mers la televiziuni, ziarele nu m-au publicat
gratuit, n-am avut afişe şmechereşti de tipografie cum au umplut ceilalţi candidaţi toţi stâlpii şi
panourile de afişaj, am mers prin sate pe la rude, pe la prieteni, am bântuit 11 sate ale oraşului şi
n-am fost ales consilier local dacă nu le-am dat oamenilor nimic. De ce n-au şi pensionarii dreptul
constituţional să aleagă şi să fie aleşi fără a da bani din buzunar? Art. 1. - (1) spune că „Prezenta
lege are drept scop asigurarea egalităţii de şanse in competiţia politică…”. Ce şanse egale am eu
ca pensionar în ţara asta cu asemenea lege făcută să mă îndepărteze? Anexez Hotărârea BEC cu
actele care mi s-au cerut la înscriere şi nu spune nimic că trebuie să-mi găsesc finanţator, mandatar
financiar sau să-mi fac obligatoriu afişe. De ce mi s-a aprobat candidatura dacă nu eram în regulă?”

  Hăituiala asta chiar a umplut paharul! Începuse să-mi placă Ponta! Dacă stau bine să mă
gîndesc, îndoiala a venit când ne-am trezit cu pedeliştii - ce au dus la dezastru ţara - din nou în
parlament. Guvernul Ponta putea schimba legea votului uninominal. Ori, este evident că s-a gândit
că legea e favorabilă şi USL. Sau, mai rău, a fost în cârdăşie cu pedeliştii.  Şi într-un caz şi în altul,
asemenea om nu are de ce să fie primul ministru al unei ţări. Restul micilor găinării ce i se mai
atribuie nici nu mai contează!
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CE NU A ÎNŢELES ÎNCĂ VICTOR PONTA
Motto : « În ţara chiorilor, orbul e împărat »

Deşi este un bărbat cult, - cel puţin în
orizonturile deschise de studiile juridice – deşi este
un tânăr inteligent, - cel puţin în câmpul semantic
al cuvântului românesc, aproape intraductibil,
şmecher – preşedintele PSD surprinde prin
incapacitatea de a înţelege esenţele care se
ascund dincolo de aparenţe, sau prin ignorarea
deliberată a acestora, în numele unui orgoliu
nestăpânit, a unei supra-estimări rătăcite şi…
rătăcitoare.

Victor Ponta n-a înţeles că el a devenit
preşedintele PSD ( nu liderul acestuia ), ca urmare
a unei conjuncturi favorabile şi a unor dubioase
sforării de culise. Nu calităţile lui excepţionale l-
au propulsat în fruntea partidului, ci împrejurările
excepţionale, asemănătoare, într-un anume fel,
ce cele care l-au adus la putere pe N. Ceauşescu,
după moartea lui Gh. Gheorghiu-Dej. Luat sub
pulpana protectore a lui Adrian Năstase, el n-a
reţinut de la acesta decât aroganţa, deşi ar fi avut
de învăţat multe alte lucruri. Este adevărat, fostul
prim-ministru, girându-i « ŕ l’aveugle » lucrarea de
doctorat (pentru că mă îndoiesc că, dacă ar fi citit-
o, n-ar fi observat lamentabilul plagiat), i-a făcut
un mare deserviciu. Nu doar moral şi personal, ci
mai ales social şi politic.

Complicitatea descalificantă a Ecaterinei
Andronescu la validarea acestei hoţii intelectuale,
- un ministru nu foarte departe de personajele
demne de revista « Caţavencu », care au fost
numite şi apoi demise înaintea sa în aceeaşi
funcţie – nu poate îndeplini rolul de detergent al
mizeriei intelectuale şi politice. Dimpotrivă ! Victor
Ponta n-a înţeles că aprecierea profesorilor săi, a
Universităţii în care şi-a făcut studiile, a forurilor
ei profesioniste, nu pot fi contracarate de decizii
politice. Iar când, îmbătat de succesul zdrobitor al
alegeri lor, el aruncă “doamnei ministru a
învăţământului ” glumiţa cu privire la electoratul
care ar fi validat prin votul său statutul lor de
plagiatori, neînţelegerea lui devine trufie şi
neruşinare.

El n-a înţeles, - şi din păcate nu numai el -
că eşecul refrendumului se datorează nu doar
comportamentului imoral şi antiromânesc al lui
Băsescu, al acoliţi lor săi sau al intervenţiilor
descalificante ale unor diriguitori din afara ţării, ci în
primul rând lui însuşi, guvernului pe care trebuia să-
l conducă cum se cuvine, alianţei USL. Iar acest
comportament, vădind aroganţă şi incompetenţă, a
fost generat de aceeaşi incapacitate de a înţelege
complexitatea vieţii politice şi sociale, de a disocia
între aparenţele spectaculoase şi esenţele profunde.
El şi toţi cei care fac echipă cu el n-au înţeles că
victoria în alegerile locale exprima, nu atât preţuirea
fostei opoziţii, cât mai ales dispreţuirea fostei puteri
şi a păpuşarului care a sforărit-o. Nu iubirea faţă de
USL, ci ura faţă de Traian Băsescu şi instrumentele
lui politice au umplut urnele aşa cum le-au umplut.

Este ceea ce nu înţelege Victor Ponta nici
după alegerile recent încheiate. Pentru că dacă ar
estima cu luciditate că acest 60% victorie, reprezintă
de fapt mai puţin de 30% din populaţia României cu
drept de vot şi mai ales dacă ar înţelege că voturile
acordate alianţei USL exprimă în cea mai mare
măsură scârba şi revolta unui NU disperat şi nu
adeziunea încrezătoare a unui DA optimist, atunci
aroganţa lui s-ar transforma în modestie şi n-ar mai
considera că el, este unica şi cea mai promiţătoare
propunere posibilă pentru postul de prim ministru. In
numele acestei superstiţii hazlii, dacă n-ar fi tragică,
el şi întreaga alianţă sunt gata să arunce România
într-o nouă « ţiganiadă » de instabilitate şi ne-
guvernare. Că Băsescu e gata pentru un asemenea
scenariu ( e rolul lui de Oscar pe care adoră să-l
joace), nu mai poate surprinde pe nimeni. Legea
căpitanului de navă, chiar când acesta este un pirat,
rămâne moştenirea lui marinărească : când corabia
se scufundă, el pleacă ultimul…dacă mai apucă.
Dacă nu după el potopul.

Dar adversarul lui necruţător ?ş!... El pretinde
că nu e nici marinarul care-şi scufundă corabia, nici
uzurpatorul fără dragoste de ţară şi popor, gata de
orice ticăloşie ca să-şi salveze pielea.
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 Pretinde însă, - şi aceasta reprezintă încă
una din rătăcirile lui apreciative - că este prinţul
cu stea în frunte, destinat de Dumnezeu să-şi
salveze poporul, şi dacă chiriaşul de la Cotroceni
nu-l acceptă pe el şi numai pe el, vorba lui
Eminescu « toată lumea poate să piară, numai
Manea să trăiască ». Ca şi cum în cele trei partide
care au câştigat alegerile ar fi o asemenea sărăcie
de valori încât este de negăsit o personalitate mai
puţin compromisă şi mai capabilă de a-şi asuma
marea răspundere de prim-ministru.

Până la urmă Traian Băsescu, călăuzit mai
curând de viclenia care-l defineşte decât de
demnitatea-i inf irmă, l-a numit în f runtea
guvernului pe alesul Alianţei. Pentru el soluţia era
cea mai convenabilă, mai ales că ea s-a realizat
în urma unei tranzacţii nocturne, compromiţătoare
pentru învingătorul din alegeri şi reanimatoare
pentru cel aruncat în comă de referendum. In
esenţă, acest act l-a virginizat pe « preşedinte »
şi a trimis-o la bordel pe fecioara salvări i
naţionale... În plus, un politician compromis moral
şi profesional, în bună măsură incompetent pentru
a păstori o ţară în plină degringoladă, îi va oferi
atuuri nebănuite în ping-pongul politic ce va urma,
în pofida petecului de hârtie semnat la lumina
întunericului.

Fiindcă şi în circumstanţele victoriei
comode în alegeri, Victor Ponta continuă să nu
înţeleagă lucruri elementare şi să facă gafe
aiuritoare. El nu pricepe că dacă la un moment
dat asocierea cu gaşca de transfugi şi fripturişti a
UNPR ( propria lui calificare de cândva ) a putut fi
explicabilă pentru înlăturnarea guvernări i
Ungureanu, a o integra în PSD acum e ca şi cum
ai introduce într-o clasă de copii un grup bolnav
de rujeolă. Iar când are şi tupeul să numească
vice-prim ministru un Dinu Păturică în straie de
secol XXI, un fost biet negustor, urcând vertiginos
nu doar scările murdare ale politicului, ci şi treptele,
care ar fi trebuit să fie curate, ale erarhiei
universitare (profesor, doctor şi fabricant de
doctori), atunci eşti nevoit să te întrebi : este oare
doar incompetenţă politică sau  o abdicare fără
scrupule de la orice morală ? Şi întrebarea devine
cu atât mai mai gravă cu cât nu puţine au fost
vocile chiar din USL care şi-au exprimat deschis
opoziţia faţă de un asemenea derapaj. Primul
ministru este însă consecvent cu sine însuşi. El
numeşte miniştri în conformitate cu sloganul lui
preferat de damblagiu: « asta e dablaua mea »
(amintiţi-vă numirea ministrului Rus, în primul său
guvern !).

In acelaşi spirit, sau în aceeaşi lipsă de
spirit, el nu a priceput nici acum că a accepta din
nou UDMR la guvernare, - această uniune etnică
care şi-a bătut joc de toate guvernele de după
revoluţie, folosind fără jenă arma şantajului şi a
trădării  -

 înseamnă nu doar o sfidare a moralei şi
democraţiei, înseamnă nu doar o opţiune politică
găunoasă, ci în primul rând o sfidare a poporului
român în integralitatea lui. Noroc că de această dată,
bunul simţ şi îngrijorarea tovarăşilor de drum au
împiedecat ca aberaţia politică a domnului cu
damblaua să devină soluţia politică acceptată de
trei partide investite de votul a peste 60% din cei
veniţi la urne.

Victor Ponta nu înţelege, sau se face că nu
înţelege cum a putut o lege electorală demnă de
inteligenţa lui Gâgă să puiască un Parlament cu
peste 100 de aleşi mai mult decât Parlamentul
anterior, ajungând ca biata Românie, de nici 20 de
milioane de locuitori, să aibă un organ legislativ mai
numeros decât cel al SUA. Cineva explica la
televizor că reprezentanţii actualei puteri au
prezentat cu mai bine de un an în urmă un proiect
de modificare a actualei legi, dar că discutarea şi
votarea acesteia a fost blocată de conducerile
pedeliste ale celor două camere. Aşa o fi. Dar cine
a regizat, din raţiuni de orgoliu personal, pierderea
preşedinţiei Senatului, deţinută de pesedistul Mircea
Geoană ? Cine a socotit că propria vanitate e mai
importantă decât interesul partidului şi până la urmă
al ţării, făcând cadou adversarului poli tic un
instrument de care acesta n-a ezitat să se folosească
fără nici o ruşine ?

Inţelege Victor Ponta, - şi nu numai el – care
vor fi consecinţele « ungerii » pentru patru ani a
acestui parlament hipertrof iat, murdar şi
nedemocratic ? Un parlament plin de penali, de fii,
neveste, nepoţi şi fini, propulsaţi acolo de taţi, soţi,
unchi şi naşi, un parlament în care proaspătul intrat
Gigi Becali, « marea personalitate politică » a
Partidului Liberal, declara cu seninătate că va
transfera către partidul care l-a făcut deputat 10-12
parlamentari PP-DD (« O să fiu liderul lor, i-a băgat
în Parlament Pandele, finul meu. » ) Ca şi cum
Parlamentul n-ar fi decât un fel de stână unde bagi
oile la mulsoare…
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Este evident că Victor Ponta, şi mulţi din
cei cu care face echipă, - ca să nu mai vorbim de
foştii guvernanţi şi de falsul preşedinte - nu înţelege
că lipsa unei table de valori consecvente,
comportamentul de giruetă decizională şi
incapacitatea de a-şi recunoaşte erorile, trăgând
din ele învăţămintele cuvenite, îi cancerizează
activitatea şi implicit societatea care i-a fost dată
pe mână. Orizontul pe care îl deschide României, -
dacă rămâne cu încăpăţânare sclavul tuturor
acestor neînţelegeri şi al vanităţii lui nemăsurate –
nu este chimioterapia sau operaţia vindecătoare,
ci metastaza.

Intr-o zi poate va înţelege sau va vrea să
înţeleagă. S-ar putea să fie prea târziu… Şi va plăti
pentru pentru toate ne-înţelegerile şi rătăcirile, sper
cât mai repede. O va merita cu « asupra de
măsură », cum spunea Poetul.

Dar sper cu şi mai multă tărie ca răul care
este pe cale să-l provoace ţări i  să nu se
înrădăcineze decât în biografia lui, atunci când va
intra în negura uitării sau a tristei aduceri aminte.

Alexandru MELIAN

RUGĂ  PENTRU
NOUL  AN

Suntem  stăpânii şi sclavii unei lumi în care
stelele s-au metamorfozat în decoraţii, soarele în
poligon de explozii iar luna în ţintă de aselenizare.
O lume în care brazii înseamnă mai ales cherestea
şi sicrie, apele nişte unde cu care nu mai poţi spăla
nici un păcat iar pământul un linţoliu dedesuptul
căruia ochii lacomi caută aur şi petrol iar deasupra,
putere şi nemurire. O lume a tuturor căutărilor şi a
tuturor rătăcirilor. A tuturor aventurilor întru
distrugere şi a tuturor speranţelor întru salvare.

DOAMNE !
Din stăpâni şi sclavi transformă-

ne în camarazi întru căutarea idealului,
redă stelelor încifrarea cosmică, soarelui
atotputernicia dătătorului de viaţă iar lunii
magia ei misterioasă ! Conferă din nou
brazilor nobleţea simbolică, apelor
puritatea vindecătoare iar pământului
menirea de cuib al vieţuirii întru frăţietate
şi bucurie !  Călăuzeşte căutările noastre
înspre găsire şi rătăcirile înspre re-
cunoaştere! Deschide aventurilor noastre
orizonturile zidirii şi speranţelor întru
salvare calea împlinirii temeinice !

Mulţumescu-ţi DOAMNE că te uiţi
la noi cu milă şi că nu-ţi uiţi făptuirea!

 Alexandru  MELIAN
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FLORIAN VĂIDEIANU - (n. 1950, Corneşti -
Gorj) - prozator, poet.

Din cenuşa vremii
- Proză scurtă -

Cuvânt înainte
Povestirile sunt adevărate. Chiar dacă nu au

legătură epică, pot fi citite separat. Toate
proiecteză lumea satului arhaic din copilăria
mea. Atunci, când la loc de frunte erau:
bunătatea, milostenia şi credinţa în Dumnezeu.
Şi măsurarea timpului era alta. O făceau cocoşii,
soarele şi aprecierile oamenilor.

M-am simţit dator să scot din cenuşa vremii,
bucuria copilului, care se minuna de tot ceea
ce vedea în jurul său. Dorinţa de a merge la
şcoală, respectul pentru bătrânii satului, jocurile
şi năzbâtiile copilăriei, lucruri care definesc şi
înnobileză poporul român.

Personajele sunt reale. Le-am adus în paginile
acestei cărţi din respect. Mulţi, aproape toţi, ne-
au părăsit.

Toate întâmplările, povestirile auzite au
modelat caracterul omului matur de mai târziu.

AUTORUL

LA POMANĂ

Nici nu se crăpase bine de ziuă că mă trezii cu
gândul să nu uit să iau lingura, lingură de lemn de
cireş făcută de un rudar din Buduhala pe care plătise
bunica două ouă, că bani n-aveam. N-avea nimeni,
poate doar Liviu că tat’su era contabil la oraş.

Pe la unu vine popa Ilie din Staicu şi-l duce la
groapă, iar pomana se aşează pe la patru.

Noi copiii plecăm de acasă mai devreme ca să
prindem loc.

Masa se aşează pe drum, pe nişte scînduri, iar
„scaune” foloseam nişte pietroaie pe care le găseam
acolo pe lânga gard.Le punea lumea să înfunde
găurile să nu iasă găinile în drum.

- Hai bă Gheorghe ! ….şi-o rupem la fugă. Numai
că ajunşi la pomană, belea mare: nu mai găseam

lingura.
- Ce mă fac acuma, cu ce mai mănânc eu?
- Bă, eu nu ţi-o dau pe a mea zise Chizduţă, (aşa

era porecla lui Gheorghe prietenul meu).
După multă frământare, găsii şi lingura. O

băgasem la brâu după elasticul pantalonilor de
monton, iar din cauza grabei - tot într-o fugă o
ţinusem - ligura căzuse pe cracul pantalonului şi
se oprise la gleznă, că pantalonii erau tot cu elastic
şi la picioare.

Acum, necaz mare, cum să dau eu pantalonii jos
să scot lingura. Se adunase lume multă la pomană,
iar pantalonii erau pe fundul gol.

Când murea cineva în sat, noi copiii ne bucuram.
Să ne ierte bunul Dumnezeu!

Ba mai mult ştiam şi cine e bolnav şi fără leac.
Omul murise în post şi abia aşteptam mâncare de
prune şi pilaful de orez.

Numai că... ziua bună se cunoaşte de dimineaţa.
Nimerisem la masă cu baba Minda care venea cu
toţi copiii şi nepoţii - vreo şaisprezece - şi se ţinea
hârca cu lingura la noi să nu luăm nimic din
strachina cu mâncare. Şi acum simt cucuiul cu care
mă pricopsise Minda.

Sărăcie mare mai era, Doamne!

Motto:
„ Foaie verde mărăcine,
Îmi aduc aminte bine,
De-ale rele, de-ale bune,
Toate câte sunt pe lume...”
(cântec popular)DEBUT!
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PAPARADĂ

Haralambie Istutor trecuse demult de optzeci de
ani. Pentru noi era nea Alampe.

Iubea copiii şi mai toată ziua stătea la poartă, pe
banca despicată din lemn de tei. El o cioplise.

- Bă, ia vino-n coa’ ! Mâncaşi ?
- Da, nea Alampe. Săru’mâna.
- Ce mâncaşi mă ?
- Paparadă.
Era mâncarea săracului. Bunica o pregătea într-o

tigae bătrână şi neagră. O avea de la moşul ei.
Fierbea în apă câteva linguri de mălai, un ou, puţin
lapte şi cam atât. Când se întărea o împârţeam cu
vârful cuţitului în trei. Eu, bunica şi Vali, o nepoată
de – a ei, fata Silviei, care murise de „ficate”. A
crescut-o bunica de suflet.

Eram de aceeaşi vârstă. Am crescut ca fraţii.
Împărţeam tot.

Cam pe la chindie, când ieşeam din nou în drum
să văd ce orătănii nu intraseră în bătătură ca să nu
le pierdem, îl văd iar pe nea Alampe, tot pe bancă..

- Bă, ia vino-n coa’ ! Mâncaşi ?
- Da, nea Alampe. Săru’mâna.
- Ce mâncaşi mă ?
- Paparadă.
- Copilu’ ăsta-i cam prost. Pentru el toate

mâncărurile nu sunt decât paparadă.
Săracul nea Alampe. El nu ştia că eu tot paparadă

mâncasem. Ce mai rămăsese de la prânz. Dacă n-
aş fi păstrat, nemâncat mă culcam.

- Ia fii atent la mine, zise nea Alampe, luându-şi
căciula de oaie de pe cap. Îţi place cum îmi stă freza
? Dacă vrei să-ţi stea şi ţie păru’ pe spate fii atent la
mine.

- Da, nea Alampe. Şi mă uitam atent la el să nu-mi
scape ceva.

- Deseară când vine vaca de la izlaz pune-ţi nişte
sare pe frunte, dă-te pe la botu’ vacii şi să vezi cum
îţi aranjează păru’ cu limba.

Plecai acasă mulţumit, uitându-mă pe cer la soare.
Mai era un pic, cam atât ... şi venea Florica de la
păşune. Se înserase de-a binelea şi văcuţa rumega
mulţumită în bătătură.

Eu, cocoţat pe prispă, cu sarea pe frunte şi cu un
drob de sare în mână o ademeneam să vină la mine
să-mi facă freza. Vaca se apropie încet, simţii mirosul
sării, scoase o limbă neagră, mare şi aspră şi mă
trăsni cu ea peste faţă de-mi întoarse ploapele ochilor
pe dos. Mă trânti şi de pe prispă. N-am mai văzut
decât beznă. Am început să plâng. Ce zic eu plâns,
urlam. Mai mult de sperietură.

Bunica, săraca, vâzându-mă căzut şi cu ochii fără
ploape, ca moroii, se sperie de nici nu mai nimerea
să-mi dea ploapele la locul lor. Mă ustura şi pielea
capului.

- Bă, tu eşti la şcoală ? , mă întrebă nea Alampe
a doua zi.

- Mă duc la toamnă. Vreau să mă fac deştept.
- Fii mă cuminte. Eu n-am fost deloc la şcoală şi

uite că am ajuns optzeci şi cinci de ani. De prostie
încă n-a murit nimeni. Tot paparadă mâncaşi ?

OPINCILE

- Mamă, hai repede că vine un ţigan cu opinci.
Le vinde. O trăgeam pe bunica de mâneca
flanelului spre poartă, să il rup şi nimic mai mult.

- Stai mă, nebunule, că dai cu mine de pământ.
Lasă-l încolo cu opincile lui cu tot. N-avem noi bani.
Cât vrea pe ele ?

- Opt lei.
- A...n-am mumă. Dacă aş avea un franc, m-aş

mărita.
Ţiganul care auzi discuţia intră în curte se aşeză

pe grămada de lemne şi zise:
- Lasă dodă, că ne – nţelem noi cu plata. Dacă

n-ai bani, poate ai bucate. Ceva făsui, cartofi,
ceapă. Poate şi niscaiva mălai, sare. Poate ai şi
un chil de gaz, că n-am mai aprins lampa de trei
săptămâni. Ne culcăm odată cu găinile.

Bunica se uită la mine cu drag, văzu şi opincile
din cauciuc din cameră de maşină. Erau noi şi
luceau. Cred că erau date cu untură.

- Bine mă, dar vezi să mă asculţi şi să te duci
unde te trimit, auzi ?

- Fac orice ai nevoie, dar mi le ei ?
O lăsai să se tocmească cu ţiganul şi intrai

repede în grajd la vacă, să rânesc, să mătur, să
pun fân proaspăt. Luai şi cotovaica cu boabe de
porumb să dau la găini. Mă pusesem pe treabă,
ce mai…

Când am văzut că pleacă ţiganul eram sigur că
mi le cumpărase. Ce frumoase mai erau ! M-am
încălţat cu ele să le fac proba. Noaptea am dormit
încălţat.
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Când se consumă materia, focul se
stinge şi, odată cu el, mor şi amintirile.
Strădania scrierii acestei cărţi, este ca
posteritatea să nu uite pe cei care au
fost.

Autorul

POEZII

Intimitate,

În mănăstire păşeşti cu sfială,
De teamă să nu calci pe istorie;
Furtuni sufleteşti iscate-n greşeală,
Se spulberă-n vânt, devenind glorie.

Dumnezeu îngăduie-n viaţă încercări,
Spre lămurirea credinţei curate;
Lumina din noi, transformată  în zări,
Ne poartă mereu prin  nopţi  înstelate.

18.04.2012   Tg-Jiu

Eşec

Generaţie divină…
O, cât te-ai îndepărtat!
Urinezi amfetamină:
Vis profund şi timp ratat.

Coasă, plug, semănătoare
- dicţionar neînţeles,
Refuzaţi de informare;
Somn adânc, repaos des.

24.06.2012,  Tg-Jiu

FLORIAN VĂIDEIANU - (n. 1950,

Corneşti - Gorj) - prozator, poet.

 A DOUA CARTE

Dorinţă,
(soţiei mele Lucica)

Tânăr mereu să fiu, nu bătrân;
Cositul în suflet să-mi plouă;
Să te plimb cu căruţa-ncărcată cu fân;
Să te-mpodobesc cu mărgele de rouă.

Tânăr mereu să fiu, nu bătrân;
Primăveri ce-ncolţesc pământului roade;
Întrecere-n bunul simţ să rămân;
Lumini de pe cer să-ţi fie podoabe.

Tânăr mereu să fiu, nu bătrân;
Aratul blestem al pământului viu;
Mereu în visul tău să rămân;
Cum nu oboseşte albina să fiu.

01.02.2012 – Tg-Jiu

Inteligenţă înţeleaptă,
(lui Doru V. Fometescu)

Privirea-i, din oţelul de Toledo,
Mângâia ironic şi subtil,
Inteligenţa unui alter-ego,
Săpată-n universul microfil.

Vedea cu mintea, ochiul celui care,
Stătea înfipt în adevăr,
Făcându-i visului cărare,
În aura sfinţeniei din păr.

Troiţă aşezată-n suflet, la răscruce
De timp, atemporal şi călător,
În universuri ce se bat în cruce;
Piroane sfinte, cu miros de dor.

28 Mai 2011, Tg-Jiu

Motto:
C-o treanţă de baibarac,
Şi o troacă de dovleac
Ajunsei mare băiat…
(cântec popular)

Desene
de

Grigore
Haidãu-

Tg-Jiu
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Prieten mereu,
(lui Milu Popescu)

Venim din vremi; lumea se miră,
Pe-acelaşi drum de gând am fost;
Visele noastre se simţiră,
Ca mărul dulce-n zi de post.

Acum ne tot vedem (mereu)
Până când Domnul hotărăşte,
Al cărui gol va fi mai greu.
Dar sufletul nu-mbătrâneşte!

12.04.2012, Tg-Jiu, Joia Mare

Strop de cer
- prietenului meu prof. Grigore Haidău

-

Deasupra satului: lumină,
Rămâne doar să o vedem;
Din suflet mare-i o fărâmă,
Ne-a dat şi-a zis să nu uităm.

Culori din soarele ce-apune,
Vor răsării pe-albastru cer;
Penelul său ca o minune,
Mângâie florile de ger.

Aşa a fost şi va rămâne,
În satul său din peisaj,
Cu amintiri, cu gânduri bune,
Ca păsări albe în penaj.

A dăruit comunităţii
O lacrimă, un strop de cer;
Din carnea lui a smuls vieţii
Un gând curat, un caracter.

12.04.2012, Tg-Jiu, Joia Mare

Conspiraţia mediocrităţii

Strădania te-a ridicat
Cu greu obscurităţii,
Să fii hulit, executat,
De glonţul societăţii.

Destinu-ţi mare, umilit,
Minciuna şi dispreţul,
În loc să plece, au venit;
Păgân a fost profetul.

25.06.2012, Tg-Jiu

Rugă

Gândul pe cărare apuce,
Coasa-n iarbă să se joace;
Strachină cu lapte dulce,
Să mă umpli de noroace.

Lemne din pădure aduc,
Stele de pe cer s-apuc;
Turtă caldă de pe vatră,
Dă-mi să fiu eu lumea toată.

Spune-mi Doamne ce să fac,
Nu ştiu unde să mă duc,
De-atâta plăcere zac,
Umblu singur ca un cuc.

 25.12.2011, Tg-Jiu

Până când…

Cât vom mai sta, privind absenţi,
Cum fiii noştri-n lume pleacă;
Politicieni cruzi şi demenţi
Ne-aduc paharele cu apă ?

Familii ce se pierd uşor,
Ca frunzele căzute-n ceaţă,
Se învârtesc, topite-n dor
Şi mor încet, sperând la viaţă.

Curajul de-a perpetua,
S-a stins în lipsuri materiale;
Nici nu mai ştiu cât vom răbda,
Dar sigur vom găsi o cale.

 07.10.2011, Tg-Jiu

 Plouă

Cerul trimite viaţă peste pământ,
Zgomotul ploii linişteşte,
Fulgerul purifică aerul blând
Piatra spălată-n potop străluceşte.

Copacii râd, oamenii dorm;
Sfântul Ilie dăruieşte belşug;
Vise împlinite în somn,
Spirite rele ce fug.

 Septembrie 2011, Tg-Jiu

Aşteptare

Pe peronul gării calme,
Trei stânci aşezate-n ploaie,
Îşi răbdau capul în palme:
Timp ce se scurgea şiroaie

 Septembrie 2011, Tg-Jiu

Desene
de

Grigore
Haidãu-

Tg-Jiu
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Cânepa

Primăvara, după ce aram locul de la Văcării,
semănam cânepă. Creştea de doi metrii. Noi copiii
ne jucam de-a pituluşu prin ea toată ziua, lăsând
numai urme de călcătură. Veneam seara acasă cu
cămăşile verzi. După o vreme, când bunica zicea
că este „coaptă”, o tăiam cu secera, o făceam snopi
şi o duceam la râu, la topit. Aşezată în apă – mai la
margine, stătea cam o lună, să se înmoaie bine.
Vara, apa râului era caldă şi se adunau în cânepă
sute de peştişori pe care încercam să-i prindem.
Mai dădeam şi de câte un broscoi cu ochii bulbucaţi
ce se uita la noi mirat. Când cânepa era „gata”, o
puneam la uscat. După o vreme în tot satul se auzea
un zgomot ciudat, ceva aşa, ca o toacă bătută: se
meliţa cânepa. O tocam până rămânea tulpina
moale, numai  bună de tors.

Femeile ieşeau pe uliţă cu furcile în brâu. O
torceau, punând şi ţara la cale – numai  bârfe, dar
mergea şi treaba.

Iarna în toate casele se ţesea pânza, la războiul
de lemn cu spată, suveică, sul şi toate cele. De
Sfintele Paşti aveam „cămăşoaie” noi, lungi până-n
pământ, legate la gât cu şnur negru de lână.

Seara, când scoteai cămaşa de pe tine şi o puneai
jos pe vatră, stătea dreaptă  parcă era de lemn. Nici
nu mai trebuia apretată. Pe sub cămaşă nu purtam
nimic; izmenele le luam după douăzeci de ani, când
umblam după fete.

Treaba asta cu cânepa a fost până a apărut o
pânză ţesută de fabrică: America. Lumea nu a mai
pus cânepă. Azi cânepa este considerată drog, i se
spune canabis.

Cultivarea ei este interzisă de lege.
07.04.2012,  Tg-Jiu

Taurul comunal

La Sfatul Popular era unu nea Căruntu. El avea
grijă de taurul comunal. Îl hrănea cu porţia, nu prea
mult, să nu se îngraşe, că Mişu (taurul), altele avea
el. Trebuia să fie „prezent” când apărea câte o văcuţă
pentru montă.

- Ce-ţi mai face tauru’, Căruntule? Îl întreba câte
o muiere mai şugubeaţă.

- Doarme foarte puţin, mai mult la „treabă”, (ţinea
şi Căruntu la glume).

Într-o duminică, de dimineaţă, câteva muieri
treceau spre primărie cu văcuţele de sfoară. Frumos
ţesălate, curate şi îngrijite, mergeau în rând, una
după alta, mugind prelung. Parcă ştiau unde se duc.

După o vreme ajunseră. Mişu, simţind rutul,
aştepta maiestos în ţarcul lui din grinzi rotunde de
brad, care pe alocuri purtau urmele furiei lui.

- Venirăţi toate! Nu puteaţi veni şi voi pe rând? –
le măsură Căruntu cu o privire tăioasă.

- Ho, mă, că nu te punem pe tine. Noi la taur
venirăm. Cu Mişu avem noi treabă.

- Bine atunci. Care-i prima la rând?
Taurul se repezi la prima „victimă” ce intrase în

ţarc. Muierile, cu ochii cât ceapa şi cu fiori pe şira
spinării, începură să-şi dea cu părerea.

- Fă, zise una mai scofâlcită, a lu’ Corcolici, şi boul
tot la ale bătrâne se dă mai întâi. Numai omu’ la ale
tinere! Şi oftă din toţi rărunchii.

- Ţin-te Căruntule, că-i rupe spinarea!
- Ferice de ea, uite câtă … are, nu ca la noi … de-

abia o simţi…
Femeile stăteau cu coatele răzimate de ţarc şi

priveau cu poftă la Mişu, care îşi vedea de treaba
lui, atent să nu îi scape niciuna.

Nea Căruntu, căruia nu-i era uşor să dirijeze monta,
se ştergea cu căciula pe frunte de sudoarea care îi
curgea şiroaie pe faţă.

Era greu să lucrezi cu Mişu, care nu ştia decât una
şi bună.

Decembrie 2010, Tg-Jiu
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 http://poezii-samanatorul.blogspot.ro/

GEORGE ENE - poet, publicist, regizor,
prozator, 73 ani, Ploieşti, Romania.

Citiţi poeziile domnului George Ene pe blogul nostru de poezii:

Poeziile lunii decembrie

  V i s u l

Azi-noapte eu am visat
c-ajunsesem Om de Stat
şi purtam la brâu pistoale
şi la cizme opt pumnale.

Îmbrăcat în muşchetar
umblam prin Ţară hoinar
şi-n postura arătată
încropisem o armată
din prostime, unu şi-unu.
Şi cum eu eram Tribunu’,
într-o mare adunare
le ţineam o cuvântare
şi-i puneam pe toţi să jure
pe Drapel şi pe secure
că vom merge-n Capitală
să le cerem socoteală
celor ce conduc acuma,
că s-au întrecut cu gluma:
prea – ziceam în visul meu –
n-au frică de Dumnezeu,
c-au umplut Ţara de hoţi,
de corupţi şi de netoţi
nesătui, fără măsură,
care zvântă pe cât fură.

…Eram în Dealul Izvor
Primu,-n fruntea tuturor –
pe lozinci şi firmament.
Am intrat şi-n Parlament,
cu prostimea după mine…
Când simt că-s scuturat bine:
"Hai, te scoală, frăţioare!
Astăzi mergem la votare!"
„Să votăm, zici? Şi.. pe cine?
Pe-ăla cu… „Să trăiţi bine!’’?

 George Ene…

 Marea Mea Iubire Mare

Marea Mea Iubire Mare, de ursite dăruită
Cu blândeţea lunii noaptea, caldă ca al zilei soare,
Tu mă însoţeşti în lume: mamă, soră şi iubită,
Tu mi-eşti viaţa şi sfârşitul – Marea Mea Iubire Mare.

Când simt inima că-mi bate şi când razna mi-o ia gândul
Sub icoana ta cea sfântă caut, scumpo, alinare
Şi-mi revin mereu îndată şi puternic mi-e avântul
La chemarea ta de suflet – Marea Mea Iubire Mare.

Prin străini întotdeauna pasu-mi ţine calea dreaptă
Căci în piept mă arde dorul şi-amintirea ta mă doare
Ţară-Mamă, Ţară-Soră şi Iubită înţeleaptă,
România mea Divină – Marea Mea Iubire Mare!

George Ene
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La capat de drum
- Antologie lirică -

EMIL BUCURESTEANU - scriitor (n. 1932,
Roznov, Slobozia, Neamt)

Notă:
La capăt de drum este o antologie cu
poezii  selectate din volumele
„Poeziile mele”, „Vânător de vânat
vânt”, „La capăt de drum” şi Poemele
iubirii” ce au fost publicate de către
editura Online Semănătorul.
 Autorul

Prima iubire

Sub brazi înalţi pe-o  bancă stam
Când am simţit prima iubire.
Acelaşi lucru tu mi-ai spus
Că s-a-ntâmplat şi pentru tine.

A doua zi ne-am întâlni
În-acelaşi loc ca din-tâmplare
Pe bancă iar am poposit
Iar brazii radiau în soare.

O carte tu aveai în mână
Dar nu citeai, doar te făceai
Eu frământam sub tălpi ţărână
Şi-ţi admiram părul bălai.

Şi ai uitat cartea pe bancă
- Roman minor, de necitit -
Mi-ai spus apoi, fiind prieteni,
Ce mult atunci te-ai fâstâcit.

Te-am căutat, apoi, să îţi dau cartea,
Prea mult eu însă n-am umblat;
Pe-aceeaşi bancă de sub brazi
Spre seară tu m-ai aşteptat.

Aşa a-nceput iubirea noastră
Şi s-a sfârşit cam tot aşa:
Pe-o altă bancă, în altă parte
Am stat sub tei, pe-o vreme rea.

Cuvintele au fost puţine
Le căutam ca la-nceput.
Atunci porneau dintr-o iubire,
Acum al dragoste sfârşit.
August, 2003.

Melancolic curg drumurile
iubirii

Melancolic curg drumurile iubirii,
Peste câmp de dor aleargă în noapte.
Din-întuneric, lumină reuşesc să facă,
Pe covor de raze dorm apoi în şoapte.

Melancolic curg drumurile iubirii,
Dulcele-amar îl port cu plăcere.
De la nimeni sfaturi n-au timp să asculte,
Totul se petrece după-a firii vrere.

Melancolic curg drumurile iubirii,
Peste punţi de dor fără de zăbavă,
Curgere întruna, totul în neştire
Şi pentru oprire pe nimeni nu-ntreabă.

Melancolic curg drumurile iubiri
Până când într-o vreme se pierd în pustie:
Rătăciri pe lună, pe soare, pe vânt,
De popas deloc nu vor ca să ştie.

Melancolic curg drumurile iubirii!
15 decembrie 2011
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 Ochii tăi albaştri
 
Ochii tăi albaştri gânduri îmi înhamă
Şi alerg cu ele pe câmpii de aştrii
În noapte când lumea doarme, iar sihaştrii
Înalţă slugi spre ceruri să-i scoată din tină.

Ochii tăi albaştri doruri îmi aduc,
Umblu prin păduri, sunt un cuc năuc…
Sub tălpile goale omor iarbă moartă,
Simt cum moartea bate la mine în poartă.

Ochii tăi albaştrii, minuni nevăzute,
Sapă răni adânci, ucide speranţe…

Cine ţi i-a dat iubire a uitat
Să pună în ei, dor n-a semănat.

Ochii tăi albaştri, liliac în floare,
Îi privesc  atent, nu au cinci petale
Noroc eu nu am, iubirea s-a dus
Când au fost născuţi, stelele au plâns.

Ochii tăi albaştri stau mereu închişi,
Încuiaţi de dor, parcă sunt proscrişi
Durere să nască, suflet să omoare,
Rău e pentru cel ce îi ies în cale.

Ochii tăi albaştri sunt fântâni adânci
Ca să te adapi nu ai cum s-ajungi,
Setea te cuprinde, trupul se usucă,
O umbră devii şi cu dor de ducă.

Ochii tăi albaştri, câmpii fără margini
Cine să adune atâta nemurire
După ploi de dor crescută-n neştire
După-o viaţă întreagă, ochi plini de
paragini.

Ochii tăi albaştrii… ce bine era
Dacă nu ieşeaţi voi în calea mea!
Nu aş fi ştiut ce este durerea,
Moarte aş fi vrut făr’o a aştepta.
8 februarie 2012.

Iubirea e un poem

Iubirea e un poem
iubirea e un poem!
l-am scris ?i scris a fost,
ca să ţi-l citesc nu are rost:
îţi sunt urechile-nfundate,
la poezii tu eşti în post.
priveşti mereu spre alte zări:
unde sunt bani…
şi ai dreptate.
la ce-o fi bun să ai o carte?
cum să îţi spun?
 e un vers e trist
când nu primeşti la el răspuns
dar tot iubeşti
c-aşa e scris de cel de sus:
să-ntorci şi celălalt obraz
de eşti lovit de cineva.
dar dragostea nu are legi
nici scrise, nici nescrise nu-s
fiecare dintre noi
este el singur cu iubirea
şi-şi simte sigur nemurirea
numai în doi
cu versul lui.
30 iulie 2011

Citiţi alte poezii semnate Bucureşteanu la Editura online Semănătorul:
  http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Emil_Bucuresteanu-La_capat_de_drum.pdf
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AMINTIRI RECENZATE
Un volum despre autori si scrieri

Liviu-Florian Jianu
(n. 1961, Craiova) poet, prozator, publicist.

Stimaţi Senatori,
Dragi deputaţi ai Parlamentului Copilăriei,

În cinstea Vechilor şi Noilor Ani, împart cu Domniile Voastre bucuria Noului An, şi pun lângă bradul
de Crăciun, pentru Domniile Voastre, AMINTIRILE mele RECENZATE.

Vă doresc multă bucurie şi sănătate în Noii Ani, şi adaug alegerilor pentru PARLAMENTUL
COPILĂRIEI, votul meu pentru acelaşi Dumnezeu bun, care s-a sacrificat şi se sacrifică pentru oameni,
aşa cum bunicii şi părinţii noştri  au sacrificat,  pentru întreg PARLAMENTUL COPILĂRIEI NOASTRE, pe
lângă viaţă, tot ce au avut şi au mai bun.

LA MULŢI  ŞI FERICIŢI ANI!

ŞTEFAN DORU DĂNCUŞ: ÎN
AŞTEPTAREA CERTITUDINII
(“Bocitorii. Aşteptătorul”, Editura Singur,
2007 - Târgovişte)

Ce vrea să ne spună, în esenţă, Ştefan Doru
Dăncuş, în “Bocitorii”?

Că omenirea a devenit o turmă bocitoare.
Dacă vine lupul, boceşte. Dacă este război

în Gaza, boceşte. Dacă este război în Irak, sau
Iran, sau Coreea de Nord, sau Iugoslavia, sau
Balcani, sau al III-lea război mondial, boceşte.
Dacă este criză mondială, boceşte. Dacă numărul
de avorturi întrece de două ori numărul naşterilor,
boceşte. Dacă dincolo de ban nu mai contează
nimic, boceşte. Dacă asomizează porcul, boceşte.
Dacă i se interzice să-şi vândă brânza, vinul, ori
carnea, neambalate, boceşte. Dacă vine cancerul
de col uterin, aviara, tuberculoza, războiul, sau
apocalipsa, boceşte. Dacă nu are de mâncare, loc
de muncă, căldură, ori răcoare, apă, sau băutură,
boceşte. Dacă animalele, şi omul sunt marcate cu
cipuri de identificare, boceşte. Dacă Universul va
sfârşi prin marea îngheţare, sau marea implozie,
boceşte. Dacă nu mai sunt petrol, apă, sau resurse,
boceşte. Dacă Dumnezeu nu există, boceşte. Dacă
există, boceşte. Dacă o covârşesc drogurile,
prostituţia, afacerile cu carne de turmă, ori arme,
boceşte.

Pe lume nu mai exista luptă împotriva răului.
Nici răul, poate.Doar bocitori ai binelui.

Ce vrea să ne spună, în esenţă, Ştefan Doru
Dăncuş, în “Aşteptătorul”?

Că el, Ştefan Doru Dăncuş, a obosit. Să lupte
cu toţi. Şi cu sine. Pentru toată lumea.  Că este şi el,
un om, doar. Care are nevoie de ocrotire. De o
mângâiere. De o alinare. Şi atunci, dincolo de
microscopicele  lui victorii în lupta cu Hidra, Aşteaptă.
Şi  aşteaptă. Să vină apocalipsa. Să îşi ia fiecare
recompensa. Sau pedeapsa. Cumpănită de
Dumnezeul şi omul care a împărţit totul. Învăţătura,
Cuvântul, Viaţa, Calea, Adevărul,  chinul, sângele,
şi trupul. Ca să vedem pentru ce a fost creat omul.
Nu pentru apocalipsa alienării. Nici pentru triumful
dictaturii. Fie ea şi a libertăţii şi democraţiei.

Între bocitorii şi aşteptătorul, Dăncuş iubeşte
viaţa. Femeia. Oamenii. Chiar şi atunci când sunt
vicioşi. Când îi vând speranţele. Când îl înşeală.
Iubirea poate fi palpată în scurte proze, sau poeme
în proză de o hipersensibilitate, emoţie, şi încredere,
oarbe. Între bocitori şi aşteptători, este atâta lumină
oarbă. Atâta sămânţă de bine, călcată de rinoceri,
sub copite.

Am citit cartea pe nerăsuflate. Risc să spun
că este de o frumuseţe mizerabilă. Frumuseţea vietii
noastre ratate. Mizeria vieţii noastre reuşite. Un
judecător nebun de maculată iubire a adus pe lume
o oglindă în care porcii se văd îngeri care  se admiră
unii pe alţii. Sau fiecare, pe sine. Şi pentru sine.

Nu ne priveşte. Noi suntem oameni.

19 ianuarie 2009,



Pagina 16

Sămănătorul - Anul II. Nr. 12, dec. 2012 - CRITICĂ LITERARĂ

DIRECTORUL, TATA, RAŢIUNEA,
COOPERATIVA „DESERVIREA”

ŞI CONCETĂŢENII
(Tatalui meu, Jianu C. Marian)

Uneori, prin decor se descriu toate
personajele. Există şi decoruri ambuscadă. Pipăind
drepturile omului, nu îţi vine să crezi că pot să
încapă într-o căsuţă modestă, pe Strada Iancu Jianu
nr. 838 bis. Te-ai aştepta ca o asemenea instituţie
să aibă un sediu impunător. Chiar să-l merite. Ei
bine, vă înşelaţi! În primul rând, pentru că eu nu
înţeleg nimic din eticheta: Drepturile Omului. Îmi
spun ceva: dreptul individului în raport cu drepturile
indivizilor. Drepturile indivizilor în raport cu dreptul
individului. Apoi, clădirile mari şi frumoase pot fi
goale pe dinăuntru. Cele mici, pline de rafinament.
Caut sediul Raţiunii. Întâmplător sau nu, găsesc aici
şi Drepturile Omului. Să scoatem căciula. Să batem
la uşă. Să intrăm. Să spunem „Bună ziua!“. Să ne
prezentăm. Să ni se spună: „Luaţi loc!“. Să ne
aşezăm pe un scaun de lemn. Să analizăm decorul.
O cămăruţă. Muşcate în geam. Două lămpi
suspendate. Pentru corectură. Pentru lectură. Un
birou în dreapta. Pe mâna dreaptă a biroului,
manuscrise dactilografiate la o maşină de scris
obişnuită. Pe fiecare manuscris, fotografia câte unui
tânăr. Un băiat. O fată. Alt băiat. Iată şi maşina de
scris, în faţă, pe masă. Mică şi de o vârstă cu omul
cu păr alb din faţa mea. Două pisici pe două genţi
pe mâna stângă a biroului din dreapta. Un director
robust, cu părul cernit, la birou.

V-am adus recenzia. În căutarea unui suflet
de om. Domnu' Comunistu'. Un coleg de serviciu.
Directorul o citeşte. Dau năvală doi tineri. „Îi sparg
primarului geamul de la maşină. A fugit de noi. Ne
spune: „Veniţi mâine!”. Nu avem unde să locuim.
Tata a murit. Mama ne-a dat afară. Bea. Cu amanţii.
Bunicii nu ne primesc în apartament. Ne-au dat
afară. Lucrăm la morgă.” Cel care vorbeşte este
băut. Pauză. Păi, le spun, să ne punem în locul
primarului. Are el spaţii personale libere? Nu. Are
spaţii publice de oferit? Nu. Are bani ca să le
construiască? Nu. Eu am ajutat un om ca voi. Pe
Sfântul Nicolae. L-am dus la Clinica de Psihiatrie.
Nu a fost primit. Deşi avea antecedente. Era TBC-
ist. Dar a primit un bilet de internare la Poiana Mare.
Nu a vrut să meargă acolo.Totuşi. Nu a fost
zadarnic. Mai are o posibilitate.

Directorul sună bunicii. Sunt directorul.
Aveţi doi nepoţi care dorm pe afară. Închide
telefonul. Mint. Tata nu este mort. L-au bătut. Bunicii
sunt supăraţi pe ei şi nu îi primesc. Au fost turnători

la Electroputere. Vai, ce de securişti pe lumea asta!
Bătrânul este securist. Directorul este securist.
Primarul este securist. Bunicii, turnători. Scriitorul,
paranoic. Tinerii revoluţionari, fără locuinţă. Să fim
multumiţi că suntem bine, sănătoşi, mătuşă

Europa! Unchiule Sam, bine ai venit!
Tata este un personaj defunct. De cancer.

Tata a lucrat la Cooperativa „Deservirea“. 72 de
secţii. Câţi oameni? Tâmplari, mecanici auto,
tinichigii, vopsitori, tapiţeri, geamgii, giuvaergii,
necalificaţi. Familii. Munca de-a Drepturile Omului.
Audienţe nesfârşite pe „Romain Rolland“. Lângă
„Ciufulici“. Producţie. Export. Inginer şef. Comunist.
Venea din ce în ce mai des acasă cu dureri de cap.
Mese sărite. Sau pe apucate. Primarul. Secvenţe
Terra Sat. Telefoane peste telefoane. Mie să-mi
dai. Răspunde. Şi o ia de la cap.  Să facem.
Primarul vrea să facă. Noaptea, visează Sala
Polivalenta de altădată. Noaptea, visez strada
Romain Rolland. Cu vase de argint în fereastră.
Când intram pe uşă, se mai lumina şi tata. Raţiunea
şi Drepturile Omului. Viaţa lui Michelangelo. Agonie
şi Extaz.

În pl in centrul Iovacrei, Raţiunea şi
Drepturile Omului. Pe Unirii, v ia Iepure, via
Directorul, via Bătrânul, via alţi oameni, o cameră
6/7 goală, cu o sobă, în care doi tineri care au
norocul să lucreze la morgă, nu dorm pe scările
unui bloc. Uneori, prin decor se descriu toate
personajele.

Ianuarie 2003
.

Citiţi mai departe întregul volum aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Jianu_Liviu-Florian-Amintiri_recenzate.pdf
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POEZIA CARE ŢINE FIINŢA
ÎNTRU FIINŢĂ

„Trăiască Poezia şi marii visători” -  scria
mai demult reputatul poet Ioanid Romanescu. Şi
faptul că Poezia nu se poate disocia de Visare, de
Oniric, o aşează pe treapta înaltă a trăirilor
imaginative, a metarealului, a fabulosului şi a stării
vocaţionale de graţie. Să nu ne amăgim. „Tot
românul s-a născut poet” – această zicere populară
este adevărată, însă, nu tot românul îşi poate
manifesta această stare în forma ei cea mai fericită.

 Poezia este un suprem omagiu adus iubirii
de oameni, de natură, de f rumos, o iubire
tămăduitoare şi stenică, revărsându-se către noi,
privitorii, în tandreţe mătăsoasă, esenţializată în
gesturi simple, dar care capătă consistenţă deplină
prin culoare şi ideatică.  Poate că nu întâmplător,
Ziua Mondială a Poeziei coincide cu echinocţiul
de primăvară. Poezia poate fi o Re(Naştere).

Acest sentiment imanent al iubiri i
Renăscând în Natură, este o continuă aspiraţie
către Înalt, către sublim, către frumosul prin
excelenţă.

Venind din universul de sacralitate al
omenescului, dar înălţate prin limbaj şi metaforă,
poemele  sunt  decupaje ale cl ipei eterne
incendiară şi exultantă,  care uneori se temperează,
căpătând expresia de mir a echilibrului şi grandorii,
născute din uimirea de sine, din bucurie şi revelaţie
harică.

Parcurgând un poem, simţi aromele suave
ale Înaltului, transpus în semne comunicabile,
adevărate destăinuiri convertite în ceremonii
diurne. Un fior profund metafizic este prezent peste
tot, ieşind la iveală discret, ca un gând picurat.
Ceea ce uimeşte într-adevăr, este partea de
nepătruns şi insidios din existenţa cotidiană, ceea
ce numai ochiul poetului vede şi urechea
muzicianului aude. O simfonie de sunete şi culoare,
cu pulberi ale unei reflectivităţi de vitraliu sfărâmat.
Efluvii imateriale de poezie, curgând din toate
direcţiile, ne copleşesc ca o hăituire de ceţuri
mişcătoare, alungate de razele soarelui. Meditaţii

nuanţate liric induc un sentiment de irealitate cu
substrat metafizic.

Adunate-ntr-un punct vibrator, precum
tablourile,  reflecţiile lirice sunt confesiuni necesare,
transpuse în chip admirabil pe un suport virtual sau
material şi au extraordinara forţă de a extrage din
banal, din întâmplător, valori de semnificaţie care
conferă farmecul ascuns şi misterios al inefabilului.

Puse cap la cap, cu minuţie de trezorier,
poemele ne eliberează de vulg şi de starea de
angoasă provocată de imaginile despuiate, cu
parfum neîndoios de kitsch, care fac deliciul
amatorilor de senzaţii ieftine.

Faptele mâinilor, faptele ochilor, faptele minţii
Poetului vor rămâne, credem, desenate în chip
tainic, în filigran, pentru clipa când fiecare se va
simţi singur şi vulnerabil, orbecăind în tumultul
acestei trăiri după steaua de sprijin.

Un singur lucru e clar: oricât ar fi vremurile
de potrivnice, Poetul nu are voie să risipească
crâmpeiul de substanţă divină din sine însuşi, ci, cu
forţa interioară caracteristică unui titan, să răzbată
în plină lumină, împrăştiind astfel în jur monadele
sufleteşti cu care l-a binecuvântat Providenţa.

Cu alte cuvinte, orice talant îngropat în
pământ rugineşte şi nu mai poate oferi bucurie
lăuntrică nici unui ochi muritor, oricât ar încerca
cineva, mai târziu, să-l şlefuiască.

Nu simţi Poezia în lipsa culorii. Nu-ţi poţi
imagina culoarea în absenţa sunetului. Nu poţi
asculta liniştea decât adulmecând miresmele de mirt
ale Cuvântului. Ceremonii de sunet şi culoare,
transpuse în vers, eufonii fără cusur. Nu-ţi trebuie
ureche specială să percepi sunetul neauzit al
poemelor tandre, tăcute, fluente şi sugestive, intens
evocatoare, ca o nespus de blândă Lumină.

Binecuvântate fie aceste tainice clipe în care
sudoarea iubirii – Duh Sfânt – ne adună între coperte
de carte – virtuală sau nu – ca într-o imensă confrerie
spirituală ce ne îndumnezeieşte. Pe când, în noi urcă
presimţirea unei gingaşe mâini, mângâindu-ne pe
dinăuntru fiinţa!

Este ştiut că Poezia – atunci când se înalţă
pe culmi – ca şi muzica, şi arta imaginii pure –
constituie acte de credinţă. Ele întind punţi freatice
între suflete, înălţându-le pe culmile inefabile ale
credinţei. Ea uneşte, înlănţuie, contopeşte şi sprijină,
tâmplă de tâmplă şi inimă de inimă.

Poezia poate deveni  act de credinţă, act de
dăruire jertfelnică!

Orice creator, orice ziditor, orice, orice

CEZARINA ADAMESCU - (n. 1951)
Poetă, prozatoare, eseistă, dramaturg, crtitic literar

Întâlniri in oglindă
Vol. XII - critică eseistică
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meşter, dincolo de iscusinţa minţii şi măiestria
mâinilor care tinde spre desăvârşire, îşi lasă o
amprentă, o fărâmă din sufletul său în lucrare.
Această fărâmă de suflet palpită apoi ca o inimă,
făcând din lucrarea sa o operă vie, însufleţită.

Aşadar, dacă vrei să cunoşti un creator în
intimitatea sa, în profunzimea sa, trebuie să ştii
să-l citeşti cu „dioptriile inimii”.

Eu însămi, mă recunosc în toate scrierile
de până acum, în care am lăsat câte o monadă
din sufletul meu, din personalitatea mea, chiar
dacă uneori mi s-a părut că mă dezgolesc în faţa
mulţimii. Păstrând pudoarea cuvenită – fără de
care nu concep o scriere – am încercat o
radiografiere a sinelui în fiecare carte.

Pot spune cu mâna pe inimă că, scrierile
spirituale, scrierile de introspecţie acută în sine
îmi sunt cele mai proprii pentru că presupun o
sinceritate absolută. Dincolo de măiestria ori
stângăcia lor, sinceritatea care răzbate din ele,
rămâne mărgăritarul de preţ, ROTUNDUL de care
trebuie ţinut seama.

Ca să mă exprim în spirit de smerenie, spun
că, indiferent dacă era vorba de proză, vers,
publicistică, teatru, eseistică, scrierile mi-au fost
dăruite în urma unor rugăciuni şi am considerat o
datorie jertfelnică să le aştern pe hârtie, apoi să le
susţin din toate punctele de vedere.

Astfel, am făcut din fiecare zi un prilej ca să
împart bucuriile în dumicaţi, ca pe fărâmele de
cuminecătură şi le dărui semenilor. În templul curat
al lăuntrului am vrut să depun un bucheţel de flori
suave. În aceste timpuri NEVOIA DE ROTUND
ne adună şi ne leagă cu fire freatice. Să intrăm cu
sufletul alb în acest punct cardinal sub mănăstirea
cerului veşnic, aşa cum am intra într-o legendă. O
legendă adevărată. Poate că, o dată cu vestigiile
prezentului, vom tezauriza şi stările noastre de
spirit, aflate într-o perfectă vibraţie.

Doar împreună mâinile noastre rodesc. Paşii
noştri ating locuri pline ochi de istorie. Din inimi
simţim crescându-ne aripi nevăzute. Ne-am putea
chiar înălţa, deopotrivă cu îngerii într-o continuă
renaştere-biruinţă. Dumnezeu se coboară lin
printre noi, ne aprinde candela inimii. E atât de
aproape încât am putea chiar să-l atingem. Se face
senin. Se face lumină afară şi înăuntrul nostru.

În faţa frumuseţilor prezente, să rămânem
drepţi ca în faţa unui altar de lumină, cu o floare
dalbă care să ne înflorească subit în căuşul de
inimă.

Să pătrundem, aşadar, în acest imperiu
enigmatic, al Poeziei, imperiu cu veşmânt floral,
prin care se strecoară blând, aerul dintre miresme,
unde echitaţia sacadată a tăcerii ne ispiteşte
dimineţilor hărăzite nesomnului. Astăzi, de ZIUA
INTERNAŢIONALĂ A POEZIEI. DE ZIUA
CUVÂNTULUI. A SLUJITORULUI POEZIEI,
FĂURARUL, CREATORUL EI.

Haideţi să ne risipim împreună în tumultul
cuvintelor, ca în matricea unei blânde lumini în care
se întrezăresc cozi de comete.  Haideţi să rostim în
cinstea ei, o rugăciune! Apoi, să intrăm în ea smeriţi,
ca într-un templu.

În acest univers fermecat şi atât de divers, prin
stil, prin parfum, prin culoare, ai senzaţia că nimic
rău nu ţi se mai poate întâmpla, aţipesc toate
spaimele, îţi tragi peste pleoape jerseul filigranat al
Poesiei, realizând că precauţiile devin inutile de vreme
ce mâinile miros a merişor, a salcâm înflorit, a
tuberoze… Şi, fiecare celulă onirică, se desface la
infinit, devenind ninsoare poetică.

Poezia, acest rotund ideatic iscat din geana
întredeschisă, un rotund populat cu fleacuri cuminţi,
cu dumicaţi de-amintiri din seri de vecernii.

În rotundul acesta cu aripi, Poemul îşi află izvor,
la îndemâna oricui, merinde pentru duminici, sfioasă
ofrandă la-nceput de-nceput, cuibarul râvnit pentru
naşteri definitive. Imagini ale reveriei ori simple
transcripţii nude ale unor stări, adevărate ceremonii
de sunet – ODĂ A BUCURIEI - cerându-şi audienţă la
viaţă!

Se ştie, naşterea unui prunc este un eveniment
benefic care răstoarnă în chip fericit destinul celor
care-l aşteaptă.

Atunci când aştepţi un oaspete deosebit nu ştii
ce să faci ca să te pregăteşti mai bine. Deretici prin
casă, găteşti bucate alese, ştergi praful, aeriseşti,
cumperi un buchet proaspăt de flori şi-l aşezi într-o
glastră să-ţi bucure sufletul. Şi când, în sfârşit,
oaspetele soseşte, bucuria nu cunoaşte margini. Îl
aştepţi în prag, îi faci semne binevoitoare cu mâna.
Faci orice demers ca să poftească în casa ta, să
rămână cât mai mult la tine, cu tine.

Nu degeaba s-a spus deseori că actul creaţiei
seamănă cu o naştere. O naştere în duh, spirituală, o
sfântă plămadă de inefabil.

Ce putere, ce forţă, cât curaj îi trebuie mamei
pentru a zămisli crâmpeiul de viaţă!

A naşte înseamnă, în fond, a fi părtaş la lucrarea
Creatorului, a co-participa la minunea cutremurătoare
a vieţii. Umanitatea – cea care a conferit, la rândul
ei, părinţilor, forţa lăuntrică de a lupta şi de a nu se
lăsa copleşiţi de valul atât de înalt al nepăsării, în
acest timp incert în care aproape nimeni nu se mai
gândeşte la suflet, în care artistul, poetul, pictorul,
actorul sunt priviţi de cele mai multe ori cu suspiciune.

Când Poezia a devenit o REGINĂ ÎN
ZDRENŢE, cerşind pe la uşi un coltuc de încredere
pentru a-şi îndeplini rostul. Poezia care, înainte de a
fi artă, este o STARE. Stare de graţie. Stare de înger.
Stare de naştere. Şi de Înviere Sprituală.

Poezia – aşa cum spunea Platon – „Acel ceva
plăpând, înaripat şi sacru” – turnând torentul bunătăţii
divine în noi, ne înveşmântează într-o pace înaltă, în
care adâncul de sus se oglindeşte în adâncul
nostru, ne deschide ochiul inimii şi ne întemeiază
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sufletul pe iubire.
În mod ciudat, când scriu aceste rânduri, îmi aduc aminte

de o distinsă doamnă, concitadină, care scria şi ea versuri
pentru copii şi care mi s-a adresat într-o zi: „Aşa faci tu,
întotdeauna, te îmbraci în zdrenţe şi scrii poezie”, neştiind, că,
de fapt mi-a făcut un compliment grozav, din care, mai târziu,
după ce mi-a trecut mirarea, perplexitatea şi supărarea, s-a
născut un catren pe care-l păstrez intact în căuşul inimii: „Mă-
nchin Domniţei Sărăcia/ Neprihănitei Inocenţe/ Visând să apăr
Poezia,/ Regină îmbrăcată-n zdrenţe.”

Să nu ne pierdem cumpătul. Câtă vreme mai avem
generozitatea de a ne aduna sub auspiciile acestei REGINE
ÎN ZDRENŢE, acestei stări de inefabil, de a citi şi scrie poezie,

încă nu e totul pierdut. Mântuirea e posibilă, fiindcă se cunoaşte efectul tămăduitor al Poeziei.
Cuvine-se, aşadar,  să-i redăm acestei Suverane în zdrenţe – Poezia – demnitatea şi locul

binemeritat de-a dreapta Literaturii Universale.

La capat de drum
 Recenzie Florian Văideianu, “Din cenuşa vremii”, Târgu Jiu, 2010

Aşa cum mărturiseşte autorul, povestirile din
cartea de faţă proiectează lumea satului arhaic din
copilăria sa.

La vremea aceea, oamenii satului puneau
mare preţ pe credinţă, bunătate şi milostenie,
echivalentul virtuţilor capitale din Evanghelie.

“M-am simţit dator să scot din cenuşa vremii,
bucuria copilului, care se minuna de tot ceea ce
vedea în jurul său. Dorinţa de a merge la şcoală,
respectul pentru bătrânii satului, jocurile şi năzbâtiile
copilăriei, lucruri care definesc şi înnobilează
poporul român.

Personajele sunt reale. Le-am adus în
paginile acestei cărţi din respect. Mulţi, aproape
toţi, ne-au părăsit” – mărturiseşte autorul în scurta
intervenţie de început, ca un cuvânt înainte.

   Personal, făcând cunoştinţă cu scrierile lui
Florian Văideianu din cele două cărţi recente, m-
am întors în taina fără sfârşit a copilăriei, în care
cuvântul scris avea putere de lege, iar desenul,
ilustraţia alb-negru mă introduceau într-o lume
necunoscută pe care treptat o cercetam şi
parcurgeam cu emoţia descoperitorului de comori
spirituale, mai valoroase decât orice avuţie
materială.

Cu ochii aceia încerc să privesc, să citesc,
să pipăi, tărâmul mirific pe care piciorul nu mai
îndrăzneşte demult a-l călca, dar pe care jindul şi
închipuirea mi-l pot aduce înapoi, sub forma unor
scrieri personale, sau alte altor confraţi de condei.
Pentru aceasta ar trebui să fiu recunoscătoare
fiecărui scriitor care-mi dăruie bucurii pe care le
pot ascunde în sân şi nu-mi pot fi luate de nimeni.

Cartea dintâi a lui Florian Văideianu,

alcătuită din proze scurte cu încărcătură emoţională
deosebită, se înscrie în aceste coordonate spirituale
pe care le respect, le admir şi le cercetez cu
asiduitate.

 Aşa cum e şi firesc, autorul începe şirul
amintirilor cu un episod din copilărie, intitulat “La
pomană”. Cu multă acurateţe şi umor bine dozat, el
relatează evenimentul cu pricina, când autorul copil
merge la o pomană cu lingura de lemn de acasă,
pentru a întinge în strachina cu mâncare de prune şi
pilaf de orez. Naşterea, botezul, nunta, moartea
sunt evenimentele principale ale lumii satului
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şi toţi oamenii participă la ele. Copiii, în inocenţa
lor, se bucură că vor căpăta ceva de mâncare.
Cei mari se bucură de întâlnire, de un păhărel
cu băutură şi o lingură de mâncare, dar şi de
faptul că pot socializa şi pune ţara la cale.

Bătrânii se bucură pentru faptul că le-a
mai fost dat să participe la înmormântarea
cuiva şi n-au fost ei cei duşi…

Fiecare are câte un motiv temeinic de
mulţumire.

Întâmplările se derulează în jurul familiei
autorului, în special iese în evidenţă chipul
bunicii, al străbunicii, al mamei, icoanele
copilăriei, de la care scriitorul a avut ce învăţa.

Citesc scurtele texte şi nu ştiu ce să fac,
să râd ori să plâng. Până la urmă, mă aleg cu
nodul din gât, care se încăpăţânează să rămână
acolo, inundându-mă cu o duioşie fără de
margini, faţă de aceste scurte minuni, din schiţa
numită: “Paparadă” – e drept că aici, după ce-
mi trece emoţia, râd în sine de sfatul pe care
nea Alampe i-l dă micuţului, de a-şi aranja
frizura cu ajutorul văcuţei, care-i linge sarea
de pe frunte. Această păţanie avea să-l sperie
grozav pe copil. Toate acestea relatate cu un
umor greu de atins la scriitorii de azi: “Eu,
cocoţat pe prispă, cu sarea pe frunte şi cu un
drob de sare în mână o ademeneam să vină la
mine să-mi facă freza. Vaca se apropie încet,
simţi mirosul sării, scoase o limbă neagră, mare
şi aspră şi mă trăsni cu ea peste faţă de-mi
întoarse pleoapele ochilor pe dos. Mă trânti şi
de pe prispă. N-am mai văzut decât beznă. Am
început să plâng. Ce zic eu plâns, urlam. Mai

mult de sperietură.
Bunica, săraca, văzându-mă căzut şi cu ochii fără

pleoape, ca moroii, se sperie de nici nu mai nimerea să-
mi dea pleoapele la locul lor. Mă ustura şi pielea capului”.

Înţelepciunea unor săteni este proverbială şi copilul
se hrăneşte cu ea. De asemenea, şi umorul lor sănătos.
Proza “Accidentul” atestă cinstea şi demnitatea străbunicii
centenare care, lovită de o bicicletă, nu vrea să primească
despăgubiri, nici bani pentru medicamente.

Trecerea convoiului de căruţe cu ţigani pe uliţă
este un adevărat spectacol dar şi un motiv de teamă
pentru copii, pentru că se zvoneşte că fură copiii, sau
poate îi mănâncă, adaugă scriitorul cu umor.

Figura lui Mutu este descrisă cu multă bunăvoinţă.
El trăia “din mila oamenilor săraci” şi a devenit notorie
povestea femeii care n-a vrut să dea de pomană unui
sărman decât o bucăţică de mămăligă pe care o scăpase
pe jos. Prilej pentru autor de a reflecta şi a spune că, de
atât a avut parte femeia pe lumea cealaltă. Îndemnul la
bunătate şi milostenie este şi aici prezent, ca în mai toate
prozele autorului.

Meşteşugul fabricării ţuicii de prune este descris
cu mare artă. El leagă acest eveniment de un altul de
sorginte spirituală, prima zi de şcoală a micuţilor:
“Cazanele fierbeau în draci. Pe uliţe mirosea a boască
de te trăsnea. Curgea ţuica în bote, şiroaie. Sudoarea
prunelor. Tot satul se bucura. Numai eu eram trist. Da
rău de tot.

Prietenul meu cel mai bun Gheorghe al lu’ Chizduţă
plecase la şcoală, în clasa întâi. Era mai mare ca mine
cu un an. Eu trebuia să mai aştept până la toamna ailaltă.
Cu cine mă mai jucam eu…”(Clasa întâi).

Şi asta, pentru că voia “să se facă deştept”.
.

Desene
de

Grigore
Haidãu-

Tg-Jiu

Ulita
satului

Majuru



Pagina 21

Sămănătorul - Anul II. Nr. 12, dec. 2012 - CRITICĂ LITERARĂ

 CITIŢI MAI DEPARTE ARTICOLUL  AICI:
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/12/cezarina-adamescu-miresmele-amintirilor.html

Cezarina Adamescu - MIRESMELE AMINTIRILOR
Florian Văideianu, “A doua carte”, versuri şi proză, Târgu Jiu, 2012

 A avea privilegiul să intri cu delicateţe şi
nedisimulată curiozitate în intimitatea amintirilor
cuiva, este un motiv de mare bucurie şi onoare.
Fie că sunt sub formă versificată, fie în scurte
proze evocatoare, scrierile de faţă au un efect
dublu: îţi trezesc propriile amintiri şi te îndeamnă
să împărtăşeşti şi altora din delicatesele sufleteşti
pe care, prins în vârtejul vremurilor de azi,
aproape că le-ai uitat ori le-ai pitit într-un colţ de
memorie.

Acum îşi cer dreptul la memorie şi ies la
suprafaţă intempestiv, fără să-ţi mai ceară
permisiunea.

Bine că nu s-au uitat de tot şi au găsit
suportul material şi afectiv de a fi puse în lumină.

Prima parte a volumului este alcătuită
dintr-un grupaj generos de versuri scurte, de
două-trei strofe, meditative, scrise în stil
aproximativ clasic, adeseori cu adresă, versuri
destul de recente, dezvăluind firea sensibilă,
contemplativ-filozofică a autorului. Dedicaţiile
sunt, fie soţiei Lucica, fie bunicului, fie unor
prieteni.

E limpede că autorul este străin de regulile
prozodice, dar reuşeşte să transmită unele stări
care l-au cercetat în anumite momente.

Fiorul religios este prezent în aproape
toate poemele. Un poem reuşit este „Intimitate”
– care invită la pietatea creştinească atunci când
e vorba de o vizită la mănăstire: „În mănăstire
păşeşti cu sfială, / De teamă să nu calci pe istorie;

/ Furtuni sufleteşti iscate-n greşeală, / Se spulberă-n
vânt, devenind glorie. // Dumnezeu îngăduie-n viaţă
încercări, / Spre lămurirea credinţei curate; / Lumina
din noi, transformată  în zări, / Ne poartă mereu prin
nopţi  înstelate”

Poetul subliniază ideea că ochiul trebuie să stea
„înfipt în adevăr” / făcându-i visului cărare” (Inteligenţă
înţeleaptă). Simplă şi directă este şi poezia dedicată
lui Milu Popescu, „Prieten mereu: //Venim din vremi;
lumea se miră,/ Pe-acelaşi drum de gând am fost; /
Visele noastre se simţiră, / Ca mărul dulce-n zi de
post. // Acum ne tot vedem (mereu) / Până când
Domnul hotărăşte, / Al cărui gol va fi mai greu. / Dar
sufletul nu-mbătrâneşte!”.

Deşi poezia se remarcă printr-o economie a
mijloacelor de expresie, autorul transmite emoţii prin
analogie, prin similitudini secvenţe de viaţă de demult,
poate din copilărie şi adolescenţă, dar şi din cotidianul
acesta acerb care nu se lasă prins în canoanele
cunoscute.

Lumina – deşi există – şi Duhul Sfânt o revarsă
în permanenţă asupra noastră, numai unii oameni au
darul de a o pregusta şi a o revărsa, la rându-le, asupra
celorlalţi pentru ca aceasta să fie înmulţită.

Există un oarecare spirit ludic prezent în unele
poeme, mai degrabă un spirit ghiduş care te face să
zâmbeşti dulce-amar, la amintirile-duium din copilărie:
„Gândul pe cărare apuce, / Coasa-n iarbă să se joace;
/ Strachină cu lapte dulce, / Să mă umpli de noroace.
// Lemne din pădure aduc, / Stele de pe cer s-apuc; /
Turtă caldă de pe vatră, / Dă-mi să fiu eu lumea toată”.

.

Medic Doru
V. Fometescu

Sotia
Lucica
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Alianţa discretă şi
fecundă dintre
Poezie şi Filosofie

Relaţiile între Poezie şi Fi losofie  îi
preocupă foarte mult pe filosofi,   poeţi şi pe
esteticieni,   încercând să descopere aderenţele
ori inaderenţele organice pe care le trezesc cele
două,   poezia ca artă şi filosofia ca ştiinţă,
răsunetul lăuntric oricât de îndepărtat ale acestora.

Tudor Vianu în “Filosofie şi  poezie “,   prima
ediţie din 1937,   scria:  “…Evident,   ca întotdeauna
în astfel de cercetări,   partea de ipoteze şi de
experienţe personale este destul de întinsă.  Dar
dacă,   pe baza lor,   cercetarea de faţă a putut
câştiga noţiuni mai precise în judecata mai multor
curente de artă şi gândire,   ca şi în problema
poeziei filosofice ca artă şi a interpretării filosofice
a poeziei,   poate că strădania noastră nu va fi fost
cu totul zadarnică “.  Cum se întâmplă mai în toate
lucrările lui Vianu,   problema enunţată în titlu e
făcută să apară ca parte a unui întreg şi ca etapă
dintr-un proces.

Eu precizez,   spre deosebire de ilustru
critic,   că schimbările reciproce între filosofie şi
poezie sunt aşezate în cercul mai extins al
interferenţelor între artă,   f ilosofie şi religie,
inclusiv  poezia.  Criteriul confluenţelor îl constituie
că aceste patru forme ale spiritului se deschid,
precum corola unei flori,   asupra totalităţii lumii şi
presupun transcendenţa unui absolute.  Epoca
noastră este epoca autonomizării valorilor,   a
fragmentării spiritului pe planuri separate de
cunoaştere,   a activităţii limitate şi intensive
înlăuntrul unei singure specialităţi.  Prin acest eseu
încerc să refac  postkantian unitatea spirituală
înfăptuită de poeţii şi filosofii romantici.  De fapt în
o amplă lucrare a mea,   publicată în anul 1998,
scriam că după postmodernism a apărut un nou
curent,   pe care l-am denumit globmodernul.
Scriam atunci că se observă o întoarcere a artei şi
mai ales a poeziei pe jumătate la clasicism.

n acest context,   cum spunea Croce
“formele spiritului sunt distincte,   nu separate “.
Fapt ce ne duce cu gândul că atât filosofia,   cât şi
poezia,   sunt distincte prin ele însele,   dar există o
legătură între ele ce nu ne permite a le separa.
Astfel resping separaţia excesivă care sacrifică
exigenţa totalităţii,   dar şi contopirea ce anulează

specificul.  A existat perioade când a degenerat ideea
romantică a filosofiei ca poezie în estetism.  Din
păcate raporturile poeziei cu filosofia au fost
deteriorate de “poezia filosofică “practicată de autori
mediocri.  Înrudirea profundă între formele spiritului,
face ca spiritul ştiinţific şi tehnic să nu disimuleze
înrudirea acestora,   operând acel scepticism de
proastă calitate care anulează conştiinţa.  Există o
relaţie dintre cele două printr-o filiaţie.  Însă,   la
rândul ei această filiaţie se încredinţează mai
degrabă logicii decât istoriei.  Reprezentarea
specifică romantică despre poezie şi filosofie este
ca despre două momente succesive ale spiritului  şi
apare dedusă din modul nu mai puţin romantic de a
considera identică funcţia lor.  Ideea identităţii o
provoacă logic pe aceea a succesiunii,   o invoc
pentru a explica diferenţierea care totuşi există.
Doresc să amintesc că vico,   este cel care a vorbit
de o vârstă iniţială a poeziei şi de una a filosofiei
încă înainte de romantism,   deci înainte de
confundarea funcţiei lor spirituale.  Mă gândesc că
ideea reîntoarcerii poeziei la izvoarele mitului ar fi o
reacţie şi ca o soluţie salvatoare la teza hegeliană a
dispariţiei artei.  Succesiunea istorică a fost necesară,
dar ordonarea problemelor trebuie să se facă într-
un plan în care stringenţa logică să provoace
asemenea intervertiri.  Succesiunea istorică,   atunci
când o urmărim în chip explicit,   se arată a fi
întotdeauna şi în întregime consecutivă.  Astfel
doctrina „ artei pentru artă“ cred că este un fel de
oboseală,   cum spunea Vianu,   faţă de intenţiile
metafizice,   religioase şi sociale.

Poezia filosofică reprezintă o încercare de
a întări prin efort speculative demnitatea artei
ameninţate să piară în sistemul lui Hegel.  Alături de
reîntoarcerea la mituri,   care e,   de fapt,   o eternă
reîntoarcere.  Aceste două orientări,   după părerea
mea,   se constituie ca moduri de a rezolva dialectica
între filosofie şi poezie,   moduri radical deosebite,
dar unite prin refuzul punctului de vedere hegelian.
Istoria ideilor îşi descoperă mai târziu coerenţa,
istoricul tinde să se confunde cu logical.  Ipoteza
hegeliană trebuie căutată în poetica simbolistă şi
postsimbolistă.  Tot aici trebuie căutat raporturile între
poezie şi filosofie.  Ideea “purificării “ şi cea a
“reîntoarcerii “ se integrează în conceptual de
complex al poeziei moderne.  Dar nu fără să
servească unor rosturi metafizice.  Resping în acest
context speculaţia versificată ori a pledoariei
sentimentale fiindcă funcţia cognitivă a artei rămâne
la fel şi  rafinarea şi adecvarea ei la posibilităţile
specifice.  Un act metafizic îl descoperim în jocul

Subiectul ca text şi ideea ca subiect
- Eseuri şi cronici literare -

AL. FLORIN ŢENE - (n. 1942). Poet, critic
literar, promotor cultural



Pagina 23

Sămănătorul - Anul II. Nr. 12, dec. 2012 - CRITICĂ LITERARĂ
subtil al corespondenţelor,    în descoperirea şi
resimţirea unităţii lumii,   prin proiectarea analogică.
Simbolul,   a devenit principiu însuşi al creaţiei,
cultura delicată a nuanţei,   indeterminarea
provocatoare şi stimulatoare,   mijloacele muzicale
ale sugestiei chiar sunt semnele unei alianţe discrete
dar fecunde între poezie şi filosofie.

Psihologia receptării se întoarce dialectic
asupra psihologiei creaţiei.  Poetul adevărat
gândeşte i-mediat cu cuvinte,   limbajul însuşi
gândeşte uneori în poemul lui. ”Ceea ce creează în
noi nu are nume “- spune Valery nu în sensul că
poezia ar fi “dictată “autorului,   ci în sensul că
polivalenţa ei semnificativă o îndepărtează de
origine,   o face să nu-i mai aparţină în exclusivitate.
Limbajul dev ine purtătorul unei ambiguităţi
revelatoare ce transformă poemul într-un act,   iar
receptarea lui într-o participare.  Exegeza v-a
descoperi filosofia poemului,   nu pe cea a poetului.
Nici-un poet modern - nu îşi transpune concepţia
despre lume într-un poem,   ci ajunge la această
concepţie prin el.

Dacă pentru mine poezia filosofică este o
poezie interioară,   extinsă în subconştient şi în
absconsul ideilor,   pentru Tudor Vianu această
poezie este exterioară,   neterminată,   eşuată,   un
concept negative în definirea căruia sunt rechemate
şi verificate distincţiile principale de la început între
poezie şi filosofie.

Trebuie subliniat în această fază a lucrării
noastre că ideile reprezintă un mod de adâncire a
viziunii poetice cu condiţia să apară,   nu să pre-
existe,   să menţină dispoziţia contemplativă,   nu s-
o transformat în curiozitate gnoseologică.  Expertiza
poeziei deschide perspective către viaţa supremă a
spiritului,   neavând nevoie de atitudini doctrinare
ori de simboluri dificile.  Poezia adevărată poartă
un mesaj de universală semnificaţie în care se
ascunde filosofia ei.  O filosofie latentă,   dar eficace,
difuză în substanţa poemului.

Astăzi după mâzga poetică postmodernistă
care a fost la noi,   noul curent globmodernul ne
descoperă o savoare a poeziei gnomice în chiar
supunerea neabătută a versurilor la o idee,   în
înlănţuirea lor necesară,   în cadenţa lor previzibilă,
în ecoul lor meritat.  Poezia înseamnă forma cea
mai înaltă de cunoaştere umană,   singura în măsură
să garanteze accesul la absolut.  Nu numai că
filosofia trebuie să primească sugestiile artei şi să
pună la contribuţie facultăţi specifice poetice,   dar
actul însuşi de a filosofa începe să fie privit sub
specia stilului,   iar construcţia unui sistem drept o
problemă de compoziţie de formă.  Keyserling scria
că “ filosofia e artă pură“( Philosophie als Kunst,
Darmstadt,   1920,   p.  3),   iar valoarea unei concepţii
despre lume e o problemă de stil.

Identitatea unui gânditor o dă felul propriu

de a pune problema,   modul de formare a unui
material neutru şi general cunoscut.  Ca şi artistul,
gânditorul e în căutarea unui “cum “ la care nu poate
ajunge fără vocaţie şi chiar fără inspiraţie spontană.

Veritabila profunzime a filosofiei stă în
puterea de construcţie şi în libertatea ei de poezie
abstractă.  Poezia ţine să îndeplinească o funcţie
filosofică,   filosofia- una formală,   poetică; sau,
menţinându-şi fiecare funcţia,   îşi împrumută
reciproc mijloacele.  Nu contează dacă,   de pildă,
„poetul-filosof “ renunţă la funcţia lirică a poeziei
pentru a exprima idei sau speră ca abia prin
conceptualizare să ajungă la adevărata poezie,
confuzia mijloacelor şi pierderea funcţiei specifice
subminează iniţiativa lui.

Conceptual modern al poeziei se constituie,
în genere,   prin renunţarea la sintaxa raţională,   la
gândirea discursivă în genere,   evoluţia de la
simbolism la suprarealism se confundă cu o
îndepărtare treptată de filosofie.  Poezia modernă
nu ni se pare a fi mai departe de filosofia modernă
decât poezia romantică de filosofia romantică.
Opoziţia dintre poezie şi filosofie nu trebuie stabilită
între poezia modernă şi filosofia modernă,   ci între
poezia modernă ,   poezia tradiţională şi cea
globmodernistă,   între caracterul ei filosofic de
atunci şi de acum.  Îndepărtarea poeziei de filosofie
nu implică pierderea apetitului ei metafizic,   ci doar
satisfacerea lui prin mijloace diferite.  La fel,
modelarea filosofiei de către poezie nu provoacă
dispariţia efortului de riguroasă abstractizare,   ci
mlădierea şi extinderea lui asupra unor domenii
până atunci evitate.  Există o relaţie de suprafaţă,
manifestată în filosofie prin prezenţa metaforelor,
iar în poezie,   prin cultivarea expresă a ideilor şi o
relaţie de adâncime,   de permanenţe subiacente şi
implicaţii tacite. Am putea spune că exact în
momentele de desfăşurare culminantă,   când
filosofia sau poezia ajung să se exprime în parte în
mod strălucit şi deplin,   atunci limitele dispar şi
aprofundarea funcţi i lor se rezolvă printr-o
încrucişare a efectelor.  Adevărata relaţie de
adâncime între filosofie şi poezie apare abia atunci.
Efectul estetic al filosofiei decurge din coerenţa
înaltă a idei lor,   din tensiunea şi pasiunea
demonstraţiei,   din caracterul ei irefutabil.  Aspecte
ale unei profunde reciprocităţi,   filosofia poeziei şi
poezia filosofiei trimit imaginaţia spre un strat de
latenţe inseparabile spre un spaţiu lăuntric în care
organul virtual al poeziei şi acela al filosofiei palpită
alături.  Unitatea originară determină o convergenţă
a efectelor şi astfel pagina severă de filosofie ne
adduce la vibraţie iar poemul ne rezervă o iniţiere
şi un acces preţios spre cunoaştere.

Unite prin rădăcinile lor în spirit,   filosofia
şi poezia se întâlnesc - tot în spirit - ca purtătoare
de absolut.

Citiţi întregul volum de critică literară aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Al-Florin-Tene-Subiectul_ca_text_si_ideea_ca_subiect.pdf
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Cartea lui
Florian Văideianu,
intitulată simptomatic
“Din cenuşa vremii “,
şi având prefaţa
semnată de
cunoscutul medic-
scri i tor Doru V.
Fometescu şi o
postfaţă de profesor
Grigore Haidău, din
oraşul de pe Jiu în

undele căruia se oglindeşte Coloana Infinitului, este
o oglindă ce este curăţată de autor, din când în
când, pentru a distinge  amintirile unei vieţi rămase
în memorie.

Structurată în povestiri, aparent de sine
stătătoare, naraţiunile se constituie într-un roman
bine structurat având personaje reale ale căror
umbre umple cu amintiri memoria lui Florian
Văideianu.

De la prozatorii interbelici, sau de la
tradiţioniştii francezi, pare să fi moştenit Florian
Văideianu gustul rememorării în care descoperim
un filon al melancoliei jucăuşă. Fiecare povestire
în parte pare a fi o fotografie sepia în care distingem
personaje din satul oltenesc, cu obiceiuri, tradiţii şi
întâmplări. ”La pomană” cultivă în linia unor
norvegianului Kielland şi a francezului Kessel,
gesticulaţia uşor teatrală, retorismul şi modestia,
odată cu venirea la pomană a părintelui Ilie, popă,
de altfel, respectat în ochii copiilor. Instinctul de
prozator al autorului acestei cărţi este o calitate ce
se reflectă în toate povestirile volumului. Observaţia
întâi de toate în familiaritatea tonului şi în
naturaleţea relatării, înzestrarea aceasta produce
în text mari iluminări şi descinderi originale de
perspectivă. Moderaţia unghiului din care revin
amintirile( vezi Dada Fica), cu referiri la imaginea
inginerului Coliţă ajuns la Bucureşti, care în ochii
copilului de la ţară devine uşor hiperbolică,
alimentată de o candoare al acestuia, dă o măsură
destul de savuroasă despre tipologia protagoniştilor
şi, în genere, despre imaginea satului oltenesc
anistoric.

Obiceiurile şi tradiţiile, devin în ochii
copilului, martor,( în povestirea “Paparudă“), un
univers privit din ograda părintească sau de pe

marginea uliţei satului. Dacă la Marin Sorescu satul
este privit cu nostalgie din căruţa ce-l duce spre oraş,
la Florian Văideianu, satul este văzut din ogradă,
sugerând statornicirea. Psihologică prin efectul
produs, în povestirea “Mutu“, comparat cu un
apostol, analiza are metodă şi o percepţie
sistematică, organizată ca în povestirea “La Moara

lui Crăciunescu”. Pe care
o presupune, de regulă,
psihologismul.

Fondul interior
al personajelor,
transparenţa amintirilor
şi a obsesii lor, (vezi
povestirile “Halvaua“ şi
Mihai Ţiganul), mişcarea
dinamică a
c o m p o r t a m e n t u l u i
specific sătenilor dintre

Olt şi Jiu, musteşte ca apa într-un burete. Miracolul
vorbitor apărut la dascălul Florescu “Radioul“ devine
în ochii sătenilor un adevărat univers. Despre acest
context, Constantin Noica scria: “De învăţat înveţi
multe şi de la toţi. Dar profesor nu e decât cel care
te învaţă să înveţi“.

E suficient ca prozatorul să apese pe
protuberanţele realului din “rama “ rememorării,
pentru ca seva acestuia să se coaguleze într-un
tablou sugestiv. Autorul e preocupat nu doar să ridice
voalul subţire de pe chipul acestei lumi, a satului
oltenesc, ci şi să descopere noua mitologie, cu toate
obiceiurile ei, arhetipurile stării de interferen?ă din
“Vârtejul“, din gradina “naşei Polina“. Satul din
preajma Tismanei, e prin urmare, semnul policrom
al unei agora contopită cu istoria, cu ţărani, dascăli,
preoţi şi copii, (vezi povestirea “În recreaţie“), după
cum şcoala devenise obiect totemic al acestei lumi
conservatoare.

Citind această carte mi-am adus aminte de
aforismul lui Brâncuşi : “Ţăranii români ştiu de la
mic şi până la mare ceea ce este bine şi ceea ce
este rău. Tablele lor de valori sunt cuprinse în
proverbele, în datinile şi în doctrina străbunilor - ca
şi în filozofia naturalităţii“.

Florian Văideianu ştie să ţină însă bine în
cumpănă rememorarea, strecurând în text tot atâta
literatură pe câtă viaţă a pătruns în el..

.

Al. Florin ŢENE - Florian Văideianu -
memoriile ca mărturisire

- Recenzie -

Articolul original - cu mai multe imagini - se poate citi  AICI:
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/12/al-florin-tene-recenzie-florian.html
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“A doua carte “, semnată de Florian
Văideianu, apărută la Editura “Măiastra “, Târgu Jiu,
2010, având prefaţa de Doru V. Fometescu şi două
postfeţe de prof. Dan Pupăză şi prof. Grigore
Haidău, care semnează şi superba grafică ce
ilustrează sugestiv o parte din poeziile şi proza
cuprinsă între coperţi, ne dezvăluie un autor aplecat
asupra nostalgiilor satului oltenesc.

         Volumul este structurat în două părţi:
”Poezie “ şi “Proză “, componente, faţă în faţă, ca
două oglinzi, în care se reflectă vibraţiile eului,
deosebite din punct de vedere stilistic, de abordare
a exprimării ,dar, nu mult diferite din punct de vedere
al ideilor   în contact cu nostalgia realităţilor.

         Ciclul de “Poezii “, unele cu dedicaţie,
scrise în stil clasic, sunt sentimente faţă de soţie,
(Dorinţă), prieteni, vârstei prin care a trecut poetul,
(Adio Puştiu), nu de puţine ori frisonate de o aplecare
spre divinitate (Rugă), şi alte amintiri transfigurate
în chip superior şi controlate de reflecţia lucidă.
Naivitatea şi candoarea au dispărut cu totul din
evocare, iar ingenuitatea e mai degrabă un efect
liric premeditat împletit cu reflexul psihologic.
Relatarea poetului e duioasă, iar imaginea
prietenilor, întâmplărilor relatate e mai degrabă o
operaţie pe sufletul viu, atunci când este vorba de
istorie: “În mănăstire păşeşti cu sfială, / De teamă
să nu calci pe istorie/ Furtuni sufleteşti iscate-n
greşeală/ Se spulberă-n vânt, devenind
glorie.“(Intimitate).

         În poezii, (în genere nu au mai mult
de 2-3 catrene), cenzura lirică e mereu atentă,
întreţinută cu rigoare, construcţia poemelor e
rotundă. Din păcate, uneori, rima este imperfectă (
exemplu: “aproapele „ cu „faptele „ din poezia
Dialog). Fluxul evocări i e purtat de tensiuni
subterane (Noroc irosit), într-o alternanţă studiată,
(Dialog), rumoarea are mereu un aer complice. În
plină evocare, se deschide o fantă neprevăzută prin
care trece căldura surprizei: ”Lemne din pădure
aduc,/ Stele de pe cer s-apuc; /Turta dulce de pe
vatră,/ Dă-mi să fiu eu lumea toată„( Rugă). Această
surpriză este un fel de egoism al poetului.

         A doua parte a volumului, cuprinzând
proza, de fapt povestiri rememorative, unele cu
dedicaţie, (Eu sunt o troiţă, povestire dedicată
preotului iconom Alexandru Eugen Cornoiu) sunt
adevărate clic-clacuri ale unui aparat de fotografiat

ce surprinde secvenţe din viaţa cotidiană, trăită
cândva, (Domnul Tudor) sau în prezentul
apropiat,(Dorul). Textele scrise matur, cu precizia
stilului, dens şi încărcate de sensuri morale, dar şi
de obiceiurile locului (Cânepa), în care se relatează
un tablou al aratului locului de la Văcării şi în
brazdele căruia se semăna cânepa.

         Metoda naraţiei, dacă se poate spune
aşa, e una de extracţie etnofolclorică (Călcătura),
în care surprindem specificul ironic al olteanului,
sau cu aluzie, ca în povestirea “Fântâna cu coinace“.
Arhaismele folosite de autor dau culoare atmosferei
şi autenticitate relatării.

         Povestirile relatează un prezent al
confesiunii, mai puţin al acţiunii. Retorica amintirii
fuzionează, fără cusur, căci amestecă mai multe
stiluri şi timpuri epice, desigur din dorinţa de a face
convingătoare reconstituirea, bazându-se şi pe
arhaismele folosite, care musteşte în fraza scrisă
cu precizie. Confesiunea fiind un act de exorcism
trăit cu febrilitate şi cu tensiunea implicării. Fiind o
dorinţă de purificare şi eliberare prin spovedanie.

         Citind acest volum mi-am adus
aminte de ce spunea Panait Istrate: “Artistul trebuie
să facă din arta sa o armă, din succesul său o
înfrângere şi din bucuria sa o suferinţă“, cuvinte
înţelepte ce le presimt şi la autorul comentat.

         Atât poeziile cât şi povestirile ţes un
văl de îndârjire melancolică, în cutele căreia starea
permanentă de febricitate a autorului lasă
amprentele unui talent, pentru care confesiunea e
o formă de răbufnire a interiorităţii.

Al. Florin Ţene - "A doua carte"
treaptă pe scara valorii

- Însemnări pe marginea cărţii  lui Florian Văideianu -

Articolul original - cu mai multe imagini - se poate citi  AICI:
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/12/al-florin-tene-doua-carte-treapta-pe.html
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 Iuliu-Marius Morariu - Recenzie
Florian Văideanu

Florian Vaideianu, Din cenuşa vremii,
 Târgu Jiu, 2010, 133 p. -

După cum în parte îl desconspiră şi
numele, semănătorismul, în calitatea sa de
curent literar care a marcat peisajul scriitoricesc
al secolului trecut, s-a remarcat prin promovarea
valorilor rurale şi prin prezentarea ţăranului ca
prototip şi ca exemplu comunitar şi naţional, fapt
ce a făcut ca şi alte genuri literare să se
molipsească de modelele sale şi să le
împroprieze în operele autori lor lor
reprezentativi.[1]

Continuând buna tradiţie întemeiată de
autori ai unor vremuri apuse, sămănătorismul
contemporan, aflat sub grija părintească a
profesorului Nicolae Tomoniu, care lecturează
şi selectează cu grijă talente contemporane,
perpetuează în contemporaneitate această
tradiţie plină de sevă şi profunzime. Un exemplu
în acest sens îl reprezintă şi proaspătul debutant
gorjean Florian Vaideianu, care în volumul său,
intitulat sugestiv ,,Din cenuşa vremii”, ce
desconspiră încă din ti t lu conţinutul
memorialistic al antologiei de schiţe literare (ce-
i drept, o memorialistică atipică), reia marile
teme sămănătoriste, aducând o contribuţie
notabilă în reiterarea marelui curent moştenit
din secolul trecut.

Lucrarea, ce reuneşte în paginile sale,
aproape cinzeci de crochiuri şi evocări ale
neperisabilului ruralităţii şi ale icoanei satului
gorjean, este deschisă de prefaţa doctorului
Doru Fometescu, care remarcă imoprtanţa
caracterului anamnetic al lucrării autorului,
profunzimea dimensiunii sale şi prevede
importanţa sa pentru viitor:

Gestul spiritual - altruist, dincolo de
profesie, al lui Florian Văideianu, izbuc de lumină,
oarecum întârziat, va răzbate peste ziduri reci,
cotidiene, desferecând erori şi înstrăinări de
Fiinţa primordială...Preţul datoriei plătite pentru
renaşterea satului natal, chiar „din cenuşa vremii”
(p. 9).

 IULIU-MARIUS MORARIU - (n. 1991,
Salva-Bistriţa-Năsăud) - Eseist, teolog

            După partea introductivă, cartea se
deschide, oferind cititorului o pleiadă de chipuri evocări
ce se răsfiră din abundenţă în paginile volumului,
constituind seva sa memorialistică.[2] Dincolo de
acestea însă, asemenea lui Marin Preda, Vaideianu
prezintă în tablouri antologice evenimente şi obiceiuri
cu sorginte ancestrală ce circumscriu atât cadrul
sătesc, cât şi viaţa locuitorilor comunităţilor rurale. Vom
remarca aici f rumuseţea descrieri i  sărbători i
Crăciunului şi a obiceiurilor sale, a sărbătorii Paştelui,
dar şi obiceiurile de nuntă, înmormântare sau parastas
(cu care debutează lucrarea), sau minunatele portrete
precum cel al bunicii, al preotului [3] sau ale altor săteni
care i-au marcat copilăria şi i s-au întipărit în memorie.

Portretele şi descrierile sale au adesea un
profund conţinut moral, izvorât pe de-o parte din
realitatea şi empirismul satului, precum şi din formele
sale de autocenzură şi autoconservare (îngroparea
sinucigaşului singur, la marginea cimitirului - ,,Aşa se
îngroapă cei care se omoară” p. 73), fapt ce le conferă
şi un statut didactic, pe lângă cel literar, reliefat în chip
apodictic de autor.

Din punct de vedere stilistic, lucrarea se remarcă
prin îmbinarea armonioasă a descrierii, dialogului şi a
naraţiunii, toate trei având o pondere echilibrată în
rândul fiecărei povestiri. După câte se pare, autorul
este din fire o persoană pragmatică, fapt ce transpare
şi din succintul şi precizia descrierilor care nu reuşesc
să pl ictisească citi torul, cu toate că au o

Şcoala veche din Vânăta
şi şcoala nouă la 1930
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complexitate şi o frumuseţe estetică aparte. Exemple
în acest sens sunt: descrierea mustăţii ţiganului (p.
41, o chestiune de amănunt, care multora nu le-ar fi
suscitat interesul şi nu le-ar fi atras atenţia),
descrierea ţiganilor din  şatră şi a ţinutelor lor:

Copii, bătrâni cu mustăţi cât şura, ţigănci
zbârcite şi ţigănci cu obrazul rumen. Toţi se ţineau
de chilimii să nu cadă din căruţele care scoteau nişte
zgomote înfiorătoare. Se învârteau roţile de nu le
vedeai spiţele de lemn. Când se lovea şina de piatră
săreau scânteile ca de la amnar. Căldările, legate
pe margini se trosneau între ele de parcă pocneau
castanele în foc. Caii, loviţi cu bice de curea, săltau
în hamurile de fulger (p. 22).

Treceau ţiganii în căruţele lor. Mândrii. Aveau
şalvarii roşii şi cămăşile verzi. Brâurile late ţineau
strâns, la burtă, cuţite iuţi şi zvelte. Fustele creţe se
înfoiau în vânt. La spatele căruţelor stăteau câini ce-
şi arătau colţii de parcă-şi muşcau limba (p. 22).

            Un alt moment descriptiv deosebit de
frumos, de această dată însă profund în sensibilitate,
îl reprezintă şi descrierea bunicii, prezentă în mai
multe schiţe, ce lasă să se întrevadă dragostea
nepotului şi calităţile morale înalite, reflectate şi în
portretul fizic. Vom reţine dintre multele pasaje, unul
pe care îl considerăm reprezentativ:

Mie mi se părea că văd o zână bună. Faţa-i
era brăzdată ca arătura de toamnă. Adâncă. Ochii
mici, pe jumătate închişi, lăcrimau în dosul ochelarilor
legaţi cu aţe de mai multe culori (p. 37).

            Cum era şi firesc unei lucrări ce are
în vedere lumea satului, opera lui Florian Vaideianu
abundă şi în pasaje umoristice, majoritatea cu tentă
regională, ce trădează specificul umorului neaoş
gorjenesc (aşa cum, la umorul lui Creangă trădează
specificul umorului moldovenesc, sau, după alţii –
Teodor Tanco, pe cel ardelenesc, dacă ne raportăm
la originile transilvane ale autorului). Hazul transpare

atât din situaţii, cât şi din dialoguri, o particularitate
aparte, cu tentă caragialeană, dacă ne este
îngăduit termenul, transparând din multitudinea
poreclelor, care înclină fie spre un comic al
numelor, fie spre unul de moravuri (a se vedea
episodul cu Bivolaru, pp. 43-44).

            Dincolo de haz, moravuri şi
dialoguri, lucrarea se distinge şi prin opulenţa
expresiilor cu caracter local, a regionalismelor,
care sunt uneori explicate (p. 86 –pociump),
alteori nu. Lipsa unor explicaţii nu îngreunează
însă lectura, ele putând fi lesne deduse din
context, datorită capacităţi i  descriptive a
autorului, care reuşeşte să împodobească
lucrarea printr-o pleiadă de imagini auditive,
vizuale, olfactive sau chiar sinestezii.

Având în vedere acestui fapt, recomandăm
deopotrivă gorjenilor nostalgici după clipele
copilăriei, cât şi românilor care nu au provenienţă
rurală autohtonă, dar vor să pătrundă, fie şi numai
pentru câteva clipe, în frumuseţea şi bogăţia
satului, lectura acestor schiţe, crâmpeie, pasteluri
şi portrete.

---------------------
[1] Mă gândesc aici bunăoară că atât Ion al lui Rebreanu

cât şi Moromete al lui Marin Preda sunt considerate ca
aparţinând modernismului, primul prin prisma personajului
eponim, a fondului ideologic, a particularităţilor descrierii şi a
altor factori, iar al doilea, atât prin calităţile primului, cât şi prin
statutul de ,,personaju reflexiv (datorat monologului în care opera
abundă) a lui Moromete.

[2] Fapt ce ne face să-l asemuim cu marile opere
memorialistice ale vremii noastre sau cu alte descrieri
asemănătoare, cu menţiunea că multe dintre ele sunt depăşite
de autor

[3] Demn de remarcat în contextul în care literatura
contemporană, desacralizată, tinde să respingă ideea religiosului
şi să surprindă grotescul  şi imoralul ei, atât în descrieri, cât şi
în dialoguri. În antiteză cu tendinţele, autorul nostru îl descrie pe
preotul Cornoiu, pe care îl numeşte ,,sfânt”( p. 113).

Articolul original  se poate citi  AICI:
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/12/iuliu-marius-morariu-recenzie-florian.html

La fini
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NICOLAE N. TOMONIU -  (n. 1944, Tismana)
Publicist, editor “Editura Semănătorul online”, director

“Revista Sămănătorul”, cercetător al istoriei locale

 ÎNTÂMPLĂRI CU FLORIN
VĂIDEIANU

(În loc de o recenzie a autorului)

Florin Văideianu, era un băiat de familie
bună: nu-i lipseau nici cei şapte ani de acasă,
nici obiceiuri le străvechi. Astea ultimele,
cutumele populare, le moştenise din copilărie de
la „mumă-sa”, bunica Polina. Făceau cât paişpe
ani de-acasă, cam cât făceau şi anii „de
învăţătură” a mumii mele Victoara şi probabil de
aia ne-am şi împrietenit. Eu eram un proaspăt
profesor de matematică, el, după l iceu,
„conţopist” în aparatul administrativ de la „Arta
Casnică”. Acolo, la sediu, în pauza de masă, nu
putea mânca slănină cu usturoi cum moştenise
obiceiul de la bunica, împuţea tot biroul lui Burtea,
preşedintele, aşa că venea la mine, eu locuind
peste drum.

Avea o slănină cu firicel de pecie la mijloc,
de-ţi lua ochii! Mi se făcea o poftă nebună şi
aduceam câte un ou fiert ca să le împărţim. După
protocolul ăsta, dădeam drumul la TV-ul meu
„Venus”. Televizor alb-negru, dar nici n-avem
nevoie, vedeam în serial pe Stan şi Bran de ne
tăvăleam pe jos de râs. Se zgâlţâia casa noastră
făcută din bârne şi ne pomeneam cu muma
Victoara: „- Ce-aveţi mă! Ce văzurăţi?” , „- Pe
Stan şi Bran!”

Râdea şi ea deşi emisiunea ei preferată
era „Teleenciclopedia” de sâmbătă seara. Chema
şi pe vecina Măria a lu’ Căpitanu spre disperarea
lui taică-meu. Nu de altceva dar „Căpităneasa”
care nu văzuse în viaţa ei un film la Căminul
Cultural de frica celor din mahala care o luau în
derâdere, telev izorul vecini lor era mană
cerească. Nu se mai văzuse o aşa drăcovenie
de cutie în care vedeai de toate:

- Ia uite porcu’!
- Mumăăă ce de peşti!
- Ia uite mâţa!
- Taci fă, ce, n-ai mai văzut mâţe?

Răbufnea taică-meu.
Pe lângă „Stan şi Bran” şi bancurile lui

Florin, fazele cu Măria a lu’ Căpitanu erau de
pomină!

Încă de-atunci întâmplările hazlii erau
preocupările lui Florin şi se gândea să scrie un
text pentru brigada artistică a cooperativei.  Dar

Traian Burtea preşedintele nici să n-audă! De!
Negustor! Planul de producţie tovarăşi!

Ehei! Negustor, negustor dar „clasa muncitoare”
conducea atunci. Îmi căzuse în sarcină obligatorie ca
tânăr profesor, viaţa culturală a satului. Mă dusei la
„biroul lui Burtea” de la Arta Casnică. Afurisitul de
Burtea avea ac de toţi cu care nu dorea să vorbească,
bănuind pentru ce vin: interfonul. Interfonul cu care
vorbea cu secţiile de producţie, de la covoare, de la
abagerie, marochinărie sau cusături, până la portar,
era unealta lui infailibilă de a reteza orice discuţie din
birou.

- Staţi acolo! Îmi zise. Mă aşezai pe scaun şi
trecură cam două ore.

- Alo, abageria! Gata cu vestele?
- Alo, marochineria vedeţi că plec cu Petre

(şoferul) la Craiova, să fie gata curelele.
Şi tot aşa! Mi se făcuse foame!
- Tovarăşe preşedinte plec. Venisem să vorbim

de înfiinţarea unei brigăzi artistice şi a altor formaţii
artistice pentru tineret.

- Las’ c-o facem! Zicea Burtea diplomatic.
Peste un timp, eram invitate toate cadrele

didactice la şedinţa lor de partid. „Protocolul” şedinţelor
de partid comuniste era următorul: se începea cu
faptele bune, realizările clasei muncitoare şi la urmă
critica „daca era cazul”. Eu am început cu critica:

- Tovarăşi! Despre realizări de producţie s-a
vorbit. Dar cu viaţa culturală a tineretului de la Arta
Casnică ce facem? Trebuie înfiinţate brigadă artistică,

Secţia de cusături “Partizana” precursoarea
cooperativei “Arta Casnică Tismana”. Pe peretele
din spate, tovarăşul Gheorghe Gheorghiu Dej
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formaţie de dansuri, taraf! Avem pe Florin Văideianu
care cântă la chitară, ştiu şi eu cânta, am cântat la
casa de cultură a studenţilor de la Timişoara, de ce
să nu înfiinţăm şi o formaţie de muzică uşoară?

A doua zi, noi fiind vecini cu cooperativa iar
Traian Burtea văzând pe taică-meu că iese pe
poartă, fiind şi prieteni, îl strigă:

- Băi Sfetcobelo! Ia vino încoace…
Sfetcobelo era un aromân venit din Bitolia

ce-şi infiinţase un chioşc de patiserie în centrul
Tismanei. Lumea bârfea că s-ar fi dat la Cătărina
Tomoneasa şi l-ar fi făcut pe taică-meu. Prietenii
aşa-l apelau: „Bă sârbule!”, „Bă Sfetcobelo”…

- Ce-are mă fiu-tu de mă critică prin şedinţe?
Vrea formaţii artistice.

- Şi ce mă, sunt rele? Ai mei de la CFF-eu
(Calea Ferată Forestieră)  n-au brigadă? Mi-au scos
şi cântec: „Nicule Tomoniule, nu mai bea băiatule/
Că te râd fetele!”

- Şi tu ai înghiţit ca prostu’?
- Pe dracu! Le-am făcut şi eu poezii: „Uite

ca-nceput Frătuţu/ Ca să-i dea cu păhăruţu’/ Bea
Popescu, bea Petrescu/ Iar ca să nu-şi dea-n şanţ
de-a dura/ Îl ia Ioana cu trăsura”

- Hă! Hă! Hă! Dar Petrescu ce-a zis?
- Bă! Nu te-oi prinde eu beat! Că opresc

trăsura şi-ţi dau eu brânci de-a dura! Nu te mai iau
cu trăsura!

Şi a prins gustul formaţiilor artistice şi
„negustorul” de Burtea. Aşa-i ziceau hâtrii dar dacă
Burtea îşi punea în cap ceva, apoi şi făcea! Straşnic
om! Avea o prestanţă de şef nemaipomenită deşi
glumea cu toţi salariaţii. A făcut taraf, brigadă
artistică, grup vocal şi ne-a cumpărat chitară
electrică „Meteor” cu staţie de amplificare de 15 waţi,
minune pe vremea aceea! Ba chiar şi „baterie”
pentru Milu Popescu. Florin îşi cumpărase deja
chitară, formaţia de muzică uşoară era gata! Numai
că ne pomenim cu Milu:

- Bă! Eu îmi prind urechile în bateria asta,
îmi iau o „dairea”…

Aşa a început înfiinţarea Formaţiei Meteor,
nume dat după chitara nouă şi se mândrea

„tovarăşul Burtea” cu noi.
Florin şi Milu jubilau.
Când mi-am cumpărat motoretă „Carpaţi”,

era într-o iarnă, ninsese puţin şi Florin a zis să-l
iau şi pe el la spate să vadă cum merge. Dar o să
vă povestească el în noua carte cum am căzut cu
ea pe zăpadă şi s-a decis imediat să-şi ia şi el
una.

După ce se învăţă cu ea şi-şi luă carnetul,
mai trecu un timp şi îmi zise: „- Uite că se făcu
vară, s-a copt zmeura la munte, mergem?”

Urcarăm la Tismăniţa, pe drumul forestier
de Topeşti - pe care-l cunoşteam fiind profesor în
sat - până la un zmeuriş pe care-l apucarăm din
mijloc. Florin cu coşul de-o parte, eu cu două găleţi
de alta. Vorbeam şi culegeam până nu-l mai auzii.
Să fi trecut ca un sfert de oră până când veni un
zbor năstaşnic de vânt ce zburlea zmeurişul. Mă
speriam că-i vreo jivină, când apăru Florin de după
un boschet alb ca varul: „ – Ursu’ mă!” O întinserăm
rapid la vale, la drum abia ne trăgeam răsuflarea.
Florin cu mâinile goale:

- Unde-i mă, coşul?
- Îl lăsai ursului! Era de partea cealaltă a

tufei. Vorbeam cu el, credeam că eşti tu.
Trecu toată vara râzând de păţanie, trecu şi

iarna şi veniră scobarii pe Sohodolul de Vânăta.
Florin, mare pescar.

- Măi Florine, te-am luat la zmeură ia-mă şi
tu la peşte, îl invităm şi pe Vivi cu pleaşca.

Lui Vivi Rădulescu îi băgase morcovul
pescuitului în sânge unchiul său Dobrovicescu,
rudă şi el cu Florin. Mare figură de glumeţ Victor
Dobrovicescu. Îi dădea Vivi câte o ţuică la cârciumă
şi-şi povesteau ba de una, ba de alta. La vreo trei
f raze, se zguduia cârciuma de râsul lui
Dobrovicescu:

 - Ha! Ha! Ha! Pe cuvântul tău de pescar?
O luăm pe Sohodol la vale. Scobari ioc! La

o scobitură de salcie plin!
- Lasă-i bă aici că n-au unde fugi! Hai mai

la vale!

Şedinţă a organizaţiei PCR a cooperativei “Arta
Casnică Tismana” la Căminul Cultural Tismana.

1970.Sătenii din Ciocârlii întind firele electrice
pentru electrificarea satului lor şi a satului Vânăta
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 Mai mergem, mai mergem, altă „toaie”

plină de peşti. Îi lăsăm şi pe ăştia pentru când ne-
om întoarce. La confluenţa cu pârâul Sângeriş dăm
de o ştiucă cât două resteie de car.

- Mamăăă! Pe ea!
A dracului ştiucă, se vede că venise de la

Dunăre pe Jiu, apoi pe râul Tismana şi trecuse
prin multe. Şiretlicurile noastre erau apă de ploaie,
n-am prins-o!

Ce s-o mai lungesc! Ne-am întors la prima
„toaie” şi ne luaseră alţii scobarii cei veseli. La a
doua, găsirăm doar apa tulbure.

A fost prima mea zi pierdută la pescuit de
scobari şi ultima. Când mă invita Florin le pescuit
îi ziceam:

- Lasă Florine că suntem chit: tu ai luat „coş”
de la urs, eu am luat „plasă” de la scobari!

Când am început să scriu, m-am gândit la
o recenzie despre cărţile lui Florin.

Nu cred că o scriam mai bine decât aceste
amintiri.

Ele fac parte din stilul molipsitor de amintiri
„Din cenuşa vremii” pe care l-a abordat autorul.

Cred că Florin Văideianu va relua aceste
amintiri în stilul său caracteristic, confirmând încă
odată ceea ce reprezintă adevărata naraţiune
populară: o poveste de viaţă, o poveste reală, o
amintire comună multiplicată la infinit deoarece
este văzută din unghiuri diferite, de povestitori
diferiţi şi de talente diferite. Povestea mereu ia
altă valoare în gura altuia.

Să nu ne mirăm atunci că bogăţia de
variante pe acelaşi subiect, reprezintă
caracteristica folclorului românesc care în acest
fel, nu poate pieri niciodată!

Preşedintele cooperativei “Arta Casnică Tismana”
Traian Burtea, vorbind în biroul său la telefon. În
colţul stânga -sus, portretul lui Nicolae Ceauşescu

Un hangar ruginit cu ferestre sparte şi o clădire anexă - pe care au crescut buruieni - ale cooperativei
“Arta Casnică Tismana” în anul 2003.  Binefacerile “capitalismului sălbatic” de după 1989, s-au simţit şi
la Tismana după tragicul accident din august 1981, în care şi-a pierdut viaţa Traian Burtea.
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 ION ONCESCU:
OMUL CU BRAŢELE DE FIER!

(Foto album informativ)

 skanderbeg  s.n. – Întrecere sportivă
în care doi adversari îţi măsoară forţa braţelor.
Cuvântul derivă de la Skanderbeg – porecla lui
George Castriota sau Kastrioti (1405-1468),
patriot albanez. Luat de otomani de la vârsta
de 7 ani, a fost crescut ca musulman şi a devenit
comandantul favorit al sultanului Murad II (a
domnit între 1421-1451), care i-a dat porecla, o
combinaţie între Iskander (Alexandru) şi funcţia
de bei. În 1443 a trecut de partea opusă, a
renunţat la islamism şi i-a îndepărtat pe turci
din Albania. A menţinut independenţa Albaniei
timp de douăzeci de ani, dar după moartea sa
opoziţia faţă de turci s-a destrămat. Skanderbeg
a fost contemporan cu Mircea cel Bătrân şi era
supranumit în epocă „Braţ de Fier”. De aici şi
denumirea sportului. [după Dicţionar de
eponime – O. Laiu-Despău, ed. Saeculum I.O.
2006]

Ion ”Iron Man” Oncescu
A  intrat, duminică, 12 Februarie

2012, în Cartea Recordurilor, după ce
a răpus 1.000 de oameni la
skandenberg, cel mai vechi sport din
lume. Precedentul său record era de
500 de oameni..

Maratonul lui Oncescu a început la
ora 12.00 şi a luat sfârşit puţin după ora
20.00. Printre cei 1.000 de oameni care
şi-au încercat forţele cu Oncescu a fost şi
Helmuth Duckadam. ”Iron Man” s-a
pregătit din greu în ultima lună.

Într-un interviu acordat pentru
Libertatea, Oncescu a dezvăluit că a
mâncat peste 5 kilograme de carne pe zi
ca să reziste celor 1.000 de adversari. La
ora începerii maratonului, Ion Oncescu
avea 108 kilograme, cu 20 peste gretatea
sa normală. Pentru a se recupera după
efort, ”Iron Man” va dormi o zi şi o noapte..

Ion Vlad Oncescu (în
dreapta)  la maratonul cu

1000 de amatori.

 La stânga, Mircea
Simionescu Simicel

primul arbitru internaţional
român de skanderbeg
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Ion Oncescu cu Mircea
Simionescu Simicel arbitru

 La stânga, Dana şi Mircea Simionescu
Simicel în vizită la Tismana, 1 mai 2005

Ion Oncescu la maraton  cu
Mircea Simionescu Simicel arbitru

Ion Oncescu
locul I la cat. 90 kg la bratul

stang la Campionatul Mondial 2007
locul I la cat. 90 kg la bratul

drept la Campionatul Mondial 2007
locul II la cat. 95 kg la bratul

stang + locul II la open la Zloty Tur
2007

locul II la cat. 95 kg la bratul
drept la Zloty Tur 2007

locul I la cat. +110 kg la bratul
stang la CN 2008

locul I la cat. +110 kg la bratul
drept la CN 2008

locul I la cat. 100 kg la bratul
drept + open la Cupa Valcea 2008

locul I la cat. 100 kg la bratul
stang la Campionatul Mondial 2008

locul I la cat. 100 kg la bratul
drept la Campionatul Mondial 2008

invingator la Vendetta IV Super
Match Italia 2009 impotriva lui
Normunds Tomsons (campion
mondial 2008 de la 110 kg!!!)

locul I la cat. 100 kg bratul
stang si drept la CN 2009, Bucuresti

locul I la cat. 100 kg bratul
stang si bratul drept la CE 2009

invingator cu scorul de 4-2 in
Vendetta cu Artur Glowinski, 4 mai
2009, Bucuresti

Oncescu vs 300, Bucuresti, 24
ianuarie 2010 - video

locul I la bratul stang si drept
la cat. 100 kg la CN 2010, Bucuresti

locul I la bratul stang la cat. 100
kg la Campionatul Mondial 2010,
Nedava, SUA

locul I la bratul stang si drept
la cat. 100 kg la CN 2011, Bucuresti
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Colectivul de redacţie al revistei online
“SĂMĂNĂTORUL”

ANUNŢURI 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/  dacă achită

integral cotizaţia pe tot anul 2013. Cine a trimis până acum o sumă  parţială
şi va achita  până la 1 feb. lunile lipsă din cotizaţia pe anul 2013, vor primi
DVD-ul nr. 2 al Asociaţiei «Semănătorul Tismana» după achitare!

Datele când expiră cotizaţia unor membri ai Asociaţiei Semănătorul Tismana le
găsiţi în nr. 11din nov. a.c.

ATENŢIE! În anul 2013, nu mai publicăm nici scrieri la Editura
Semănătorul - online nici articole pe bloguri, nici cărţi la biblioteca
Semănătorul sau pe alte site-uri Google dacă nu aveţi anul 2013 plătit
integral până la 1 febr. 2013! Cei care n-au devenit membri până acum,
să se înscrie conform coordonatelor din ultima pagină.

Sunt exceptaţi de la regulă, redactorii permanenţi ai revistei
Sămănătorul.

Comitetul director al Asociaţiei «Semănătorul Tismana» întrunit
în data de 26 dec. 2012, a aprobat propunerile directorului revistei
Sămănătorul privind redactorii permanenţi. S-a delegat ing. Antonio
Tomoniu pentru a merge la Biblioteca Naţională pentru obţinerea ISBN
pentru Editurile «Semănătorul Tismana» şi «Dorna Tismana»

TOMONIU N. NICOLAE
Director revista online “Sămănătorul”

ALEXANDRU MELIAN
Redactor rubrica “În numele speranţei”

AL FLORIN ŢENE
Redactor de critică literară, proză şi poezie

CEZARINA ADAMESCU
Redactor de critică literară,  folclor, culte,  minorităţi

IULIU-MARIUS MORARIU
Redactor privind recenzii  ale debutanţilor la “Semănătorul”

Domeniile de
critică literară

ale
redactorilor
sunt doar
orientative
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   Asociaţiile “Semănătorul Tismana” şi
“Dorna Tismana” vă urează “LA MULŢI ANI !”

În imagine, nepotul Gabriel
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Cum vom funcţiona în anul 2013

    26 informaţii despre
reorganizarea editurii,
blogurilor, bibliotecii şi
înfiinţarea “Magazinului

online Semănătorul”
 DE CE ESTE NECESARĂ

REORGANIZAREA:

    1. Acum un an, după închiderea siteurilor ARP,
am hotărât să ne deschidem propriile site-uri pentru
a continua activitatea “Semănătorul - Editura online”
pentru că peste 120 de oameni nu şi-ar mai fi găsit
cele aproape 500 de volume pe Internet...

    2. Decizia noastră a fost salutată cu entuziasm:
am primit e-mail-uri de solidaritate, încurajări,
felicitări şi chiar poezii ce ne îndemnau a continua.

 Nimeni nu a fost contra introducerii unei cotizaţii
pentru a putea suporta chetuielile de găzduire şi
lucrul în redacţie.

  3. Deşi era evident că fără bani nu putem
continua, treptat unii autori şi-au încetat colaborarea,
migrând pe web spre alte edituri online, alţii şi-au
făcut bloguri proprii. Noi am continuat  activitatea,
pe banii proprii ai celor trei membri ai Comitetului
Director al Asociaţiei “Semănătorul Tismana” în
ciuda tuturor greutăţilor!.

    4. Viaţa a fost grea sub povara pedeliştilor iar
prima cotizaţie a venit abia pe 10 aprilie 2012 din
partea d-lui col.(r) Vasile Zărnescu, a doua pe 5
iunie 2012 din partea d-nei Elena Toma. Trecând
de jumătatea anului am acceptat şi cotizaţii parţiale
care şi ele au fost doar câteva. Doi autori ne-au
trimis contravaloarea cotizaţiei în cărţi.

    5. Cu cele câteva cotizaţii abia am putut să
recuperăm costurile de cumpărare a domeniilor
www.samanatorul.ro şi www.dornatismana.ro tot
timpul anului redacţia lucrând fără recompensă,
făcând muncă patriotică (sau voluntară) ca în
vremea lui Ceauşescu.

    6. Această situaţie nu mai poate continua.
Trebuie găsite forme noi de realizare a unor fonduri
băneşti, o nouă formă de reoganizare pentru că
astăzi nimeni nu-şi mai poate permite să lucreze
degeaba în plină criză!

 CE SE VA SCHIMBA LA
EDITURA SEMANATORUL-
ONLINE

    7. La editură, plasată pe pagina de Internet
existentă http://www.samanatorul.ro/editura-online/
nu se mai publică autori care nu şi-au plătit cotizaţia
pe întregul an! Nu se mai admite nici ca plata ei să
se facă prin donaţie de carte. Citiţi anunţurile de la
paginile 33 şi 40 pentru alte detalii.

    8. Aceleaşi cerinţe şi pentru biblioteca Google
http://sites.google.com/site/edituraonline

sau pentru “Cărţi publicate ale autorilor”, site-ul
Google http://sites.google.com/site/cartipublicate

situri care nu mai sunt gratuite ci rezervate
membrilor cotizanţi

   9. Nu se mai acceptă nici articole de la nemembri
pe site-ul Google:

http://sites.google.com/site/articolesamanatorul
 iar de la membri cotizanţi doar articole proprii.

    10. Nu mai primim articole din ziare, diaporame
preluate de pe web sau filme. Am primit spre
republicare la noi, peste 50 de e-mailuri de acest
gen, în fiecare zi! În 2013 acest lucru nu mai poate fi
acceptat, devenind de necontrolat fizic. Faceţi asta
cu prietenii dvs., da, editura este prietenul dvs. dar
nu este partener de discuţii despre ce a văzut unul
sau altul interesant la ceas de seară răsfoind web-
ul. Ne putem alege şi singuri nişte preluări din ziare.

  11. Cuantumul mic al cotizaţiei nu permite ca
numărul de cărţi care pot fi puse la editură să fie mai
mare de 6, deci una la două luni.

  12. Nu mai primim promovări de cărţi, mai ales
din străinătate, niciun autor Semănătorul din diaspora
nu şi-a plătit cotizaţia deşi avem deschis un cont în
€  special pentru ei. Există autori buni de cărţi, au şi
bani dar care evită să plătească cotizaţie.

  13. Cuantumul mic al cotizaţiei nu permite nici
trimiterea de articole sau poezii în număr nelimitat,
fiţi rezonabili, am primit şi câte 3-4 poezii sau note
Facebook zilnic chiar de la nemembri! Unii şi-au
deschis bloguri proprii şi ne trimit nouă ce fac acolo
pentru a fi promovaţi şi a fi găsiţi mai uşor la căutarea
Google. Acest lucru nu mai poate fi tolerat.

  14. Articolele trimise pentru blogurile Semănătorul
trebuie să fie de concepţie proprie. Nu se mai
tolerează articole ale prietenilor, ale altor autori în
contul faptului că sunteţi membru cotizant. Acei
prieteni dacă vor să-şi pună articolele la noi, să
devină membri cotizanţi!
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   15. Există autori de cărţi - şi sunt buni autori
- dar care fie că-şi creează nume şi adrese
mail fictive şi ne trimit cărţile lor ca şi când ar
fi alţii care - uimiţi chipurile de frumuseţea cărţii
- ne-o propun nouă.  Nu mai suntem dispuşi
să înghiţim asemenea şmecherii, un autor bun,
trebuie să aibă şi o bună comportare morală!

  16. Există poeţi şi publicişti care-şi trimit
poeziile şi articolele lor la mai multe site-uri
online care au profilul nostru. E dreptul lor să
fie publicaţi în mai multe părţi dar s-a constatat
că ei nu cunosc regulile noastre, deci nu le
respectă, asta sugerând faptul că nici nu citesc
revista noastră.

   17. Există unii din cei de mai sus, care au
blocat accesul nostru pentru a le răspunde la
mail, gândind că dacă nu-i publicăm noi, tot o
să-i publice alţii. A ieşit aceasta în evidenţă
mai pregnant în perioada de reorganizare când
am stabilit că nu mai primim spre publicare
nimic şi totuşi ni s-a trimis. N-avem de ce să
mai acceptăm astfel de şmecheri care nu citesc
nici anunţurile din revista noastră şi nici nu ne
permit o conversaţie ca între doi interlocutori
care se respectă reciproc! Oricât de buni ar fi
ei ca scriitori!

 GRATUITĂŢI ŞI SCHIMBĂRI
ESENŢIALE

  18. Aşa cum am mai anunţat, redactorii
permanenţi, studenţii şi pensionarii singuri sunt
scutiţi de cotizaţie.

   19. A fost politica noastră dintotdeauna să
oferim o cale de afirmare tinerilor, debutanţilor
şi de promovare a scrierilor inedite, scrierilor
originale descriind viaţa “României Tăcute şi
Profunde”, valorile neamului nostru care nu se
pot afirma la editurile devenite cazone, edituri
de partizanat politic şi economic, edituri furate
de la stat sub umbrela “privatizării”.

Decât să lucrăm cu autori care-şi iau nasul
la purtare şi ne spun că “ne fac un favor” prin
faptul că-i publicăm, mai bine lucrăm cu
tinerimea ţării, promovând viitori scriitori chiar
dacă încă n-au ajuns “mari”. Fanfaronii să-şi
vadă de “înălţimea” lor pe la alte edituri, noi
le-am făcut “un favor” până acum băgându-i
în seamă.

   20. Spre deosebire de până acum când
publicam online doar cărţi care n-au mai
fost publicate, dacă editorul de carte le

pemite şi le dă manuscrisul (în format electronic) o
să le publicăm scrierile pe site-ul principal al editurii,
adică, http://www.samanatorul.ro/editura-online/ .
Vom face promovarea lor pe bloguri şi în revistă iar
pentru debutanţi la Semănătorul vom rezerva în
revistă un număr de pagini suficient de mare pentru
un MEDALION LITERAR. Exemplu, chiar acest
număr unde am promovat cărţile lui F. Văideianu!

   21. Editura de mai sus va funcţiona ca şi până acum
cu aceiaşi interfaţă şi reguli: autorii recenţi trec pe prima
poziţie iar fiecăruia i se va face o pagină personală de
prezentare. Singura deosebire va fi pentru autorii care
vor să-şi vândă cărţile la “Magazinul online Sămănătorul”

  22. Autorii care vor să-şi vândă cărţile prin magazin,
trebuie să precizeze acest lucru de la bun început!
Pentru că nu vom mai face link pe tiltul scrierii ci vom
face alături un link pe un baner “CUMPĂRĂ CARTEA”
şi care va activa pagina magazinului nostru.

 23. “Magazinul online Sămănătorul” f i ind în
construcţie cu o firmă specializată, nu ştim încă ce
condiţii vor fi, noi vom cere să fie vândute şi fişierele
cărţilor online, nu numai cărţi deja tipărite fizic. Tocmai
de aceea am introdus art. 20, pentru ca un autor
care şi-a tipărit cartea la o altă editură şi i-au mai
rămas cărţi acasă, să le poată vinde prin magazinul
nostru sau să le pună gratuit spre lectura cititorilor
la editura noastră online. Credem că cei mai mulţi
scriitori vor opta pentru această ultimă variantă: cine
va citi deja cartea online, i se pare bună şi vrea s-o
aibă la căpătâi sau în biblioteca proprie, îi va
propune autorului să o pună în vânzare şi la
magazin. Astfel, vor exista scriitori care au cartea
atât online cât şi la vânzare.

Diverse

  24. Editura “Semănătorul online” nu-şi asumă nicio
responsabilitate pentru cărţile puse gratuit pe site-ul său
şi sunt vândute la alte magazine online fără voia
autorului sau a noastră. Calea pentru soluţionarea
furtului intelectual râmâne doar cea juridică, autorul fiind
acela care va suporta cheltuielile de judecată.

  25. Toate regulile inserate aici, au drept scop
degajarea redacţiei noastre de mail-uri nedorite care n-
au nici o legătură cu scopul editurii.

  26. In perioada 1-7 ianuarie ne vom ocupa de
completarea unor documente ce vor fi trimise membrilor
în cursul lunii, realizarea DVD-AST-2 după modelul
DVD-AST-1. DVD-urile se trimit la cerere, dându-ne
adresa de expediţie şi vor fi trimise prin poştă, cu
ramburs 20 lei/buc. Intre 7 - 15 ian. facem demersuri la
Biblioteca Naţională pentru a obţine ISBN şi a pune la
punct detal iile de funcţionare a magazinului
Semănătorul.
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Magazinul online Semănătorul

Editura va funcţiona independent de magazin
pentru cei care nu doresc decât să pună la editură
cărţile lor gratuit pentru cititori. Membrii noştri vor
plăti  cotizaţia doar pentru acest lucru şi
promovarea cărţilor pe blogurile Semănătorul şi
prin revistă.

“Magazinul online Sămănătorul” este în
construcţie şi încercăm să-l finalizăm până la 15
ianuarie 2013 cu o firmă specializată.

Vom trata cu ei:

1. Condiţiile în care membrii noştri cotizanţi pot
să-şi vândă prin magazin, atât cărţile lor tipărite
cât şi cele online aflate pe site-ul editurii dacă ar
dori acest lucru.

2. Pentru nemembri i  AST - Asociaţia
Semănătorul Tismana, scriitori, colaboratori,
cititori, manageri şi directori de SRL-uri, PFA-uri
există trei secţiuni principale unde pot să-şi expună
produsele: anticariat, artizanat şi obiecte vechi.

3.  Pentru ONG-uri, produsului nu i se va adăuga
TVA, pentru SRL-uri, PFA-uri şi firme, se vor stabili
condiţiile pe bază de contract cu AST care va
prevedea dacă vânzarea se face pentru a ne
sponsoriza asociaţia sau vânzarea se face în scop
comercial şi atunci se adaugă TVA.

4. Toate produsele puse în vânzare vor fi însoţite
de o fotografie, detalii ale produsului vândut, preţul
la vânzător, firma producătoare şi dacă optează
pentru o vânzare promoţională - asumând-şi la
început un preţ mai mic pentru un produs - decât
îl va vinde ulterior. Odată pus în vânzare,
exponatului i se va adăuga la preţ un procent fix,
pentru firma care găzduieşte magazinul şi un
procent negociabil pentru sponsorizarea AST.

5. Produsele stau acasă la vânzător, până când
site-ul va elibera factura şi va da vânzătorului printr-
un e-mail declanşat automat, adresa cumpărătorului,
faptul că plata s-a făcut prin card bancar sau
cumpărătorul a optat pentru trimiterea obiectului prin
poştă sau curierat rapid, situl adăugând produsului
în vânzare suma stabilită pentru împachetare şi
trimiterea coletului.

6. Vânzătorul va face un angajament scris cu  AST
în care se prevăd sume de despăgubire dacă
vânzătorul nu a trimis coletul la timpul potrivit sau a
renunţat a mai vinde produsul depăgubind pe
cumpărător.

7. Detalii mai precise veţi găsi la deschiderea
magazinului, care va oferi vizitatorului, vânzătorului
şi cumpărătorului pagini de tipul “Cum vând”, Cum
cumpăr”, “Întrebări frecvente”, alte pagini necesare
informării celor interesaţi.

8. Veţi fi informaţi la timp despre deschiderea
magazinului.

.

Baner promoţional pentru
secţiunea de artizanat
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 Rugăm cu tot respectul colaboratorii «Sămănătorul» să reţină că nu se
mai admit propuneri de filme documentare, diaporame, alte filme
preluate de pe Internet!  Să urmărească cele  aproape 1000 de

documentare existente deja  pe paginile noastre specializate în filme
documentare.

Am luat această măsură deoarece primeam zilnic peste 20 de propuneri
de filme, propuneri făcute degeaba pentru că filmele le-am propus

demult! Pierdeam  timpul trimiţând mail că filmul propus există  deja!

Prouneţi filmele dvs. originale, cu ilustraţii ale poeziilor, eseurilor,
reportajelor, etc. realizate de dvs. sau prietenii/admiratorii dvs.

Avem cum bine ştiţi contul nostru:

http://www.youtube.com/user/semanatorul/

Avem următoarele site-uri pentru filme documentare!
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

Banere promoţionale
pentru MAGAZIN

secţiunile «anticariat»
şi «obiecte vechi»

Magazinul online Semănătorul
FOARTE IMPORTANT!

Tranzacţiile prin Magazinul online Sămănătorul sunt securizate, iar
tranzacţiile prin card bancar se fac prin aplicaţii ale băncilor care sunt foarte
bine protejate!

Tocmai de aceea cine doreşte să vândă sau să cumpere trebuie să-şi
deschidă un cont în care va da DATE PERSONALE EXACTE şi o adresă de
mail PE CARE O CONSIDERA MAI SIGURĂ.

Datele puse acolo, nume, adresă, mail sunt şi ele protejate şi nimeni nu
are acces la contul dvs., acele date sunt preluate automat pentru facturi sau
anunţuri ale cumpărătorului către vânzător cu detalii despre ce cumpără
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 Mari fraude pe telefoanele mobile
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/12/mari-fraude-pe-telefoanele-mobile.html

    Jianu Liviu-Florian - Cântecul mâinilor, auzul ochilor
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/12/jianu-liviu-florian-cantecul-mainilor.html

      "GASLAND" - OTRĂVIREA VOITĂ A APEI
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/12/gasland-otravirea-voita-apei.html

    Cesare Pavese sau armonia lirică
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/12/cesare-pavese-sau-armonia-lirica.html

    Confirmarea impietăţii la Arcul de Triumf!
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/12/confirmarea-impietatii-la-arcul-de.html

    Grigore-Toma Some?an - FEMEIA ŞI MÂNTUIREA LUMII
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/12/grigore-toma-somesan-femeia-si.html

    Giuseppe Panella - Mihaela Cernitu, Parole senza posa
http://samanatorul.blogspot.ro/2012/12/giuseppe-panella-mihaela-cernitu-parole.html

http://cleptocratia.blogspot.com/
Comentarii politice "Sămănătorul"

   Corul Barbatesc din Finteusul Mare - Colind
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/12/corul-barbatesc-din-finteusul-mare.html

    Simon Wiesenthal: impostorul nr. 2
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/12/simon-wiesenthal-impostorul-nr-2.html

    Mircea Vâlcu-Mehedinţi - Documente de istorie românească
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/12/documente-de-istorie-romaneasca.html

    Mariana Maxim: nemernica neamului
http://cleptocratia.blogspot.ro/2012/12/mariana-maxim-nemernica-neamului.html

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

"Scrisoare Pastorală" - anul X - nr. 243 dec - 2012, aici:
http://www.scribd.com/doc/117908852

RECOMANDĂRI DIN
Blogurile SĂMĂNĂTORUL

http://samanatorul.blogspot.com/
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ANUNŢĂM COLABORATORII NOŞTRI CĂ ÎN ANUL 2013, NU SE MAI
ADMIT DONAŢII DE CARTE ÎN CONTUL COTIZAŢIEI PENTRU A FI
PUBLICAŢI ÎN SITE-URILE «Sămănătorul» sau în alte publicaţii ale

Asociaţiei «Semănătorul Tismana»!
Cine doreşte să facă totuşi o donaţie gratuită de carte, poate să o facă, noi considerându-ne
datori să facem acest lucru cunoscut prin publicaţiile noastre. De sprijinul tuturor - cititori,

autori, colaboratori -  avem încă nevoie pentru ca site-urile şi apariţia revistei «Sămănătorul» să
continue! Ele nu pot apare fără BANI!

AUTORII SEMĂNĂTORUL CARE AU ÎN BIBLIOTECA  PROPRIE CĂRŢI
DISPONIBILE, LE POT VALORIFICA  PRIN «Magazinul online Semănătorul
Tismana» (Detalii la pagina 35) o cotă parte stabilită individual revenind

asociaţiei. Un mic procent va fi reţinut şi de găzduitorii magazinului.

Iată mai jos un format de copertă de carte
 necesar pentru vânzarea în magazinul «Semănătorul Tismana»

ADRESELE NOASTRE PENTRU OPERAŢIUNI PRIN POŞTĂ SAU OPERAŢIUNI BANCARE
PRIVIND PLATA COTIZAŢIEI PE ANUL 2013 (120 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

Cititorii pot descărca ARHIVA COMPLETA ONLINE a "Revistei Sămănătorul" :
 http://www.samanatorul.ro/revista/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


