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Sămănătorul - Anul II. Nr. 5 - mai 2012 - EDITORIAL
Un editorial
de Nicu N. Tomoniu
membru al LSR

Cu rădăcini de-acum un secol:

POLITICĂ, MINCIUNĂ ŞI
HOŢIE !
www.tomoniu.ro
Oare, vor fi vreodată timpuri normale în România? Speranţele ce ni se aruncaseră în 1989
prin ecranul televizorului de către spionii brucanieni Iliescu, Militaru, Gelu Voican, Petre Roman
şi alţi emanaţi postdecembrişti - că după 20 de ani va dispare minciuna comunistă şi vom trăi în
libertate şi democraţie autentică - ni s-au spulberat. Aş zice, mai rău de-aşa nu poate fi! Şi
imediat mi-aduc aminte de sfaturile rabinului pentru ovreiul Iţic, după ce chiar rabinul îl pusese
să-şi umple cortul de animale: “ia scoate vaca afară să vezi nu e mai bine?”
Ce-i de făcut? Oare, pe vremea celuilalt “Sămănător” - de-acum un secol - tot presă plătită
de ciocoi era defilată sub nasul ţăranului pentru a ieşi din urnă “cine trebuie”?
Iau colecţia şi nu-mi trebuie mult timp pentru a descoperi articolul lui Nicolae Iorga - la fel
de actual şi după un secol - Către generaţia de astăzi: “Puţina cuviinţă ce se introdusese de o
bucată de vreme a fost măturată afară din principiu la unele ziare-revolver, ce au singurul scop de a sluji
bine celui ce le plăteşte şi de a câştiga oricum o viaţă bogată de plăceri pentru redactorii lor. Minciuna,
minciuna grosolană, respingătoare, fără pic de sfială sau ruşine a fost socotită un element pipărat de
care simte nevoie ori-ce gazetar ce vrea să fie cetit." ... "batjocuri, asemănări cu dobitoacele, cu criminalii,
cu drojdia societăţii, urlete de fiare flămânde, tropăituri de copite, sfărâmări de pupitre.(Vedeţi pag. 36)".
Car’ va să zică, în presa de-atunci, cam asta era! Şi luaţi seama, în anii 1900 erau puţini
intelectuali. Dar care erau intelectuali, aveau merite excepţionale în cultura română! Ei nu erau
nişte clone ale publiciştilor francezi cum s-ar putea crede, aceştia erau pionierii intelectualităţii
noastre, care au trăit şi au creat literatură română, pentru români. Iar românii nu erau în vremea
aceea mai incompetenţi decât vesticii. Se uită prea adesea că în România învăţământul primar
obligatoriu a fost legiferat în 1864, de Al. I. Cuza, iar în Franţa abia la 1882. Şi nici inovaţia nu
lipsea! Priviţi la pagina 38 vârtelniţa din Brăila... Bâlciurile noastre de sărbătorile Paştelui
(continuare în pag. 3)
Revista „SĂMĂNĂTORUL”, este o continuare a publicaţiei literare online concepută în
luna iunie a anului 2011, de către directorul acestei publicatii - Nicolae N. Tomoniu - editor si
manager al siturilor www.samanatorul.ro si www.dornatismana.ro site-uri sprijinite moral de
Liga Scriitorilor Români, cu sediul la Cluj şi de majoritatea covârşitoare a autorilor care au avut
lucrări pe vechile site-uri suspendate: Semănătorul şi Editura online Semănătorul (www.edituraonline.ro). Noile site-uri sunt sprijiite acum material de autorii care îşi publică lucrările lor, de
asociaţii şi fundaţii care activează în Tismana precum şi de sponsorizări şi donaţii de la firme şi
persoane private.
Conceptual si artistic - tehnic, actualul proiect “Revista Sămănătorul” este lansat de catre
prof. Nicu N. Tomoniu, el înlocuind vechiul Buletin informativ “Semănătorul” care apărea din
anul 2009 pe o iniţiativă şi o cheltuială proprie. Înlocuirea acestuia cu actuala revistă s-a făcut
deoarece buletinul lunar nu putea fructifica activitatea autorilor de la Editura online Semănătorul
şi nici nu le putea promova concret activitatea lor literară. Pe de altă parte, în Buletinul Analize şi
Fapte al ARP referirile la noile apariţii de volume publicate erau inexistente. De altfel nici Revista
Sămănătorul n-a fost amintită de ARP niciodată ci acceptată şi tolerată tacit, ea apărând exact la
împlinirea a trei ani de la înfiintarea editurii online “Semănătorul”. Revista “Sămănătorul” va
apare de acum încolo la adresele:

http://www.samanatorul/revista/index.htm
Format PDF cu linkCuri
http://www.samanatorul.ro/reviste-2012/arhiva.htm
Arhiva FLASH cu linkuri
http://www.scribd.com/semanatorul
Format document simplu scribd
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erau pline de tiribombe, scrâncioburi, vârtelniţe şi ... dulapuri, după cuvântul turc dolap. «Dulapurile» din
mahalalele oraşelor româneşti şi cele din India preced cu un secol marile roţi de distracţii ale mileniului
III, cum ar fi London Eye (Roata Mileniului) din Londra! Ideia a fost deci furată de occidentali din munţii
Carpaţi şi din Tibetul sudic dinspre India... Ştiaţi că hoardele lui Gingis Han în afară de faptul că a căsăpit
armata ungurilor la 1247, a adus vlahilor ghergheful pentru împletit covoare, prepeleacul şi vârtiloiul?
N-a fost înapoiată România anilor 1900, atunci s-a construit Micul Paris de pe Dâmboviţa,
cârciumioare “la şosea”, bulevarde, marile artere de circulaţie rutieră şi feroviară din ţară, şi totuşi,
imediat cum a ajuns românul nostru să-şi bage nasul în politică s-a dus dracului viaţa noastră liniştită.
Dacă până aci ajungeai voievod pe aurul şi arginţii trimişi Înaltei Porţi, după independenţă ne
pricopsirăm cu parlament şi politică! “Avantajele” le vedem în teatrul lui Caragiale, în articolele lui Iorga
şi a altor vechi “sămănători” şi acest chilipir s-a ţinut scai de noi, până la degradarea morală şi abandonarea
limbii noastre literare de cei care stau azi cu capul pe fotoliile şi canapelele grase de la Institutul Cultural
Român şi gândesc cu curul, de cei pripăşiţi pe bani buni la curtea Marelui Eu.
Să fie vreo speranţă după căderea “ungurenilor” lui MRU? Vedem că noul guvern, chiar din prima
zi la instalare, îl pică în haznaua de unde a venit pe marele acuzator al comunismului, Tismineţki, ce-şi
mai zice şi Tismăneanu, nu i-ar fi ruşine să ne facă oraşul Tismana de râs, luându-şi aiurea numele lui
sfânt! Pe când vor lua direcţia haznalei şi Cărtărescu a lu’ Besescu sau “patibularul Patapievici” după ce
toată presa de bun simţ le-a disecat “opera” lor hidoasă, inclusiv noi în numerele trecute?
Ca intelect, pe clica asta de şmecheri, chiar şi modestul nostru “Sămănător” o întrece net prin
autorii valoroşi pe care-i are. Şi am folosit cuvântul “modestă” doar pentru faptul că revista noastră nu
suge milioane de euro de finanţatorii statului pentru ca, mai apoi, să se dea mare.
Ne-am pomenit cu proiectul nostru de tipărire a revistei “Sămănătorul” cam la 15 puncte de Korunk,
ultima revistă “acceptată ca eligibilă” de către miniştrii maghiari ai... culturii române. Bine că s-au dus
dracu’ după ungureii lui MRU!
Iată un exemplu concludent cum ni s-a evaluat proiectul pe anumite capitole.
Evaluator 1
1.2. Promovarea lucrarilor de debut, pe perioada de un an de la prima apariţie, 0-5 p, ni s-au dat 2
1.3 Stimularea publicaţiilor de nişă 0-5 p, 3
1.4. Abordarea unor teme şi motive culturale care vizează diferenţele şi diversitatea culturală, 0-5 p, 2
Evaluator 2
1.2. Promovarea lucrarilor de debut, pe perioada de un an de la prima apariţie 0-5 p
3
1.3 Stimularea publicaţiilor de nişă 0-5 p, 3
1.4. Abordarea unor teme şi motive culturale care vizează diferenţele şi diversitatea culturală, 0-5 p. 3
Evaluator 3
1.2. Promovarea lucrarilor de debut, pe perioada de un an de la prima apariţie 0-5 p, 4
1.3 Stimularea publicaţiilor de nişă 0-5 p, 2
1.4. Abordarea unor teme şi motive culturale care vizează diferenţele şi diversitatea culturală, 0-5 p, 5
Cu alte cuvinte, şmecheria constă în a ciupi câte puţin din fiecare subcapitol pentru ca revistele
“prietene” să prindă punctajul cerut. Cel mai bine se observă la subcapitolul 1.4. unde Evaluator 1, dă 2
p. Evaluator 2, 3p. iar Evaluator 3, dă maximum de puncte, 5.
Nu promovăm noi lucrări de debut, când rare sunt revistele “Sămănătorul” care să nu publice cel
puţin un debut? Avem nu mai puţin de 143 de autori din care 30 sunt debutanţi. Nu cred că Korunk sau
altele asemenea, au mai mult de 5 debutanţi în 3 ani. Şi atunci?
Nu stimulăm noi publicaţiile de nişă, când nu există număr în care să nu promovăm vre-o carte,
revistă sau chiar oferte intregi ale unor edituri, (vezi pag. 22-24) atfel de edituri fiind ele însăşi
nesubvenţionate şi care vieţuiesc doar prin nişte oameni de inimă şi adevărată cultură?
Nu avem noi indianistul nostru George Anca, care număr de număr al revistei noastre ţinteşte
diferenţele culturale şi diversitatea culturală? Nu ne-a scris Vasile Mesaroş Anghel volume întregi despre
creştini, evrei şi sionism? Nu avem noi un studiu complet privind populaţia Dobrogei, nu publicăm regulat
reviste din străinătate pe contul de la Scribd?
Indicatorii noştri principali şi verificabili constau în numărul de mii de uploaduri şi downloaduri de
pe siturile Semănătorul, în numărul de autori care contribuie cu scrieri la Semănătorul şi ca urmare,
nevoile de extindere a siturilor auxiliare ataşate celor două situri principale.
Modul nostru de organizare cu circa 10 site-uri şi bloguri specializate pe articole, cărţi publicate,
bibliotecă, blog literar şi de promovare, blog opinii politice, revistă cu anunţuri, crearea de conturi pe
site-uri adiacente, You Tube, pentru secvenţe video, Scribd pentru documente proprii ale colaboratorilor,
toate acestea oferă o imagine de colectiv puternic şi cu prestigiu, o mediatizare
pe care puţine publicaţii o realizează şi o impunere netă pe o retea Internet din ce
în ce mai aglomerată.
Şi atunci? Nu este evident că există interesul ca unei reviste precum
“Sămănătorul” să-i fie furată finanţarea, ciupind-o de puncte la evaluare? Oare
numai Tismănenii, Cărtăreştii, Pata-Pleşii, Cristoii, Turciţii şi alţi cântăreţi
cotrocenişti au dreptul la pomeni? Şi noi ceilalţi doar drept la contestaţii?
Ce zici marinare, îţi place halul în care au adus ţara portăreii tăi?
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RUBRICĂ PERMANENTĂ PENTRU UN
DIALOG

«ÎN NUMELE SPERANŢEI»
Intreţinută de doctor în filologie prof. univ. Alexandru
Melian, în calitate de redactor revista «Sămănătorul»
MOTTO: “ Tocmai în asta
consistă puterea tragică a răului, că cel
care-l comite găseşte mii de motive
pentru a-l scuza.”
Mihai Eminescu

APPEL ADRESAT NOILOR AJUNSI LA PUTERE
Domnule Prim Ministru, Domnilor Ministri, Domnilor Fosti în Opozitie,
In ianuarie 2011, - marcat de ieşirea disperată a Românilor în stradă -publicam în revista on line
“ Sămănătorul” o SCRISOARE DESCHISA POLITICIENILOR TARII, avându-i ca destinatari pe d.l
T. Basescu, guvernul României şi cei care-l susţineau, dar într-o bună măsură şi pe toţi politicienii aflaţi
în opoziţie. Dacă n-ati facut-o, va rog să citiţi acest text fiindcă astăzi, când aţi ajuns la putere, el nu şia pierdut deloc actualitatea !
Înainte da a continua acest nou apel, aş dori să preîntâmpin o interogaţie retorică, nu de puţine
ori formulată de cei aflaţi la putere, atunci când sunt contestaţi sau doar criticaţi : cine sunt ăştia ?!..
pe cine reprezintă ei ?!.. Aşa a întrebat şi I. Iliescu în conflictul cu Piaţa Universităţii, şi Emil
Constantinescu în conflictul cu minerii şi T. Basescu, de atâtea ori, dar mai ales cu ocazia ultimei ieşiri
în stradă a Românilor. Rezultatele sper că vi le mai amintiţi…
In asemenea situaţii, atitudinea înţeleaptă şi responsabilă este ca înainte de toate să ascultaţi şi
să analizaţi ceea ce se contestă ori se critică şi nu cine o face. Eminescu spunea în timpul unei
polemici pe o tema asemănătoare : « Dacă un nebun spune că peretele e alb, devine el negru pentru
ca a spus-o un nebun ? » Deci socotiţi că important nu este cine vă trimite acest mesaj, ci care este
conţinutul lui. Iar dacă vreţi neapărat să stiţi cine-i ăsta si pe cine reprezintă ?!.., - poate şi dacă are
creditul moral ori competenţa s-o facă - nu vă este dificil s-o aflaţi. Inainte de toate însă, citiţi acest
apel şi scrisoarea deschisă menţionată, dar mai ales reflectaţi şi acţionaţi în conformitate cu ceea ce
conştiinţa, inteligenţa şi datoria dumneavoastră găsesc demne de luat în consideraţie în mesajul meu
. Un mesaj al dezamăgirii, al tristeţei şi al revoltei,… dar în acelaşi timp un mesaj al speranţei. Tocmai
pentru ca îmi place să cred că tinereţea dv., a generaţiei care este pe cale să-şi asume destinul
României este o premisă generoasa de a face un alt fel de politică, aşa cum aţi daclarat-o de mai multe
ori când eraţi în opoziţie. Bineînţeles, un alt fel de politică este un imperativ necesar dar nu şi suficient.
Pentru că alt fel poate fi şi mai rău. Dacă vă iubiţi ţara şi poporul din care faceţi parte, dacă sunteţi
cinstiţi şi generoşi, atunci trebuie să înţelegeţi şi să acţionaţi în consecinţă.
Atunci când ceri să fii investit cu putere de conducere, menirea ta este să-ţi slujeşti ţara, nu să
fii slujit de ea, să-i dăruieşti şi să te dăruieşti, nu s-aştepţi să fii dăruiţ să nu uiţi nici o clipă că în vârful
ierarhiei căreia trebuie să te supui necondiţionat, nu este nici partidul, nici şeful, ci ţara, cei care te-au
investit cu putere şi cărora le datorezi credinţa, inteligenţa şi puterea ta de făptuire binefăcătoare.
Cea dintâi apreciere pe care doresc s-o fac se referă la înlăturarea guvernului Ungureanu
a carui identitate şi prestaţie au reprezentat nu doar o mare dezamăgire, ci şi mărturia că din grădina
de mărăcini a d-lui T. Băsescu e greu, dacă nu imposibil, să culegi o floare. Înlăturarea lui de la putere
era o necesitate şi un răspuns dat nemulţumirii aproape generale.
Din păcate, venirea dv. la putere nu vă conferă nici legitimitatea, nici forţa de care aveţi
nevoie pentru a face un alt fel de politică, şi îndeosebi una mai bună, una autentică. Legitimitatea o
veţi dobândi atunci când veţi câştiga alegerile, iar forţa atunci când veţi înţelege că vechiul raţionament
cinic scopul scuză mijloacele nu este o cheie de aur cu care deschizi, ci un lanţ ruginit care te
încătuşează.
Ca aţi înlăturat guvernarea Ungureanu este o victorie, cum s-a obţinut ea este un
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eşec. După ce aţi condamnat cu vehemenţă traseismul politic şi UNPR ( ca formaţiune imorală şi mai
ales grup parlamentar fară legitimitate politica ) – şi pe bună dreptate, pentru că această « curvăsărie
politicianistă», care durează de peste 20 de ani, este nu doar o sfidare şi o insultă adusă alegătorilor, ci
şi un mecanism vicioş nelegiuit care falsifică şi murdăreşte viaţa politică – aţi primit cu braţele deschise
(ca să nu spun ca aţi ademenit cu « zâmbete de sirenă ») giruete ideologice şi morale din arcul
guvernamental, trăind sub deviza tuturor veneticilor : ubi bene, ibi patria (partidul) şi aţi îndreptăţit presa
să titreze cu majuscule, « MAREA IMPACARE Ponta-Oprea ». Românul are o judecată foarte severă
faţă de cei “care ling acolo unde scuipă” şi nu mai puţin severă faţă de cei care se întovărăşesc cu
aceştia, chiar dacă din raţiuni de conjunctură şi în scop benefic.

Domnule Prim Ministru,

Este adevărat că circumstanţele în care
ajungeţi la putere sunt nefavorabile, că mediul
politic românesc este toxic, că presiunile cărora
trebuie să la faceţi faţă sunt mari, multiple şi
din toate punctele cardinale, dar dacă v-aţi
asumat misiunea de a face un alt fel de politică,
- şi subînteleg una mai bună, autentică - atunci
trebuie ca, în pofida şi împotriva tuturor acestor
factori maladivi, să rămâneţi credincios tablei
de valori pe care aţi exprimat-o în mod public
şi să luptaţi cu toata energia ca aceasta să
devină realitate în toate actele pe care le întreprindeţi şi în toate opţiunile de selectare a echipei cu care
urmează să guvernaţi.
In esenţă, se poate afirma ca v-aţi ales un guvern promiţător, cu câteva personalităţi de prestigiu
a căror competenţă şi experienţă reprezintă o premisă de gestionare înţeleaptă şi responsabilă a ţării,
până la alegeri. Dar mă întreb şi vă întreb : de ce n-aţi avut tăria şi onoarea de a nu vă lăsa ispitit de
năravuri şi moravuri pe care le-aţi condamnat şi dv. de atâtea ori ?
Sunt atât de sărace în oameni de valoare cele trei partide care formează USL ( ca să nu mai
vorbesc de valorile neînregimentate politic), încât să vă asociaţi în echipa guvernamentală persoane
precum Victor Alistar, M. Diaconu (un actor remarcabil şi un om politic stimabil dar din păcate având
probleme cu justiţia), ca să nu mai vorbim de Corina Dumitrescu a cărui singur merit pare a fi statutul ei
de soţie a unei personalităţi politice din PSD ( între altele, şef al Comisiei parlamentare de învăţământ)
? Decizia de a renunţa la d-l Alistar şi mai apoi la d-na Corina Dumitrescu sunt demne de apreciat. Dar
să cazi din lac în puţ, numind un alt personaj dubios în fruntea Ministerului educaţiei, în locul celei
proaspăt şi foarte justificat lăsată deoparte, ridică cel puţin două semne de întrebare :
1. ministerul acesta, - fundamental în orice societate modernă – este oare blestemat să fie conduş
mai ales în ultimii ani, de persoane mediocre, agramate şi incompetente ?
2. dacă este adevărat – aşa cum aţi declarat de mai multe ori – că aveaţi constituit un guvern al
opoziţiei, calitatea şi « dosarul » personajelor incompatibile pe care le-aţi propus nu vă erau cunoscute
? Si dacă DA, nu credeţi că « rezerva dv. de cadre » este săracă, şi mai ales compromiţătoare ?
Oare nu înţelegeţi cât rău vă faceţi dv., guvernului şi partidelor pe care le reprezentaţi ? Oare nu
vă daţi seama că cedând unor asemenea slăbiciuni, daţi apă la moară nu doar opoziţiei, ci şi celor care,
- discutabil, după părerea mea – au afişat la manifestările din Piaţa Universităţii sloganul « PDL - USL,
aceeasi mizerie » ? Nu vă daţi seama că vă subminaţi credibilitatea în faţa celor pe care-i aşteptaţi la
alegerile viitoare să fie alături de partidele pe care le reprezentaţi ?
Si, mai presus de orice, aţi identificat cine va ocupa vidul pe care îl provocaţi în viaţa politică
românească, dacă alegătorii vor ajunge la concluzia că nici dv., cei de curând ajunşi (din nou) la putere
şi nici cei care au fost trimişi în opoziţie, nu mai întruchipaţi o speranţă pentru viitorul României ? ( ati
privit cu atenţie zâmbetul perfid al lui Dan Diaconescu, atunci când a savurat decizia justiţiei de a
suspenda decizia CNA ?)
Străduiţi-va să răspundeţi la aceste întrebări şi mai ales să acţionaţi la nivelul gravităţii lor.
Moralizarea fără rabat a vieţii politice, stârpirea corupţiei, prin eradicarea factorilor care o
fac posibilă, asanarea justiţiei şi domnia legii, elaborarea unei legi electorale solide care să pună capăt
(continuare în pag. 32)
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MARIAN GH BENGA (Bucureşti, n. 1968)
EX TU - Poezii
Ex tu
Te caut aşa cum te-am cunoscut...
încerc să deosebesc ce erai, şi ce eşti...
vreau să te întorci la mine ca întâia oară,
pură, seducător de nevinovată şi dulce...

Matioşă onirică
Iubindu-te în taină am sperat,
cu gingăşie-n gând,
că tu, doar tu vei reuşi –
inima să-mi iei zălog.

Zâmbetul tău şăgalnic şi senin,
buzele care mereu mă chemau,
sărutul tău fierbinte şi pasional
vino - te aştept de o existenţă...

În exaltarea ce mă stăpânea,
când te vedeam din vise coborând,
zăream în tine tot ce îmi doream,
neintuind tristeţea viitoare...
...târât am fost în amăgire,
voind să cred doar ce speram,
nebănuind că la final –
voi fi rănit de crudul adevăr.
...ascult, visez, iar mă deştept –
din somnul greu, amar ca fierea,
să văd în tine iar ce îmi doream –
neintuind tristeţea viitoare...

Dragostea-mi nu are margini...
ţie ţi se cuvine totul, te doresc –
tânjesc după dragostea-ţi, o aştept –
oferă-mi un crâmpei din infinitul care este
sufletul...

Sper că-ntr-o zi vei spune - „Da!
eşti al meu şi sunt a ta, pe vecie,
iată, Destinul a schimbat jocul răului –
m-ai vrut? Atunci şi eu te vreau,
pentru TOTDEAUNA!”
Nuntă simbolică “moldovinească”
în Catedrala Reintregirii Neamului
din Alba Iulia la 6 mai 2012 (Vezi pag. 33)
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Ilustrăm aceste frumoase poezii cu imagini de la căsătoria a doi
tineri moldoveni: băiatul locuind în stânga Prutului şi fata în
Sentinţă
dreapta Prutului !
...cât de crudă e sinceritatea ta!...
Vedeţi amănunte la pagina 33
dureros de omenescă...
m-am înşelat, sperând în van – crezând –
că realitatea poate fi eludată...
Prudent, mi-am trăit speranţa cu zgârcenie,
făcând din zi noroasă – zi senină,
lăsând nădejdea să plutească pe un nor –
venit din orizont ca o excepţie...
Durerea-a sfâşâiat giulgiul iluziei...
dând la iveală ce se ascundea –
dincolo de-a ruminaţiilor speranţă
dincolo de norul din depărtări vătuite...

Sufletul cald s-a răcit,
sub durerea ca o ploaie repede de vară,
sub grindina realităţilor mizere –
sub vântul câinos şi hâd...

Dragoste
Te-am văzut de departe,
îţi ştiam mersul, erai tu,
unică, inconfundabilă,
am alergat, mâna ţi-am cuprins,
mi-ai zâmbit, mă simţiseşi deja,
frumuseţea-ţi, ca de obicei, serafică,
fiorul dragostei m-a străbătut ca prima dată,
vibram tot, sentimentele sunt pure,
tăcuţi am mers alături, o vreme,
paşii se auzeau egal,
până şi respiraţia era tandem...
Ce potrivire!... chiar tot, aproape,
o clipă doar, atât ştiam,
buzele s-au unit frenetic –
înlănţuiţi de braţe, ne iubeam,
amândoi, ca unul singur...
Privirile vorbeau de la sine,
limbajul dragostei nu are nevoie de cuvinte,
am pornit uşor, din nou –
în umbra înserării de toamnă eram numai noi...
O frunză a tulburat firea,
chipurile au început să se vadă ca prin sită
topindu-se orice urmă a ceea ce a fost...
...m-am trezit, era miez de noapte,
visul fusese frumos,
nu mai pot adormi, privesc –
ce e în jur pare rece, gol...
Aş fi dorit să nu mă trezesc...
cu riscul rămânerii în neant, chiar,
te vreu înapoi, abur de vis,
poartă-mă iar pe valul tău...
era aşa de frumos,
dar prea puţin pentru a iubi,
mult prea puţin...

Citiţi întregul volum pe site-ul http://www.samanatorul.ro/editura-online/
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Gheorghe_Benga-Ex_tu.pdf
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Liviu-Florian Jianu
(n. 1961, Craiova) poet, prozator, publicist.

Festine de caritate
Volum de proză scurtă
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Liviu_Florian_Jianu-Festine_de_caritate.pdf
în mine!”

PANSELUŢE

“Iubitule, te-am înşelat o singură dată: data la care
plecai, lunar, în delegaţie.”
Cele mai bune răspunsuri sunt întrebările.
Între vinovăţie şi nevinovăţie este un simplu
prefix.
Poţi trăi şi fără inimă, şi fără creier.
Cel mai mare prost este cel care nu ştie că există
altul mai mare decât el.
Cel mai mare deştept este cel care ştie că există o
mulţime mai deştepţi decât el.

“Cum să îmi dau seama că spui adevărul?” “Simplu.
Nu te mint decât atunci când îţi dai seama.”
“De ce nu mă scuteşti, dragule, de gelozia ta
neroadă?” “La vârsta mea, dragă, crezi că mai am altceva
să îţi ofer?”
“Cum să te cred că îmi spui adevărul?” “Am un
argument irefutabil: Nu sunt politician…”
“Să presupunem că sunteţi politician. Ce le-aţi
promite alegătorilor?” “Pământ sub picioare”.
“Daţi-mi un singur punct fix în Univers, şi am să-l
urmez…”
Profesorul: “Ce îmi puteţi spune despre acest
subiect?” Studentul: “ Ştiu că dacă vă întreb, îmi puteţi
spune totul despre el.”
Curajul se măsoară prin frica pe care o învingi.
Începe binele, prin a nu face răul.
De ce se repetă zilele şi nopţile? Ca să nu uite ce au
învăţat.

Un deştept mediu este mai deştept decât un prost
mediu? Depinde de mulţimi...

Ascultă-ţi părinţii, ca să nu înveţi din propriile tale
greşeli, ci din ce au învăţat ei, din greşelile lor, sau din
ce au ascultat ei, de la părinţii lor.

Drumul cel mai sigur între două puncte nu este,
cu necesitate, linia dreaptă care le uneşte.
Munceşte de dimineaţa până seara. Noroc că
noaptea îi dărâm tot ce a muncit.
Motivul pentru care nu m-am căsătorit cu ea a
fost acela că o iubeam prea mult, ca să o nenorocesc.
“Iubita mea, am mai multă încredere în tine, decât
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Legea este egală pentru toţi, mai ales pentru
cei care au făcut-o.
Avocatul este vindecătorul care face Justiţia,
care este oarbă, să vadă.
Schimb haine second hand, cu mâncare second
hand! Exclus intermediari!
Decât un dram de minte, mai bine un car de
noroc.

PANSELUŢE POLITICE
Ţara arde, şi Preşedintele se piaptănă.
În mare, Premierul vede totul în mic.
Tăcerea este de aur. De aceea este furată cu
cuvintele.
Nu poţi să umbli cu borcanul cu miere, fără să
te pătezi cu ştampila secţiei de votare.

Nu e prost cel care cere votul, este prost cel
care îl oferă.
Pe cine nu-l laşi să piardă alegerile, nu te lasă
să trăieşti.
Politica este ştiinţa care uită trecutul, îşi bate
joc de prezent, şi compromite viitorul.
Chelului, regionalizarea părului îi lipseşte.
E de mirare că orbul nu vede nici măcar
întunericul.
În economia de consum, o criză nu se asumă:
se consumă.

Unde-i unul, nu-i putere. Unde-s doi,
indemnizaţia scade.

Există un singur loc în care puterea şi opoziţia
sunt în deplin consens pentru edificarea Raiului
pământesc: cimitirul.

Să facem afront comun.

17 iunie 2011

Chiar şi popa are nevoie de contribuţia unei
babe surde.
Pensia este ceea ce pui deoparte din salariu
în timpul vieţii, ca să mănânci din ea după moarte.
Contribuţia pentru sănătate este pomul lăudat
la care cotizezi lunar, ca să primeşti, când eşti
bolnav, aspirină în sac.
Ofer cu chirie loc de veci! Exclus, fumător!
Noaptea, toate partidele politice sunt de
aceeaşi culoare.
Ţara noastră, frumoasă şi bogată, care nu are
de nici unele.
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PANSELUŢE (II)
Politicianul fără clopoţei, nu prinde alegători.
Recunoştinţa: “Fă-te frate cu dracul, până treci
puntea.” După aceea, mulţumeşte-i lui Dumnezeu.
Întrebare după pilda înmulţirii talanţilor: Dacă
banul este “ochiul dracului”, de ce trebuie, totuşi,
înmulţiţi talanţii?
“Munca l-a făcut pe om.” Pe unii, rari, i-a făcut
chiar oameni.

Şi acum, a spus Sfânta Vineri fetei moşului,
alege din lăzile pe care le vezi, pe cea care îţi
place, şi ia-o cu tine acasă. Dar fata moşului ştia
că trăieşte la ea în ţară. Unde toată lumea e
hoaţă. Cum să ajungă ea cu o ladă din cele
frumoase, acasă, fără să îi fie luată, legal, sau
nelegal, de hoţii cei liberi, care ajung, în mică
parte, în închisori, sau cei din palate, care nu
ajung niciodată? Şi a ales lada cea mai
sărăcăcioasă. Măcar, dacă îmi va fi furată şi asta,
nu o să îmi pară rau. Sfânta Vineri, care ştia
gândurile oamenilor, a admirat înţelepciunea
fetei, i-a dat lada, şi fata a ajuns cu lada acasă,
a deschis-o, şi din ladă au ieşit, în ograda
moşului, toate bogăţiile, pe care şi fata, şi mosul,
le-au îngrămădit înapoi în ladă, şi fata i-a
înapoiat-o Sfintei Vineri.…»Să ajungă undeva,
unde nu se fură, măicuţă!»
Modernitate: Hoţul neprins, face analize
de virtute.
Nivel înalt: Managerul este persoana care,
pentru a obţine profit, nu ezită să aducă nici
mana, nici gerul.

Mi-am săpat groapa de atâtea ori, încât mulţi
au căzut singuri în ea.

Lumea se împarte în două feluri de proşti:
deştepţi, şi cei care suportă consecinţele.

Nu da raiul copilăriei din mână, pentru iadul
maturităţii de pe gard.

Conferinţă despre adevăr: V-aş mai minţi, dar,
nu înainte de a vă spune adevărul, închei.

Am uitat de atâtea ori ce am uitat, încât nici
nu vreau sa îmi mai aduc aminte.
Iuda: Vând avantajos vieţi vândute la viaţa
mea.
Petru: Cred, Doamne, în Tine! Dar parcă auzii
un cântat de cocoş?!
Peştişorul de aur: - Şi acum, pentru că mi-ai
salvat viaţa, cere-mi să-ţi împlinesc trei dorinţe!
– Bine: eşti atât de generos: eu sunt modest, îţi
cer o singură dorinţă: ori de câte ori am vreo
dorinţă, să mi-o îmdeplineşti!
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RODICA ANCA - (n. Bucureşti)
EPIC ROMÂNESC
SCRISORI CĂTRE ANNA - Cap II
1. ÎNCEPUTUL
2. SCOLI SI PROFESORI
3. TINEREŢE FĂRĂ GRIJI

ÎNCEPUTUL
Dragă Anna, scrisoarea ta a
ajuns chiar în ziua asta bântuită de tristeţea unei
ploi ce nu se mai termină şi plină de dureri de
oase artritice, anume să-mi alunge amărăciunea
din suflet şi cenuşiul ploii de afară.
Au trecut atât de mulţi ani de
când nu numai că cu ne-am mai văzut, dar nici
n-am mai ştiut ce se întâmpla cu tine, cu mine...
Am pierdut total orice legătură şi mi-am pierdut
speranţa să mai aud măcar despre tine... De,
cu anii, am devenit puţin cam sceptică.
Peste noapte m-am străduit să
nu gândesc dar nu mi-a fost de folos. Mi-am
amintit cum ne-am întâlnit noi pentru prima
dată în viaţa asta. Trebuie că este ceva cu
sufletele noastre, pentrucă de atunci am fost
ca două surori. Mai am o foarte bună prietenăsoră departe, în India, pe care o iubesc şi care
îmi lipseşte mult, dar pentru ce sunt scrisorile
(sau emailurile?)
Eram copii, înainte de vârsta
scolară. Al doilea război mondial era în plină
desfăşurare de vreo doi ani, dar ce ştie un copil
de cinci ani despre război sau despre pace? Noi
credeam că aşa este viaţa şi nici nu ne trecea
prin cap că ar fi putut fi altfel.
Îţi mai aminteşti?
Când începea să sune alarma
fiecare trebuia să înşface ceva de mâncare şi să
dea fuga la la adăposturi. Nu foarte departe,
dar îndeajuns pentru un copil, ca să nu mai spun
pentru mamele cu mai mulţi copii. Eu o aveam
pe mama, Ilinca şi pe sora ei Rina, de fiecare
parte, cărând ceva de mâncare şi ceva haine,
alergând pe lângă case dealungul străzilor, ca
să nu fim văzute de avioanele care treceau

mitraliind pe deasupra, până la Groapa lui
Ouatu, unde se aflau adăposturile. Acolo neam întâlnit. Alarma nu a sunat încetarea pânâ
spre seară, noi am început să vorbim şi să ne
jucăm, uitându-ne din când în când prin
crăpătura uşii acelei găuri săpată în pământ, în
care ne ascundeam, ca să privim la avioanele
care zburau pe deasupra noastră şi la bombele
care cădeau nu prea departe.Bombele alea erau
ambalate într-un fet de tăieţei de poleială, pe
care noi, copiii o adunam apoi, să ne jucăm cu
ea şi să ne fălim cu cât strânsesem fiecare.
Din acea zi ne-am întâlnit mereu
în acea gaură. Erau mulţi copii acolo, că erau
molte găuri în Groapă, dar numai tu ai fost
specială pentru mine, mi-ai fost sora pe care eu
n-am avut-o niciodată.
Odată a căzut o bombă foarte
aproape de adăpost şi în zuia următoare ne-am
dus să vedem locul. Era foarte aproape de spital.
Nu făcuse mare prăpăd, doar ferestrele erau
sparte, dar, împreună cu câţiva copii, ne-am
strecurat în morga din curtea spitalului şi acolo
erau atât de multe cadavre, ne-am speriat şi nam ştiut cum să alergăm afară mai repede. A
fost prima şi ultima oară când am intrat în locul
acela.

Când alarma suna în timpul
nopţilor, foarte puţini fugeau spre adăposturi.
Străzile nu erau luminate şi era aproape
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imposibil să sarim peste dărâmăturile din drum.
Locuind într-un fel de mahala sărăcăcioasă, in
Bariera Vergului, departe de locurile industriale,
dar şi de centrul oraşului, speram că nu ne puteau
vedea cei care ne bombardau şi ne rugam la
Dumnezeu să-i ducă la Ploieşti, unde se aflau
sonde şi rafinării petroliere, de care păreau să
fie interesaţi inamicii.

era o lumină ziua, dar roşie, ca si cum soarele ar
fi răsărit de jur-imprejurul cerului de-odată. Cerul
era în întregime roşu, iar eu mă bucuram să admir
lumina aceea roşie de parcă aş fi fost vrăjită şi
niciodată nu am uitat minunăţia acelei nopţi.
Dar eu eram un copil: oameni
morţi, oameni răniţi, case în flăcări, durere,
suferinţă, disperare? Nu mi-au trecut prin cap în
noaptea aceea. Abia după ani am realizat preţul
care a fost plătit pentru acea „minunăţie”!
Gata pentru azi. Am obosit
săpând atât de adânc prin memorie. Tu nu?

Când, peste 4 sau 5 miliarde de ani,
Andromeda şi Calea Lactee se vor
ciocni, exact aşa va arăta cerul. Roşu
şi minunat. Am văzut pe Discovery o
simulare pe calculator. Atunci, în
viitor, ca şi atunci, în trecut, această
culoare va însemna tot moarte.Dar
ambele apariţii sunt departe, una în
trecut şi cealaltă, şi mai departe în
În anul următor, 1944, războiul viitor.

a încetat, noi, copiii nu prea ştiam ce înseamnă
asta. Noi am înţeles doar că nu va trebui să mai
fugim spre adăposturi, că n-o să mai vedem
avioanele zburând deasupra capetelor noastre
de-acum incolo, că nu vom mai privi bombele
picând din cer şi nu vom mai încerca să ghicim
unde anume şi că nu vom mai avea poleială cu
care să ne jucăm. Asta însemna că n-o să ne mai
minunăm de ouăle desenate cu fum alb pe cerul
albastru al Paştelui. Eu am crezut că avioanele
acelea erau pilotate de americani, ruşii nu cred
că ar fi avut curajul necesar, cred că n-aveau
voie.
Dar ultima noapte a fost
magnifică, dacă se poate spune aşa despre
ceeace s-a întâmplat atunci.
Inainte să se retragă, americanii
(sau pooate nemţii) au incendiat oraşul. Toată
lumea era pe străzi. Cerul tot nu mai era negru
pe nicăieri. Deşi becurile de pe străzi erau stinse,

Citiţi mai departe volumul SCRISORI

CĂTRE ANNA

aici

http://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/proza/rodica-anca
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RODICA ANCA - (n. Bucureşti)
EPIC INDIA

INDIA
Ţara în care dacă destinul nu ar fi hotărât
aşa, nu am fi ajuns niciodată. La Ministerul
Învăţământui nu s-a găsit nici un doritor de a
merge acolo pentru a preda Limba Română la
Universitatea din Delhi. Probabil că acolo
beneficiile materiale ar fi fost minime. Cum G. nu
era interesat de acest aspect, s-a oferit el şi a fost
numit. Singura problemă erau ratele la casă, care
trebuiau plătite. „ Cât să plătim ratele vom câştiga
noi.” m-a încurajat el. Şi a plecat înainte, urmând
ca noi, eu şi Nana să de ducem după ce se aranjază
el acolo cu casa. Numai că pentru noi două,
Ministerul nu a alocat bani de drum, a trebuit să
vând maşina de tricotat, cea de cusut, verighetele,
am mai adunat oarece bani de la Fondul Plastic,
mi-a mai dat şi taică-meu cât a putut şi aşa am
strâns banii numai pentru dus. Am plecat împreună
cu doi funcţionari de la Minister şi m-am mai
calmat, că plecam prima oară din ţară şi mi-era
teamă că nu mă descurc. Dar totul a mers bine şi
am ajund la Delhi, unde mă aştepta G la aeroport.
Când eram tânără circula un fel de oracol
din care a reieşit că în viaţa anterioară am fost
dansatoare într-un templu indian! Poate de aceea
m-am simţit ca acasă în toţi anii în care am trăit
acolo.
M-au şocat de la început pomii bogat
înfloriţi, îmbrăcaţi în toate culorile de pe lume,
grei de ciorchinii florilor, neemii cei galbeni, atât
de galbeni încât făceau zilele şi mai luminoase,
dacă se poate aşa ceva, sub soarele strălucitor al
Indiei, magnoliile de toate culorile, de la alb până
la roşu sângeriu, iasomiile cu miros îmbătător şi
mulţi alţii al căror nume nu mi-l reamintesc. Florile

din grădina Universităţii, aleea lovidragilor,
cărora le număram florile în fiecare zi de când
începeau să înflorească, până când nu mai
puteau fi numărate de mult e ce erau,
răsfăţându-se alintat la picioarele palmierilor
care le ocroteau pe deasupra de arşiţa soarelui,
crinii, daliile, şi nenumărate altele, unele mai
minunate decât altele.
Păsărele mii, care de care mai
cântătoare, gilii cei grijulii să-şi aprere
cuiburile în războiul fără sfârşit cu macacii cei
hoţomani şi agresivi, război pe care l-am
purtat şi noi şi, trebuie să spun că biruinţa
părea să fie de partea lor. Asta nu înseamnă
că le-am urât pe maimuţe, dimpotrivă, am
învăţat să le admir nu numai inteligenţa ci şi
spiritul de echipă, organizarea, plăcerea de a
se juca şi de a păcăli, grija pentru progenituri.
Am iubit vacile care dormeau pe stradă,
cipcaliile care ne păzeau de ţânţari şi de
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Engleză mi-ar fi trebuit cel puţin două vieţi să le
studiez. Erau multe, multe, mii, praful se
aşternuse peste ele de un deget, cu cât era mai
gros, cu atât mă atrăgeau mai mult. Ghid mi-a
fost Pere Danielou, cu ajutorul căruia am
descoperit ce înseamnă filosofia, mitologia,
spiritualitatea şi gândirea indiană. Apoi, încetîncet am înaintat puţin pe acest drum, câţiva pasi,
dar nu voi fi în stare niciodată să aprofundez.
Oricum, mi s-au deschis ochii şi mintea spre o
nouă lume, care-mi era străină până atunci, caremi este cumva familiară, de undeva dinlăuntrul
sufletului: lumea spiritualităţii indiene. Lume în
care mă mai întorc şi acum, din când în când, cu
bucurie, să-mi caut liniştea..
Am fost în India de trei ori. Prima dată a
trebuit să mă întorc după un an şi vreo opt
luni,deoarece, sigur că nu putusem plăti ratele
apartament şi trebuia să fie scos la licitaţie.Dar
înainte de asta a venit vacanţa şi vecinii Kashiap,
care locuiau deasupra noastră ne-au trimis la
mama lui, la Dharamshala, în Himalaia. Acolo
am văzut munţii de aproape şi m-au copleşit cu
găndaci.
Dar mai ales am iubit oamenii. Am iubit
copiii. Am iubit studenţii lui G care veneau în
vizită şi-mi spuneau „Mamă”, şi îmi vorbeau
despre visurile lor, despre problemele lor, chiar
ca unei mame.
Mi-au rămas acolo, în India, prietene bune,
Leela, Margaret, Nilima, Esha. Cu Esha am reluat
legătura de curând, şi dacă scriu cartea asta este
pentrucă ea mi-a cerut. Pentrucă o iubesc şi pe
ea şi India.
India, ţara spiritului, ţara templelor, ţara
muzicii mistice, ţara dansului, ţara zeilor coborâţi
printre oameni, ţara miturilor, ţara epopeilor.
Mitologia Indiană m-a fascinat şi m-a
subjugat pentru tot restul vieţii. Îi iubesc pe
Vishnu, pe Krishna, pe Radha, pe Sita, dar, mai
ales îl iubesc pe Shiva, „our Lord of Amattur”şi
pe Parvati.
Îmi pare rău că n-am putut vizita templele,
dar am descoperit biblioteca universităţii.
Doamne, atăt de multe cărţi pe care aş fi vrut să
le citesc, să le învăţ, să le conspectez! Toate vechi,
multe în sanscriră, hindi, sau alte limbi pe care
nu le cunosc. Dar chiar şi pentru cele traduse în

măreţia lor. Mâncam la Tibetani, acolo fiind şi
reşedinţa lui Dalai Lama, aflat în exil. Pe lângă
templul, cu măiestrie şi har pictat, tibetanii aveau
o cantină unde luau masa o mulţime de pelerini
budhişti care mergeau zilnic la templu şi studiau
la biblioteca acestuia. Spre sfârşitul vacanţei sa produs un cutremur înfiorător, de parcă munţii
s-ar fi rostogolit la vale, care ne-a gonit chiar a
doua zi înapoi la Delhi. La Dharamshala am
văzut şi m-am bucurat de licuricii care umpleau
aerul din jur cu luminiţele lor, ca în desenele
animate. Păianjeni săritori mari aproape cât
palma, care îi vânau pe licurici, focuri care
desenau pe dealurile din depărtăti imagini
suprarealiste făcute parcă de un artist dintr-o
lume de deasupra noastră. Tot acolo o pisică
mi l-a furat şi mâncat pe Goguţă, papagalul
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alexandrin, verde de parcă ar fi fost din jad,
pe care îl crescusem încă de când nu avea
pene şi l-am hrănit din propria mea gură, şi
care mă iubea şi venea după mine oriunde
eram. Întâi am crezut că poate şi-a luat zborul,
că nu stătea în colivie, l-am căutat vreo două
zile, până ce un vecin mi-a spus că a văzut o
pisică mâncând un papagal. Am părăsit munţtt
plină de tristeţe şi cu spaima cutremurului în
suflet. La Delhi am mai trăit şi o întâlnire cu
o tornadă destul de puternică pentru a scoate
din rădăcini pomi cu trunchiuri de peste un
metru în diametru şi a pune în groapa rămasă
un scuter cu trei roţi, sau de a arunca, peste
zidul care înconjura cvartalul universităţii,
un automobil. N-a durat mult timp. A trecut
pe partea cealaltă a străzii, noi n-am păţit
nimic, spre deosebire de clădirile şi pomii de
peste drum. După ce s-a potolit tornada, cerul
s-a umplut de culori de la auriu, la portocaliu,
roz, roşu, violet şi verde. A fost o altă ipostază
mirifică a cerului pe care am văzut-o, după
cea roşie, de după bombardamentul din
copilărie. Dar şi pentru aceasă frumuseţe am
plătit tributul unei alergii care m-a umflat şi
pe dinăuntru şi pe dinafară vreo două luni.
Dar a trebuit să plecăm urgent, eu şi
Nana, dacă nu voam să rămânem fără casă.
L-am lăsat singur acolo pe G şi eu am
plecat cu Nana să văd cum se putea rezolva
problema, ca să nu rămânem pe stradă. Pentru
biletul de avion s-a împrumutat G şi a plătit
după ce a rămas singur. Mi-am găsit un post
de designer la un centru de proiectări şi am
reluat plata ratelor.
A doua oară am stat mai mult, din
1980 până în 1984. De data asta biletele leam plătit depunând la Fondul Plastic spre
vânzare câteva rochii şi alte piese de
îmbrăcăminte şi accesorii, banii mi i-a
imprumutat o prietenă care şi i-a recuperat la
vânzarea acestora. Am lăsat în casă nişte tineri
studenţi care au plătit o vreme ratele, apoi a
mai plătit şi tatăl meu, după ce aceştia au
plecat lăsând în urmă dezastru de murdărie,
electricitate neplătită, datorii la întreţinere.

Noroc cu tata, care a umblat împreună cu Ionuţ
Iuga pe la Scriitori de a mai obţinut un înprumut
şi a mai achitat din datorii.
. Noi eram fericiţi acolo, în India. Acum
Nana a mers la şcoală, a învăţat binişor hindi şi
engleza, şi-a făcut prieteni, G le organiza la noi în
locuinţă lecţii de muzică cu un profesor de
armoniu, atelier de desen, trupă de teatru. Toţi
copiii erau bucuroşi şi pasionaţi de acest fel de
joacă, şi sper că uneori îşi mai reamintesc de G.
de Nana şi de vremea copilăriei. Aceşti trei ani au
fost foarte frumoşi pentru viaţa noastră. Aici miam cunoscut prietenele, intelectuale de clasă,
profesoare universitare foarte culte şi foarte
prietenoase, care m-au acceptat şi tratat ca pe
cineva de-al lor. Esha m-a ajutat să-mi găsesc ceva
de lucru pentru Oxford University Press, pentru
care am făcut ilustraţii la manuale şcolare pentru
Bhutan Din ce am căştigat, G a reusit să-şi
tipărească câteva cărti, care l-au făcut fericit.
Nana se ataşase atât de puternic de copiii,
de profesorii, de vecinii,de natura din India, încât
când ne-am întors în ţara, plângea reproşindu-mi:
„ unde m-ai adus tu pe mine, asta nu e ţara mea!
Hai să mergem înapoi!”

Citiţi mai departe volumul INDIA aici
http://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/proza/rodica-anca
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Divizia Educationalã Prietenii Tãi
OFERTA EDUCATIONALA COMPLEMENTARĂ ÎNVĂŢĂMÂNTULUI FORMAL
https://www.facebook.com/groups/272411492852314/
comenzi@samanatorul.ro
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Alte oferte pentru activitatea şcolară şi studiul individual:
http://www.varox.ro/
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George Anca (n. Vâlcea)
Notiţele lui Anca
Poetul şi indianistul nostru George Anca şi-a deschis un cont pe
Facebook cu postări care de care mai frumoase! Citiţi-le aici:

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002770425105
sau pe pagina noastră de la BIBLIOTECA SEMĂNĂTORUL
http://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/proza/george-anca

Poeme inedite, volumul 15

Poeme inedite
lumânări negre
lumânări negre reaprindă
redută la ani douăzeci
exteriorizămu-ne înecul
anafor predestinărilor

pe-acel Enea însuţi acompaniindu-l
întru frăţimea defunctă naintea
naşterii tale spre mormânt francez
ferisem vântul că inspiraţia are grijă

dacă am scris

diapazon năpârlitului avatar
de nerefuzat fiind refuzat
pipăindu-mi agonia furată
estetica plictisului pe viaţă

dacă am scris într-una ce să mai dispar
lumânarea aprinsă Veta clanareta
ciocănitoarea spre vârf veveriţa la
rădăcină
mă tot întorc şi n-o să mă mai revăd

zburaşi razant reîncarnările
de nu vei fost în golful Philips
prin mierlă a treia încercuire
strănut materia mamă luminată

ori vreme ori m-oi spânzura de soare
literatura mea vreodată ancademie
compensată publicabilitate fie şi
amintindu-ne ce ne ziceau doctorii

ferigi polifonice

aum sum

ferigi polifonice codobatura
ştiai de la poartă octava
de nu din familie te-i stinge
garderobieră fostă cântăreaţă

aum sum duium discretizat fum
ne fie gayatri soare tată soartă
fără vorbă de-o viaţă muţenia
recunoaşterii fractală voluptate

bucuria vieţii tale marţiene
cum ţi-ar fi scris clarinetul
extaz partita o nimica toată
prana atman revelaţie diafană

pe cine văd mai mult revăd
instinct secund în aranjamente
fervide continuitatea proniei
balinezuk că să înveţe munca
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versuri la persoana

fraţilor să mor în puşcărie dacă o mai
am

versuri la persoana pedepsitorului
atelier de reverende izvorul vieţii
biruinţa asupra celui potrivnic
al cui popor doamne al tău al nostru

vedem ce ni se întâmplă cu securea
strigi să mori tu strigă tanti Valeria
ca-n duminicile gaulliste a doua
patriarhie codificată linişte sufletească

mă hăituia în somn de nu vederea
dedublării sinelui în obedienţă utopică
textul vechi nemai la unison libat celibat
tandră spirala deputăţiei androgine

semen neirtător
smen neirtător de neiertat betonat strungă
n-avem voie de o ţară transport gratis
totalitarismul frustrării adolescentine
fata bătrână înainte burlacul înapoi
canon indus retezarea rădăcinii întoarse
am motive să nu rămân la şuete pe Claudiu
femeie abuzând de camarad grasule
sincope de socializare onirică în coduri

Biserica mânăstirii lipovene
Fântâna Albă

de ne-om aduce aminte fără covrigul
ci cercuri securiste ori cistercienii
din New York în Râmnicu Vâlcea
Karl May la furat cu Iancu Vissarion
euforia întreruperii relaţiei toxice
acum aici accesibil poze pentru mare
pornim un proces de recunoaştere
Vasile întrerupt de cancer joacă Noica
numele domnului din capul unghiului
mântuirea vieţii a mântuit din moarte
sufletele noastre dincolo de catapeteasmă

Colaj România Mare

Citiţi mai departe aici:
https://sites.google.com/site/edituraonline/samanatorul/poezie/george-anca
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Iuliu-Marius Morariu
(n. 1991, Salva-Bistriţa-Năsăud)

M i t r o p o l i t u l
Bartolomeu,
Corupţia
spirituală, texte socialteologice,
colecţia
,,Universitas”, seria ,,Theologia Socialis”, vol. 13,
Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2011, 385 p
.
De curând, în peisajul editorial clujean şi a făcut apariţia o lucrare ce va stârni cu certitudine
interesul cititorilor dornici de o lectură profundă şi complexă. Este vorba despre o antologie a celui care
a fost marele ierarh şi om de cultură Bartolomeu Anania, o coleţie de texte adunate cu grijă de către
teologul Radu Preda şi părintele Bogdan Ivanov.
Argumentum-ul este semnat de cei doi îngrijitori de ediţie, care ţin să accentueze că
prin predicile sale, mitropolitul făcea auzită an de an, de Adormirea Maicii Domnului, vocea Bisericii,
însă nu pe aceea a a instituţiei, ci pe cea a spaţiului confruntării dintre Evanghelie şi realitate.
Lucrarea se deschide prin evocarea plină de emoţie a patriarhului Iustinian şi este
urmată de redarea unor conferinţe, ţinute fie la solicitarea A.S.C.O.R. Bucureşti, fie cu ocazia decernării
unor titluri academice, precum şi a unor articole şi a unor cuvinte de învăţătură.
Textele, dense în conţinutul informaţional şi profunde în semnificaţii, încântă cititorul, îl ţin în
suspans, îi lămuresc probleme de la cele mai simple, cum ar fi corpuţia, şi până la cele terminologice
(Logosul şi sensurile lui, sau ispita) sau la cele de maximă profunzime teologică (corupţia spirituală,
vinovăţia lui Iuda etc).
Autorul, exersat în ale condeiului şi mare bijutier al ogorului cuvântului, dă eseurilor sale o
formă şi o structură plastică, zglobie, de mare valoare literară. Aceasta reuşeşte deopotrivă să exalte şi
să atragă cititorul, ba mai mult, să-l facă dornic de aprofundarea mai multor lucrări ale sale.
Capitolele, care sunt independente din punct de vedere al structurii, unul faţă de celălalt şi
sunt unite doar de tema comună, au fiecare un fir roşu bine marcat, ajutând lectorul să le pătrundă
sensul, împiedicând deruta lui şi stârnindu-i apetitul spre a nu se opri din citit.
Lucrarea este structurată pe cinci subunităţi tematice mari, care desconspiră parţial modul de
prezentare a textelor, grupate sub genericul lor: Impulsuri, Dialoguri, Atitudini, Portrete şi Direcţii. Finalul
ultimei secţiuni se constituie, cum se poate mai potrivit, din testamentul autorului, altminteri o încununare
a tuturor celorlalte părţi şi, dacă ar fi să ne raportăm la structura lui şi a cărţii, o concluzie cu aplicabilitate
ulterioară a celor prezentate aici.
La final, opera este însoţită, cum era şi firesc, având în vedere profesionalismul antologilor
coordonatori, de un index şi de o biografie cronologică, avându-o probabil la bază pe cea realizată de
părintele Ştefan Iloaie, omniprezentă în volumele de beletristică ale scriitorului Valeriu Anania, dar
actualizată, culminând tocmai cu lansarea volumului de faţă.
Ea are astfel o multiplă dimensiune. Pe de-o parte este un pios omagiu adus de cei ce cândva
au întărit rândurile ucenicilor marelui ierarh cărturar, iar pe de altă parte reprezintă o punere în lumină
a încă unei părţi din opera acestui neobosit slujitor al lui Dumnezeu şi al condeiului, Mitropolitul
Bartolomeu.
Invităm aşadar cititorul să-şi îmbucure privirea şi să-şi umple sufletul din preaplinul revărsării
harului şi a literei acestui inspirat scriitor.
Recenzie realizată de Morariu Iuliu-Marius, student anul II, la
Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, secţia Teologie Pastorală
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ALEXANDRU MELIAN
(n. 1939, Luizi-Călugăra, Bacau)

GÂNDURI ÎN BERNA
Nu-l căutaţi pe Dumnezeu în fastul ceremoniilor ! El vă
aşteaptă în adâncimile pioase ale sufletului.
A glumi în viaţă e altceva decât a glumi cu viaţa.
Pitici, obsedaţi de urieşenie, împroaşcă cu boia paginile de istorie, pretinzând
că fac pictură demitizantă, când de fapt ei profanează icoane.
Istoria se realizează cu cei care există şi nu cu cei care ar trebui să fie.
Îmbălsămarea este iluzia eternizării conducătorilor, eternitatea este aluzia la
cei care au îmbălsămat capodopere.
Liberalismul, violator de libertate, şi economia de piaţă, purtătoare de viruşi
cancerigeni, au asfaltat autostrăzile mondialismului pe care nu circulă decât marea
finanţă, cu apetiturile ei ucigaşe.
Omul nu este visul animalelor, ci coşmarul lor.
Omul este o entitate duală dezechilibrată, prea puţin înger şi prea mult satană.
Oamenii politici nu de elocinţă duc lipsă, ci de conştiinţă.
In lumea noastră, tot mai poluată, prietenia a devenit o specie pe cale de
dispariţie.
Adevărata recunoştinţă n-o afli la cunoştinţe, ci la cei necunoscuţi.
Când cineva întreabă în batjocură , « care Revoluţie ? », întreabă-te “cine”
întreabă !
Important nu e unde petreci o sărbătoare, ci cu cine şi mai ales cum.
Este mai simplu să blestemi de ceea ce-ţi lipseşte decât să mulţumeşti pentru
ceea ce ai.
Alexandru MELIAN
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RECOMANDĂRI DIN Blogul SĂMĂNĂTORUL

http://samanatorul.blogspot.com/
Ce facem dacă ni s-a prins o căpuşă
http://samanatorul.blogspot.com/2012/05/cum-sa-ne-protejam-de-capuse.html
Canabis otravă ?
- O minciună a companiilor farmaceutice - VIDEO Exceptional!
Meritã vãzut!
http://cleptocratia.blogspot.com/2012/05/canabis-otrava-o-minciuna-companiilor.html
APEL AL Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş

http://cleptocratia.blogspot.com/2012/05/apel-al-forumului-civic-al-romanilor.html
Scandalurile politice – Cine sunt provocatorii?
http://cleptocratia.blogspot.com/2012/05/scandalurile-politice-cine-sunt.html

Sorin Andrei - Popor român, nu te lăsa dus la abator!
http://cleptocratia.blogspot.com/2012/05/sorin-andrei-popor-roman-nu-te-lasa-dus.html

Uluitorul discurs a lui Crin Antonescu – 27 apr. 012 - VIDEO
http://cleptocratia.blogspot.com/2012/05/uluitorul-discurs-lui-crin-antonescu-27.html
Link-uri propuse de Mircea Vâlcu - Mehedinţi:

Razboiul secret pentru distrugerea României
(The Secret War for the Destruction of Romania) - VIDEO
http://samanatorul.blogspot.com/2012/05/mircea-valcu-mehedinti-distrugerea-si.html

De ce trebuia cucerită Odesa de Armata Română
http://www.historia.ro/exclusiv_web/general/articol/ce-trebuia-cucerita-odessaarmata-romana

Despre populaţia romanşă din Alpi
http://www.formula-as.ro/2005/688/societate-37/fratii-nostri-din-alpi-6424

Pagina 21

Sămănătorul - Anul II. Nr. 5 - mai 2012 - OFERTE DE CARTE
Parohia Malovăţ, Loc. Malovăţ-Jud. Mehedinţi, România, Tel.0724.99.80.86
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Cărţi recent apărute:
M

E-mail: stanciulescubarda@gmail.com

A.

1. Prof. Dr. Constantin Negreanu, Istoria proverbului românesc, Bârda, Editura Cuget
Românesc, 2012, format A5, hartie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 160 pag., 8 lei.
2. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Sfintele Taine şi proverbele româneşti, Bârda, Editura Cuget
Românesc, 2012, format A5, hartie şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 82 pag., 6 lei.
3. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei ,,Biserica
Ortodoxă Română”(1874-2004), vol. I, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2006, format A5, hartie şi
tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 570 pag., 40 lei.
4. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Urme, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, format A5, hartie
şi tipar offset, copertă policromă, plastifiată, 312 pag., 20 lei.
5. Profeţii privind România, vol. I, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2012, 42 pag., 3 lei.
6. Colinde din Transilvania, vol. IV, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2011, 237 pag.,
format A5, hârtie şi tipar offset, copoertă policromă, plastifiată, 16 lei;
7. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei
,,Ortodoxia”(1949-2008), Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2011, 609 pag., format A5, hârtie şi tipar
offset, copertă policromă, plastifiată, 40 lei;
8. Vieţile Sfinţilor, vol. II, Malovăţ, Editura Parohiei Malovăţ, 2011, 560 pag. , format A5,
hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 30 lei;
9. Anton Pann, De la lume adunate şi iarăşi la lume date…, ediţia a II-a, Bârda, Editura
,,Cuget Românesc”, 2011, 184 pag., format A5, hârtie offset, copertă policromă, plastifiată, 12 lei;
10. Al. Stănciulescu-Bârda, Nicolae Iorga. Concepţia istorică(Prefaţă de Acad. ştefan
Pascu), ediţia a II-a, Bârda, Editura ,,Cuget Românesc”, 2011, 370 pag., format A5, hârtie offset,
copertă policromă, plastifiată, 26 lei;
11. Pr. Ioan Sfetcu, Predici, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2011, 312 pag., format A5,
hârtie offset, numeroase fotografii, copertă policromă, plastifiată, 20 lei;
12. Grigore Maerean, Chemări la Domnul. Calea vieţii şi calea morţii, vol. VIII, Bârda,
Editura ,,Cuget Românesc”, 2011, 172 pag., format A5, hârtie offset, copertă policromă, 12 lei.
13. Pr. Prof. Dr. Al. Stănciulescu-Bârda, Cristian Stănciulescu-Bârda, Bibliografia Revistei
,,Studii Teologice”(1929-2008), Bârda, Editura ,,Cuget Românesc, 2010, 808 pag., tipar şi hârtie
offset, copertă policromă, plastifiată, 50 lei.
14. Pr. Al. Stănciulescu-Bârda, Scrisoare pastorală, vol. IV, Bârda, Editura ,,Cuget
Românesc”, 2011, 476 pag., tipar şi hârtie offset, copertă policromă, plastifiatpă, planşe color, 30 lei;
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B. Cărţi în curs de apariţie:

15. Nunta din Transilvania;
16. Sf. Irineu al Lyonului;
17. Amintiri despre N. Iorga;
18. Bibliografia Revistei ,,Mitropolia Olteniei”(1949-2009);
19. Proverbe religioase româneşti;
20. Religia şi proverbul românesc;
21. Studii şi documente privind Istoria României, vol. III(Banatul);
22. Scrisoare pastorală, vol. V;
23. Chemări la Domnul, vol. IX;
24. Călăuză biblică;
25. Tudor Vladimirescu. Aşa cum l-am cunoscut
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C. Micul anticariat:
26. 600 de ani de naşterea în ceruri a Cuv. Nicodim cel Sfinţit de la Tismana, Tr. Severin, Editura
Episcopiei Severinului, 2008, 224 pag., 14 lei;
27. Alexandru, Gh., Revino, Doamne, printre noi, vol. II, Craiova, Editura ,,Gh. Alexandru”, 2002,
172 pag.(povestiri pentru tineri), 7 lei;
28. Bălaşa, Dumitru, File de jurnal, Rm. Vâlcea, Editura Buna Vestire, 2011, 16 pag., 3 lei
29. Bria, I., ,,Spre plinirea Evangheliei”. Dincolo de apărarea Ortodoxiei: exegeza şi transmiterea
Tradiţiei, Alba-Iulia, 2002, Editura Reîntregirea, 2002, 158 pag., 8 lei;
30. Buzera, A., Coordonate ale culturii muzicale din Oltenia. Muzica de tradiţie bizantină,
Craiova, Editura Reduta, 2003, 292 pag., 10 lei;
31. Cios, Teodor, Taina aceasta mare este. Cuvântări la Cununie, Sibiu, 2007, 208 pag., 15 lei;
32. Colinde din Transilvania, vol. I, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2003, 150 pag., 8 lei;
33. Colinde din Transilvania, vol. II, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2004, 250 pag., 12 lei;
34. Coloana Infinitului, vol. I, Bârda, Editura Cuget Românesc, 2008, 290 pag. , 12 lei;
35. Coman, C., Biblia în Biserică, Bucureşti, Editura Bizantină, 1997, 192 pag., 9 lei;
36. Coman, G., Mâncăruri şi dulciuri de post, Bucureşti, Ed. Bizantină, 1994, 272 pag., 25 lei;
37. Crâşmaru, C., Grădinile împărăteşti, Bucureşti, Ed. Bizantină, 2004, 126 pag.(vers), 16 lei;
38. Dobrescu, O., Psalmii în versuri, Bârda, Ed. Cuget Românesc, 2005, 144 pag., 7 lei;
39. Florian, Mircea, Filosofia timpului nostru, Craiova, Editura Aius, 2003, 590 pag., 60 pag.;
40. Florian, Mircea, Filosofia românească, Craiova, Editura Aius, 2005, 310 pag., 40 lei;
41. Florian, Mircea, Logica recesivităţii, Craiova, Editura Aius, 2006, 270 pag., 25 lei;
42. Gheorghe, Ghelasie, Trăirea mistică a Liturghiei, Frăsinei, Ed. Platytera, 390 pag., 30 lei;
43. Ioniţă, V., Pătuleanu, C., Constantin Brâncoveanu şi relaţiile sale cu Europa veacului al XVIIIlea, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2006, 190 pag., 12 lei;
44. Lascarov-Moldovanu, Al., Biserica năruită, Craiova, Ed. Mitrop. Olteniei., 136 pag., 9 lei;
45. Lascarov-Moldovanu, Al., Întoarcerea părintelui Andrei Pătraşcu, Craiova, Editura Mitropoliei
Olteniei, f.a., 300 pag., 15 lei;
46. Lascarov-Moldovnu, Al., Cruce şi Naţiune, Craiova, Eitura Mitrop Olteniei, 224 pag., 10 lei;
47. Lilienfeld, Fairy von, Spiritualitatea monahismului timpuriu al pustiei, Craiova, Editura
Mitropoliei Olteniei, 2006, 152 pag., 9 lei;
48. Maerean, Gr., Chemări la Domnul, vol. VII, Bârda, Ed. Cuget Românesc, 2008, 256 pg., 12 lei;
49. Marin, Firmilian, Merinde pentru suflet, Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2004, 244
pag.(predici), 12 lei;
50. Măndiţă, Nicodim, Despre păcatul înjurăturilor, Bucureşti, Editura Agapis, 2008, 160 pag., 7 lei;
51. Mitropolit Nestor Vornicescu, Tr. Severin, Editura Episcopiei Severinului, 2008, 132 pag., 10 lei;
52. Moraru, A., Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000, vol. III/1, Bucureşti, Editura Inst.
Biblic, 2006, 824 pag., 60 lei(copertă groasă);
53. Moraru, A., Biserica Ortodoxă Română între anii 1885-2000, vol. III/2, Bucureşti, Editura Inst.
Biblic, 2006, 470 pag., 40 lei(copertă groasă, numeroase planşe color);
54. Neofit, Rugăciuni către tineri, Iaşi, Editura Credinţa strămoşească, 2005, 288 pag., 10 lei;
55. Ocoleanu, P., Liturghia poruncilor divine, Craiova, Ed. Mitrop. Olteniei, 2004, 220 pag., 12 lei;
56. Palade, M., Iconoclasmul în actualitate, Bucureşti, Editura Sofia, 2005, 220 pag., 27 lei;
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57. Papadopoulou, Stilianou, Teologie şi limbă. Teologie experimentală. Limbă convenţională,
Craiova, Editura Mitropoliei Olteniei, 2007, 128 pag., 9 lei;
58. Prohodul Maicii Domnului, Rm. Vâlcea, Editura Buna Vestire, 36 pag., 3 lei;
59. Proloage, vol. II, Malovăţ, Editura Parohiei Malovăţ, 2004, 204 pag., 12 lei;
60. Roman, Fl., Idolii vremurilor noastre, Bucureşti, Editura Evanghelismos, 2010, 518 pag., 30 lei;
61. România. Ghid turistic. Indexul localităţilor turistice, Bucureşti, 2006, 272 pag., 12 lei;
62. Scrieri ale ,,călugărilor sciţi” daco-romani din secolul al VI-lea, Craiova, Ed. Mitr. Olteniei,
256 pag., 15 lei;
63. Sorescu, V., Biserica Ortodoxă – stâlp şi temelie a adevărului, Iaşi, Editura Pelerinul, 2002, 208
pag., 8 lei;
64. Stoicescu, P., Noapte bună, Sâmbure de pună, Bucureşti, Ed. Bizantină, 2004, 112 pag.(carte pt
copii), 17 lei;
65. Tache, Sterea, Teologie Dogmatică şi Simbolică, vol. I, Bucureşti, Ed Instit. Biblic, 2003, 304
pag., 15 lei;
66. Teognost, Botezul şi Mirungerea, Taine ale naşterii şi devenirii întru Hristos, Iaşi, Editura
Credinţa strămoşească, 2004, 240 pag., 7 lei;
67. Tomoniu, N., Sfântul Nicodim de la Tismana, Bârda, Ed. Cuget Românesc, 2010, 224 pag+
imag color, 20 lei;

Aşteptăm comenzile Dumneavoastră şi înscrieri la viitoarele apariţii.
Sănătate, pace şi bucurii sa vă dea Dumnezeu!
Pr. Al. Stănciulescu-Bârda
Citiţi CU AMĂNUNTE “Oferta

de carte 19, a Parohiei Malovăţ”

http://www.scribd.com/doc/94465747

Citiţi SITE-UL “Societatea

stiintifica GETICA”

http://getica.go.ro/index.htm
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Col.(r.) VASILE ZĂRNESCU - (n. 1947)

Proclamarea independenţei de
stat a României
Precizare: Dăm acest titlu, dat fiind dispariţia articolului dlui Zărnescu «Ziua Independentei Romaniei: 9 MAI 1877»
de pe blogul Sămanatorul. M-am gândit că administratorii sor fi simţit ofensaţi de schimbarea titlului în «Ziua
Independentei Naţionale Romaniei: 9 MAI 1877». Adăugam
naţional, pentru că Principele Carol precizase în ziua
următoare: „Sărbătoarea naţională de astăzi se celebrează de astă dată cu
deosebire, ca fiind ziua proclamării independenţei“
canalele diplomatice şi prin intermediul întregii prese
româneşti, solidaritatea cu lupta de eliberare a
popoarelor respective.

Contextul
european
premergător războiului

ZIUA INDEPENDENŢEI
ROMÂNIEI: 9 MAI 1877
Cucerirea independenţei de stat a
României este rezultatul efortului economic şi
militar al poporului român şi, deopotrivă, al
demersurilor diplomaţiei româneşti făcute în etapa
premergătoare, în timpul şi după consumarea
Războiului de Independenţă din 1877-1878.
Situaţia politică din Sud-Estul Europei se
deteriorase puternic: în iulie 1875 izbucnea
răscoala populară din Herţegovina, în august se
ridica la luptă populaţia din Bosnia, în aprilie 1876
se răsculau bulgarii, iar în iunie 1876 se declanşa
războiul dus de Serbia şi Muntenegru împotriva
Porţii Otomane. În plus, insurgenţii erau ajutaţi –
succesiv sau concomitent – cu agenţi, bani şi
armament atît de Imperiul Austro-ungar, cît şi de
Imperiul Rus, amîndouă interesate în escaladarea
conflictelor, în vederea diminuării puterii Imperiului
Otoman.
Manifestîndu-şi sprijinul cu popoarele
balcanice răsculate, guvernul Principatului
României şi opinia publică şi-au exprimat, prin

Respectivele răscoale s-au produs în
contextul politic inflamat al Europei, care constituia
un ghem de contradicţii, ce ar putea fi structurat în
cîteva direcţii geopolitice.
Contradicţii puternice existau între Imperiul
Otoman şi popoarele şi statele din Sud-Estul Europei
supuse acestuia, care cumulaseră ura faţă de
silniciile comise de Otomani în cele patru secole
anterioare de asuprire. Această ură a izbucnit,
frecvent, în acţiuni armate – precum cele din anii
1875-1878 –, reprimate cu violenţa tipică Sublimei
Porţi: masacrarea civililor, distrugerea oraşelor şi
satelor etc. Cruzime pe care românii o cunoşteau
din multiseculara lor rezistenţă antiotomană. Această
„redută“ românească fusese, implicit, scutul la
adăpostul căruia Europa Occidentală îşi construise,
în linişte, marile catedrale şi marea ei cultură, cum
aveau să recunoască unii istorici francezi, precum
Edgar Quinet.
Existau, la fel, contradicţii majore între
Imperiul Otoman şi o mare parte dintre Marile Puteri
(citeşte: Putori), care doreau să ocupe posesiunile
cheie din Turcia Europeană, avînd în vedere poziţia
strategică a Istanbulului, de paznic al Strîmtorilor
Bosfor şi Dardanele.
Contradicţii deosebit de puternice existau
între Marile Puteri, ele însele, dintre care unele vizau
politica unui echilibru european şi doreau păstrarea
integrităţii Imperiului Otoman, ca nu cumva alte
puteri – îndeosebi Rusia – să obţină un ascendent
prea mare în urma înfrîngerii Înaltei Porţi. În această
situaţie erau Germania, Franţa, Italia şi, mai ales,
Anglia; aceasta din urmă, să ne amintim, fusese
împotriva Unirii Principatelor Române sub
conducerea lui Alexandru Ioan Cuza, iar, ulterior,
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după dispariţia Sublimei Porţi, avea să fie contra în aprecierile lor referitoare la acţiunea eminamente
propunerii Puterilor învingătoare în Primul distructivă a politicii ruseşti!
Război Mondial ca Turcia să fie alungată din
Contradicţii puternice, chiar dacă uneori erau
partea europeană.
abil camuflate, existau între Marile Puteri şi statele din
E x i s t a u Sud-Estul Europei. Marile Puteri urmăreau cu multă
contradicţii, paradoxal, atenţie dorinţa şi evoluţia acestora spre emancipare
chiar între popoarele totală faţă de Imperiul Otoman şi le sprijineau în această
balcanice,
deşi luptă, dar numai în măsura în care convenea diplomaţiei
urmăreau acelaşi ţel – respectivei Mari Puteri. Astfel, diplomaţiile română,
înlăturarea dominaţiei sîrbă, muntenegreană şi greacă erau interesate ca
otomane –, cum era roadele scoaterii turcilor din Peninsula Balcanică să le
cazul unor popoare şi ţări revină lor, iar nu Imperiului Austro-ungar sau Ţarist, cele
ca Bulgaria, Serbia, mai interesate să ocupe locul Înaltei Porţi. În fapt, cele
Muntenegru, Grecia etc., şase Mari Puteri – Anglia, Austro-Ungaria, Franţa,
care fuseseră reduse la Germania, Italia şi Rusia –, impunîndu-şi tutela asupra
statutul de prov incii României, Serbiei şi Muntenegrului prin Congresul de
otomane (paşalîcuri), la Paris (1856), au făcut numeroase şicane diplomaţiilor
sau
înlăturarea balcanice în intervalul 1856-1878, acest lucru devenind
suzeranităţii Înaltei Porţi – cum era cazul tot mai pregnant după 1875, indiferent dacă directivele
României. În paralel cu acţiunile comune ale erau semnate de Bismarck ori Disraeli, de Andrássy ori
popoarelor balcanice de a înlătura definitiv Gorceakov, de Decazes ori Corti (cf. Nicolae Ciachir,
dominaţia otomană, se manifestau acţiuni şi, mai Marile Puteri şi România 1856-1947, Editura Albatros,
ales, idei divergente, care le disipau eforturile Bucureşti, 1996, pag. 81 şi urm.).
politice de a-şi dobîndi independenţa. Astfel,
C o nt r a di c ţ i i l e ,
grecii visau să reînvie vechiul Imperiu Bizantin,
aspiraţiile şi interesele
care-şi avusese capitala la Constantinopol, şi
europene erau stimulate şi
care fuseseră sprijiniţi – de fapt, amăgiţi – în
de contradicţiile interne
aceste idealuri politice încă de Ecaterina a II-a
din Imperiul Otoman, a
Rusiei! Sîrbii doreau să realizeze un stat „mare“
cărui decădere f usese
în graniţele ţarului Duşan, iar bulgarii voiau o
prognozată încă de
ţară în graniţele ţarului Simeon – deşi „ţaratele“
Dimitrie Cantemir, în
acestora nu cuprindeau decît nişte provincii
f aimoasa
lucrare
mititele. Românii, deveniţi, realmente, mai
Creşterea şi descreşterea
puternici prin Unirea din 1859, provocau invidia
Imperiului Otoman –
celorlalte popoare, inv idie care alimenta
depusă la Academia din
disensiunile.
Berlin –, imperiu care
Aşadar, realizarea acestor ţeluri sporea,
acum, în ultimul sfert al
inevitabil, divergenţele dintre naţiunile balcanice, Secolului al XIX-lea, se afla în prăbuşire accelerată,
situaţie care a generat o suspiciune reciprocă, sfîrşitul definitiv urmînd să-i survină în 1918.
speculată abil de Marile Puteri, şi care, ulterior,
Speculînd dificultăţile interne, Marile Puteri
va degenera în conflicte armate intrabalcanice! solicitau Sublimei Porţi să adopte măsuri care să
Ca atare, principiul naţionalităţilor, care a uşureze soarta popoarelor balcanice răsculate şi
dominat Secolul al XIX-lea – supranumit, de reprimate cu cruzime şi să soluţioneze pe cale paşnică
aceea, şi „Secolul Naţiunilor“ –, a constituit şi noua fază, acutizată, a „problemei orientale“. În acest
suportul ideologic al transformării Balcanilor în scop, s-a organizat, la Istanbul, între 11 decembrie 1876„Butoiul cu pulbere al Europei“, cu ajutorul 30 ianuarie 1877, Conferinţa reprezentanţilor puterilor
intrigilor machiavelice ale Imperiului Rus – care europene. Pentru a contracara presiunea Marilor Puteri,
sprijinea popoarele slave din zonă, ca să-şi marele vizir Midhat Paşa a promulgat Constituţia
mărească influenţa aici –, dar care intrigi erau, „liberală“, în mod deliberat tot la 11 decembrie 1976,
prin perfidie, în concurenţă cu cele ale Imperiului spre a dejuca lucrările Conferinţei – care, într-adevăr,
Habsburgic, care se infiltra sistematic pe s-a terminat printr-un fiasco. Conform prevederilor art.
ţărmurile Adriaticii, pînă la sud de Salonic. 1, 7 şi 8 ale respectivei Constituţii, România era
Această perfidie este reflectată inclusiv de considerată o simplă „provincie“ privilegiată a Imperiului
documentele unor diplomaţi francezi sintetizate otoman – ceea ce era o ofensă deosebit de gravă, care
de Radu Rosetti, în Acţiunea politicii ruseşti în a provocat reacţia dură a preşedintelui Consiliului de
Ţările Române (Ed. Cartea românească, 2000, Miniştri, Ion C. Brătianu, şi, totodată, a accentuat
Citiţi întregul volum Cartea cu coperţi de sticlă la
pag. 73, passim). Subliniez, Franţa post- curentul favorabil războiului antiotoman, îndeosebi în
http://www.semanatorul.ro/editura/2011/Melania_Cuc-Cartea_cu_coperti_de_sticla.pdf
napoleoniană redevenise prietena Rusiei şi, rîndurile tineretului, mai ales că şi incursiunile
deci, respectivii diplomaţi erau absolut obiectivi armatelor turceşti la nord de Dunăre se înmulţiseră
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(cf. Centrul de Studii şi Cercetări de Istorie şi Teorie
Militară, Istoria militară a poporului român, Editura
militară, Bucureşti, 1987, vol. IV, pag. 596).
Toate aceste contradicţii se suprapuneau, se
intersectau şi formau acea reţea încîlcită a contextului
european prin care era nevoită să se strecoare
diplomaţia Principatului României.

Declararea Independenţei de
Stat la 9 Mai 1877
Evoluţia României în această periculoasă şi
inextricabilă situaţie politico-militară europeană a
impus, cu necesitate, creşterea şi modernizarea recent
înfiinţatei Armate Naţionale atît sub aspectul forţelor
umane, cît şi al înzestrării cu armament şi tehnică
militară. România de atunci nu avea industrie de
armament – cu excepţia unor mici ateliere de
armurărie – şi, de aceea, era nevoită să importe tot
armamentul, muniţia etc. de la producătorii europeni:
Austria, Franţa, Germania, Anglia, Rusia. În
consecinţă, armamentul şi muniţia erau foarte
eterogene, ceea ce constituia un mare neajuns logistic,
cu riscul să devină un mare pericol tactic pe cîmpul
de luptă, dar şi strategic, ţinînd cont de labilitatea
coaliţiilor dintre Marile Puteri. De aceea, se impunea,
cu prioritate, omogenizarea tipurilor de armament –
dar demersul era greu de realizat în condiţiile
dependenţei de importuri şi al penuriei financiare a
statului.
Deşi aflată în neutralitate faţă de conflictele
din Bosnia, Herţegovina, Serbia şi Bulgaria, totuşi
România a luat măsuri de favorizare tacită a formării
unor grupuri de luptă compuse din patrioţi ai naţiunilor
af late în conf lict sau în iminentă reangajare
antiotomană, a înlesnit trecerea voluntarilor ruşi spre
cîmpurile de luptă, a acordat azil politic refugiaţilor
din zonele de război, a sprijinit presa grupurilor
imigrate din Serbia, Muntenegru, Bulgaria etc.
Guvernul Principatului României s-a folosit cu
abilitate de hăţişurile intereselor contradictorii ale
Marilor Puteri şi, după refuzul Imperiului Otoman de
a-i acorda României independenţa pe cale paşnică,
văzând că războiul este inevitabil, a hotărît încheierea,
la 4/16 aprilie 1877, a unei Convenţii cu Rusia,
convenţie care prevedea respectarea integrităţii
politice şi teritoriale româneşti cu ocazia afluirii spre
Bulgaria a Armatei Ruse prin România. Detaliile

relative la trecerea trupelor ruseşti prin România
şi relaţiile dintre armata rusă şi autorităţile locale
făceau obiectul unei convenţii speciale, care,
printre altele, stipula – fapt nou şi esenţial – ca
toate cheltuielile implicate de acest tranzit să fie
suportate de Imperiul Ţarist; printr-o prevedere
anume se interzicea accesul trupelor ruse în
Capitala României. Asta pentru că românii se
aliaseră cu ruşii contra turcilor, dar ştiau şi la ce
să se aştepte din partea puternicului „aliat“ de la
Răsărit, de pe urma căruia suferise atît din cauza
frecventelor războaie sud-est europene purtate pe
teritoriul nostru, cît şi a „protectoratului“ Rusiei!
De altfel, această suspiciune era –
spontan, ca să zic aşa, dar şi istoric – absolut
întemeiată. Ca expresie a funciarei perfidii
diplomatice a Rusiei, trebuie să ne amintim că,
prin acordul verbal secret de la Reichstadt, din 26
iunie 1876, dintre împăraţii Francisc Iosif I şi
Alexandru al II-lea, se hotărîse ca, după încheierea
războiului dus de Serbia şi Muntenegru contra
Semilunii, Rusia să-şi reanexeze sudul Basarabiei,
revenit la Moldova în 1856. Apoi, cu doar trei luni
înaintea angajării acestei Convenţii cu România,
Imperiul Ţarist revenise asupra problemei şi
transpusese acordul verbal de la Reichstadt întro Convenţie secretă cu Imperiul Austro-ungar,
încheiată la Budapesta, la 3 ianuarie 1877, prin
care Viena, în schimbul „dreptului“ de a ocupa
Bosnia şi Herţegovina, era de acord ca, în urma
iminentului război ruso-otoman, cele trei judeţe
din sudul Basarabiei să fie reanexate de Rusia.
Această diplomaţie a imperialilor era în vădită
contradicţie cu Convenţia româno-rusă din 4 aprilie
1877, dar în deplin consens cu turpitudinea
spiritului imperial rusesc (moştenită, apoi, de
imperialismul sovietic)! Convenţia româno-rusă,
semnată de Mihail Kogălniceanu şi reprezentantul
ţarului, baronul Dmitri F. Stuart, avea să fie violent
atacată de Opoziţie, în Parlamentul de la
Bucureşti, în şedinţele din 2 şi 4 iunie 1878, mai
ales că ruşii refuzaseră să specifice, în ea, ca
expresie incontestabilă a ticăloşiei imperiale
ruseşti, data limită a staţionării trupelor ruse în
România. De fapt, ruşii nici nu aveau de gînd să
o mai părăsească! Şi, cum se ştie, „muscalii“ au
tergiversat retragerea pînă în 1883.
Oricum, însă, prin semnarea acestui act
diplomatic de valoare internaţională, Rusia se
obliga să respecte integritatea teritorială a
României şi rînduielile sale interne şi, astfel,
recunoştea – indirect – independenţa statului
român (vezi Istoria militară…, vol. IV, pag. 584600).
Între timp, încă înainte de angajarea
acestei Convenţii, România – care ştia că
independenţa nu va putea fi dobîndită decît prin
inev itabilul război cu Sublima Poartă
suzerană, dar numai în alianţa implacabilă cu
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Rusia „protectoare“ şi inamică – luase măsuri
de mobilizare generală a întregului sistem militar
de apărare. Armata a fost trecută pe picior de
război şi s-au luat măsuri de acoperire strategică
a frontierei de la Dunăre, pe o lungime de 650
de km – măsuri întreprinse exclusiv de Armata
Română şi accentuate ulterior –, pentru a
contracara, pe de o parte, orice încercare a
Otomanilor de a invada ţara şi, pe de altă parte,
pentru a ne apăra de prietenia sufocantă a
trupelor ruse. Anticiparea acestor riscuri a fost
necesară şi întemeiată, fapt confirmat în curînd:
Armata Rusă avea să intre în România înainte
să fi primit acordul Guvernului Român, ceea
ce a scandalizat opinia publică internaţională! În
replică, Sublima Poartă a trecut la provocări
armate, bombardînd, la 21 aprilie, Brăila, apoi
oraşele Calafat, Bechet, Olteniţa şi Călăraşi, la
26 aprilie. Aceste acte de război au determinat,
în legitimă apărare, bateriile româneşti de artilerie
de la Calafat să bombardeze Vidinul, la 26 aprilie
(idem, pag. 634-635). Războiul României cu
Imperiul Otoman, existent de facto, a fost
recunoscut oficial de Adunarea Deputaţilor şi de
Senat în şedinţele din 29 şi 30 aprilie 1877,
deschizând calea proclamării independenţei
(eodem loco).
În
consecinţă,
în
Sesiunea
Extraordinară a Adunării Deputaţilor din 9 mai
1877, ministrul de Externe, Mihail Kogălniceanu,
a declarat ruperea oricăror legături cu Poarta
Otomană şi a proclamat independenţa de stat
– şi, «cu unanimitatea voturilor (se abţin N.
Ionescu şi N. R. Locusteanu), „Camera ia act că
războiul între România şi Turcia, că ruperea
legăturilor noastre cu Poarta şi independenţa
absolută a României au primit consacrarea lor
oficială“» (cf . Costin Scorpan, ISTORIA
ROMÂNIEI Enciclopedie, Editura Nemira,
Bucureşti, 1997, pag. 595).
Vestea a fost primită cu satisfacţie de
Serbia, Grecia şi Muntenegru, de poporul bulgar,
de toţi creştinii din zona balcanică, de românii
din toate statele balcanice – care erau la fel de
numeroşi ca în Principatul României –, precum
şi de opinia publică internaţională!
A doua zi, 10 mai 1877, se organizează
„solemnitatea“ proclamării independenţei, la care
Principele Carol avea să declare: „Sărbătoarea
naţională de astăzi se celebrează de astă dată
cu deosebire, ca fiind ziua proclamării
independenţei“ (cf. C. Scorpan, op. cit., pag. 607).
Evident, corul adulatorilor principelui Carol era
în defazare cu o zi. În acest sens, Caragiale avea
să ne lase o formulare indimenticabilă: „Ca rol
fu mare, mititelul!“

Greşeala impardonabilă a
principelui Carol
Succesul trecerii Dunării de către Armata
Imperiului Ţarist şi al angajării primelor lupte a fost
asigurat de acoperirea strategică a întregii graniţe a
Dunării de către Armata României. Armata Rusă era
condusă de către Marele Duce Nicolae. Acesta, ca
membru al Familiei Imperiale Ruse, era, probabil,
precum beizadelele din Principatele Române, sau
cum sunt, acum, „beizadelele“ parv eniţilor
postdecembrişti: ignorant, incapabil, dar fudul şi cu
pretenţii. Iar ca pregătire militară nu era ca mareşalul
Mihail Kutuzov sau generalisimul Alexandr Suvorov,
ci, probabil, era la fel de pregătit militar cum este
politiciana Elena Udrea, sau ca „prinţul“ Duda Întîiul,
ambii absolvenţi ai Colegiului Naţional de Apărare.
Cert este, însă, că Armata Imperială a Rusiei s-a
poticnit la asediul Plevnei şi puţin a lipsit să nu fie
repede şi definitiv învinsă atît aici, cît şi pe celelalte
fronturi. Salvarea ei a fost Armata României Mici!
Într-adevăr, în ziua de 18 iulie, trupele ruse
începuseră al doilea atac asupra Plevnei, dar şi
acesta a fost respins de Osman Paşa, cu pierderi
deosebit de mari pentru ele. A doua zi, Comandantul
Armatei Ruse din Balcani a adresat prinţului Carol al
României această telegramă, în care solicita
intervenţia imediată a Armatei Române: „Turcii,
adunînd cele mai mari mase de trupe la Plevna, ne
zdrobesc. Rog să faci fuziune, demonstraţiune şi,
dacă se poate, să treci Dunărea cu Armata după cum
doreşti. Între Jiu şi Corabia demonstraţiunea aceasta
este neapărat necesară pentru înlesnirea mişcărilor
mele. Nicolae“. (cf. Istoria militară…, vol. IV, pag.
674).

Citiţi mai departe articolul semnat de “V. Zarnescu”, pe blogul nostru:
http://cleptocratia.blogspot.com/2012/05/ziua-independentei-romaniei-9-mai-1877.html
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Liviu-Florian Jianu
(n. 1961, Craiova) poet, prozator, publicist.

GICĂ
Şi-a certat rău Gică Păsculescu,
Fetele,
Că n-au plâns la moartea
Bunicii lor.
Ce nepoate sunteţi voi,
Dacă nu ştiţi să-mi plângeţi mama?
Lacrima cât oul de bibilică,
Asta vă şade bine,
Să aud de la Dunăre
Cum bociţi moarta –
Şi când colo?
Nimic.
Nimic pentru că v-a crescut,
v-a spălat şi îmbrăcat, când aţi făcut pe voi,
v-a făcut de mâncare şi v-a dat în gură,
v-a învăţat să fiţi fete la casa omului.
Ce sentiment poetic transmiteţi voi în comuna
Orlea?
Hai?
A ţipat rău pe ele
Gică Păsculescu,
Băiatul cel mic al lui Benone Păsculescu,
Om cât malu la stat
Şi caracter –
Voiseră părinţii
Să-l faca preot pe Gică,
Dar avea în vine sângele lor iute,
Şi a fugit la Constanţa
Unde s-a îmbarcat marinar.
Navei pe care călătorea
I s-a încâlcit elicea în alge,
Şi unul singur a avut corajul să coboare sub ea
Şi a eliberat-o:
Fugitul din tagma sfinţilor,
Gică Păsculescu.

A scris la revista Flacăra
Despre el
Adrian Păunescu,
Mă mir că nu a fost decorat.
Dar eroii ăştia care făceau fapte de vitejie întro ureche
Nu erau luaţi în seamă
Să nu şi-o ia în cap.
Apoi a venit în sat,
s-a căsătorit cu Maria,
femeie aşezată,
profesoară de fizică în Corabia,
şi au avut două fete.
S-a dat Gică pe brazdă,
A ajuns ca străbunicul lui, liberal,
Primar,
În comuna Orlea.
Datorită lui,
Şanţurile Orlei din faţa caselor
Au fost canalizate
Şi căşile
Au avut podeţe de piatră,
Iar în centru
Orlenii
Au avut piaţă
Să îşi tot vândă
Legumele, fructele şi lactatele.
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Trece o zi,
Trec două,
Trec trei,
Trece o săptâmână,
Şi nu mai întreba nimeni de fete.
Nici Gică, nici Măriuca, nevastă-sa,
Nici Oniţă.

Dar Gică
A făcut mult mai mult decât
Atât,
Plus să împartă pământurile, ţăranilor,
De pe urma cărora,
s-a ales cu sute de procese
şi zeci de mii de kilometri
bătuţi la tribunalele din Caracal,
Slatina, Craiova, sau Bucureşti:
Gică a scris
Monografia comunei Orlea,
Adică
Istoria scrisă în oale şi ulcele,
În gorgane de pământ,
În cozi de lingură şi furculiţă,
În cosoare,
În costume populare,
În covoare,
Şi în slove rotunjite
A oamenilor acestora,
Să nu uite, oricât vor sta pe loc,
Şi oriunde se vor duce,
Din ce direcţie vin.
Într-o bună zi
Mă pomenesc cu vărul nostru Oniţă
Cu fetele lui Gică,
La poartă.
Că au venit să stea o zi-două
La mine.
Bine.
Zic.
Fă-le patul în sufragerie,
Arată-le de unde să-şi ia de mâncare,
Prezintă-le televizorul,
Şi mai stai cu ele de vorb.
Da fetele erau sfioase
Nevoie mare.

Nevastă,
Zic,
Să nu te superi,
Dar eu nu ştiu ce vizită mai e şi asta.
Dar îmi e şi ruşine să întreb,
Să nu creadă că vreau să plece de la noi
Pe nepusă în masă.
Într-o după-masă,
Când ne-am întors acasă,
Fetele nu mai erau.
Plecaseră la Orlea.
Ce-o fi fost şi asta?
Zic.
Să vii să stai o zi-două,
Şi să te uite timpul în vizită,
Şi când pleci,
Nici bună-ziua să nu dai?
După doi ai
Aflai că fetele lui Gică
Erau bolnave amândouă
De o boala care
Le va blegi mâinile şi picioarele,
Le va întuneca minţile,
Şi le va omorâ
Numai dupe ce vor ajunge
Din două minunăţii de fete
Legume neajutorate.
Şi nu e niciun leac?
Îl întreb pe Gică,
La doi – trei ani, după vizită.
E unul singur,
Zice.
Să trăiască într-o bună zi
O bucurie atât de mare
Încât să scape de boală
Din bucuria aia.
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Aşa aflaiCompletarea
io
editorialului deNici
la măcar
pg. 3,nucu
ultimele
îi pot
spune e-mail-uri
De ce îşi trimisese Gică fetele
primite la redacţie semnalând
fenomenul
Că Dumnezeu
e bun. spam actual!
De la Orlea,
Nici măcar nu îi pot spune
La noi, la Craiova,
Că e un sfânt.
Într-o casă cu covoare persane,
Pentru că sfinţii
Parchet,
Nu beau,
Tablouri şi bibelouri.
Nu sunt bărbaţi cu câte o femeie,
Păcat că atâta frumuseţe
Cât sunt în putere,
Nu fusese îndeajuns
Nu scriu literatură,
Să pună pe fugă boala.
Gică bea.
Să uite că are sute de procese.
Că nu are serviciu şi salariu
Dacă nu iese primar.
Că nu are bani de medicamente, chiar şi
inutile,
Pentru fete.
Că şi prin pielea Măriucăi,
Neveste-si,
Ies coşuri
De cancer .

Şi ce era mai important,
Că de la asta plecasem,
Nici nu îşi ceartă fetele
Că nu au plâns destul,
La moartea bunicii lor.
Asta nu-mi iese din minte.
Ce rău i-o părea lui Gică,
Că şi-a certat fetele
Cu atâta năduf,
El,
Fugitul din tagma sfinţilor,
Gică Păsculescu…

Eu i-am dat, fără ştirea lui Gică,
75 de euro, Măriucăi.
Şi când moartea era pe aproape,
Şi nu se mai puteau bucura,
Două lănţişoare cu crucifixuri de argint
Pentru fete.

15 mai 2012

Şi uite aşa,
Au murit
Una câte una,
Fetele.
Apoi,
Măriuca, soţia.
Gică,
Pe numele lui de scriitor,
Gil Păsculescu,
A rămas singur în casa părintească.

al! !
n
tio zute
p
ce vã
Ex ritã
Me
400 FILME DOCUMENTARE PE CATEGORII:
http://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/filmedocumentare

Nu îi scriu,
Deşi îmi vine unchi,
Că nu ştiu ce să-i spun.
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(continuare din pag. 5)
definitiv traseismului politic, partidelor etnice şi reprezentării nedemocratice în Parlament a minorităţilor,
sunt premisele care pot asigura României mecanismele şi oamenii potriviţi să le mânuiască performanţ
în slujba ţării şi a oamenilor ei. Nici creşterea economică, generatoare de bună-stare, nici reanimarea
învăţământului şi a sănătăţii aflate în comă, nici risipirea şi înstrăinarea, uneori criminală, a bogăţiilor
ţării sau demolarea valorilor naţionale în numele unui mondialism cămătăresc, nici consecinţele crizei
europene (priviţi şi analizaţi cu atenţie ce s-a întâmplat şi ce se întâmplă în Grecia şi mai ales analizaţi
cauzele ţinând de vinovăţiile clasei politice greceşti şi de contribuţia esenţială a sistemului financiar
mondial la ruinarea acestei ţări - şi nu numai), niciunul din aceste obiective fundamentale nu va putea
fi realizat la parametrii impuşi de momentul dramatic prin care trece lumea contemporană fără realizarea
prealabilă, - curajos şi imuni la orice concesii de negustorie politică – a premiselor amintite.
Aveţi posibilitatea să intraţi în istorie ca generaţia care, punând capăt unei tranziţii
maladive de peste 20 de ani, temeiniceşte adevărata renaştere a României pe temeiurile valorilor care
i-au permis dăinuirea peste 2000 de ani, aici şi în pofida tuturor vitregiilor şi a tuturor nemerniciilor.
Nu ne mai uzurpaţi încă o dată speranţele !!!
Alexandru MELIAN
Precizări despre autor aici:
http://www.tismana.ro/semanatorul/articole/2011/alexandru-melian.htm

IMPERTINENTA NERUSINATA A
UNUI NOSTALGIC
Căpetenie de uniune etnică,
transf ormată abuziv în partid politic prin
iresponsabilitatea sau complicitatea conducerii
FSN, în lunile tulburi de după Revoluţie, Marko Bela
îşi confirmă identitatea de poetastru al epocii
comuniste, metamorfozat peste noapte în lider
politic pro-capitalisţ anti-românesc şi supernegustor.
Obişnuit de ani mulţi să profite de
toate guvernele în care a intrat împreună cu grupul său, aproape totdeauna prin trădare şi şantaj,
acum, când se simte lipsit de butoanele ce i-au fost mereu puse la dispoziţie, devine agresiv şi neruşinaţ
imaginându-şi că în acest fel îi va convinge pe cetăţenii români de origine maghiară să-l aleagă din
Citiţi mai departe aici:
nou, - pe el şi pe acoliţii lui - acolo unde, sub lozinca de apărători etnici, n-au făcut decât să se
http://sites.google.com/site/cartipublicate/critica-literara/cezarina-adamescu/Cezarina_Adamescuîmbogăţească şi să semene discordie .
Carti_aniversare_ale_lui_N_Baciut.doc?attredirects=0
Protestează
dumnealui că Guvernul a anulat o hotărâre aberantă a cunoscutului ministru
ungurean, privind UMF Târgu Mureş (vezi articolul nostru din Samanatorul, « Ungureanu care decide
ungureşte » ), că s-a decis recuperarea mitei electorale dată primarilor PDL şi UDMR pe ultima sută de
metri a guvernului precedenţ - ignorând fără jenă că de bani « pentru drumuri, scoli, grădiniţe » are
nevoie nu numai comunitatea d-lui, ci toate comunităţile din ţară - şi se plânge cu aroganţă că nu e
iubit. Imaginaţi-vă ce dramă sentimentală trăieşte acest Făt frumos al politicii româneşti ! La festivitatea
de lansare a candidaţilor UDMR de la Târgu Mureş, în acordurile imnului Ungariei (căci asta este ţara
lor, deşi mănâncă pâine, - de fapt cozonac – în ţara noastră), el declara, cu timbrul lui inconfundabil, că
« nu suntem iubiţi, nu ne iubeşte Victor Ponta, nu ne iubeşte PSD, nu ne iubeşte Crin Antonescu, nu ne
iubeşte PNL, nu ne iubesc politicienii români. Nu ne iubeşte Senatul UMF ». Dar cine vă iubeşte pe
dv., domnilor, şi pentru ce v-ar iubi ? In realitate, nici măcar românii de origine maghiară nu vă iubesc,
pentru că au înţeles până la urmă că nu interesele lor stau la baza apariţiei UDMR şi a activităţii ei, ci
propriile interese de grup şi de gaşcă. Priviţi-vă în oglinda pe care v-a oferit-o Lazlo Tokeş, deşi ea este
fidelă, în aceeaşi măsură lui însuşi şi celor pe care i-a adunat în jurul său.
Ar trebui să ştie d-l poet Marko Bela că iubirea este un sentiment sacru şi că în politică el se
profanează. Ar trebui să ştie, de asemenea că ura nu poate naşte iubire. Si la urma urmei, dv. nu de
iubire aveţi nevoie, ci de respect. Or, nu poţi respecta o uniune care se transformă în partid etnic în
împrejurări tulburi şi cu complicităţi vinovate, nu poţi respecta o formaţiune care-şi întemeiază
supravieţuirea politică pe negustorie, şantaj şi trădare, o formaţiune care-şi cultivă interesele personale
meschine, semănând discordie într-o societate hărăzită bunei înţelegeri, un grup care-şi proclamă
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Ungaria patrie de suflet şi tratează România ca vacă de muls.
Cu atât mai puţin e demn de respect Marko Bela, - el ar putea foarte bine să se ia de mână
cu Csibi Barna, sasul care l-a decapitat simbolic pe Avram Iancu şi care, recent purta de gât o pancartă
contra APARTHEIDULUI din România – atunci când, înflăcărat de nostalgii bolşevice, trece la ameninţări
provocatoare . « Le-ar plăcea acestor drăguţi politicieni să refacem Regiunea Autonomă Maghiară ? »
Auziţi ce gărgăuni îi foşgăie prin minte !!.. Se vede treaba că, în căldurile lui nostalgice, « drăguţului » de
Marko Bela i s-au defectat busola minţii şi ceasul timpului. El pare a nu fi aflat nici astăzi că Stalin e oale
şi ulcele iar tancurile sovietice au devenit istorie. El pribegeşte încă pe drumurile însângerate ale anilor
1940-1950 şi se crede politrucul trimis de la Moscova să joace ceardaşul pe cadavrele celor care nu-l
iubesc.
Domnule Marko Bela şi toţi cei cu care trudiţi la demolarea României, nu uitaţi proverbul
românesc, care e de fapt universal : « Cine seamănă vânt culege furtună » !!... Si, parafrazând această
cugetare înţeleaptă, v-aş spune în încheiere că cine seamănă ură nu poate culege iubire.
Alexandru MELIAN
După articolele care apar în tehnoredactarea originală

Abuzul şi criza de autoritate:
http://samanatorul.blogspot.com/2012/05/melian-appel-adresat-noilor-ajunsi-la.html
IMPERTINENTA NERUSINATA A UNUI NOSTALGIC

http://samanatorul.blogspot.com/2012/05/melian-impertinenta-nerusinata-unui.html

Bucuraţi-vă prieteni că mai sânt astăzi tineri care trăiesc profund sentimentul
naţional. Vă trimit ataşat câteva fotografii de la nunta tinerilor Iulian Rusanovschi
din Republica Moldova, r-nul. Glodeni şi Andreia-Adina din Bacău, România, care
s-a oficiat la Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iulia la 6 mai 2012:
Cu respect,
Preot Viorel Cojocaru - Coordonator revista “Luminătorul” - Chişinău
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Bas au îmb cie!
sve
Ilustrăm cu imaginile de la Alba Iulia poeziile de dragoste
de la pag. 6-7 iar în cinstea acestui eveniment, dedicăm
acele poezii tinerilor cu drag! Casă de piatră!
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UN NOU VOLUM!
Vol. III

DISTRUGEREA ŞI CUCERIREA
ROMÂNIEI FĂRĂ RĂZBOI
Iată documente de importanţă reală într-un
volum III, destul de consistent, lansat de d-l
Mircea Vâlcu Mehedinţi. Publicăm şi noi o
parte din sumarul destul de consistent,
urmând ca să citiţi întregul sumar pe blogul
Sămănătorul
SUMAR
Mihai Răzvan Ungureanu. Biografia neromanţată - pg. 12
Completare la biografia lui Ion Marcel Ilici Iliescu (Ivanovici) – vinovatul principal al evenimentelor din
decembrie 1989 - pg. 15
Completare la volumul 2 (după pagina 360) - pg. 31
Introducere - pg. 35
F. A şasea lovitură de stat.
A. Noile clase sociale din românia
I. Clasa celor de sus
Despre Legea Lustraţiei - pg. 36
Întotdeauna istoria s-a repetat, dar, numai ca un maleficiu asupra mulţimilor, conduse de cei care deţineau
Puterea - pg. 38
Legea controlului averilor îmbogăţiţilor de război - pg. 40
Incompetenţă în “a conduce”, dar nu şi în “a fura” - pg. 42
Scurta memorie a celor care conduc România - pg. 44
Deciziile luate rămân la nivel de intenţie. Deseori se fac controale şi supracontroale, dar... fără finalizare - pg.
45
Evreii întotdeauna s-au înţeles între ei - pg. 46
Şi cui îi pasă? - pg. 46
Misterul îl dezleagă chiar autorul articolului. Dar anchetarea vinovatului nu va avea loc decât post-mortem.
(Post-mortem al Justiţiei, bineînţeles) - pg. 47
Şpăgarii - pg. 48
Jocuri piramidale - pg. 51
Li se zic „Ţepe”, „Inginerii financiare” „Corupţie”. Noi, oamenii obişnuiţi, le zicem escrocherii sau, pur şi
simplu, hoţii ale celor cu bani, acceptate şi ocrotite de oamenii politici, parchet, justiţie - pg. 53
Aplicarea zicalei “Ajută-te singur” - pg. 54
“Unii cu mălaiul, alţii cu...” - pg. 54
Invidiosul - pg. .54
Spiritul inventiv al escrocilor - pg. 55
Dispariţia Flotei Române, ca şi afacerile cu petrol, au dat de mâncare multor ziarişti... şi va mai da, aşa cum sa întâmplat şi cu „Afacerea Skoda”. Acum, ca şi atunci, capii răspunzători au scăpat nepedepsiţi, dar în ziarele de
atunci, ca şi în cele de acum s-au consumat zeci de kilograme de cerneală - pg. 57
Alţii şi alţii şi alţii... Că mulţi mai sunt!! De aceea, în România, aceşti mari rechini nu sunt pedepsiţi... pentru
că nu există atâtea închisori ca să-i cuprindă pe toţi...lele Ioano şi ţaţo Marie ! - pg. 58
România a devenit paradisul nemernicilor, care s-au aşezat în vârful piramidei, fără teama că vor fi înţepaţi
în...pentru că piramida nu este ca ţeapa, după cum iarna nu e ca vara - pg. 61
Statul fiind... contribuabilii, nu ceva abstract - pg. 62
Orice bolnav îşi tratează medicamentos bolile, dar România, nu - pg. 63
Sub acoperişul Legii - pg. 65
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Vandalism botezat „Economie de Piaţă” - pg. 67
Să nu dai porcilor mărgăritare...că le mănâncă. Precum turismul. Nu-i aşa, coano Elena şi nene Troiane? - pg.
68
Oare, despre Sorin Chirch Oprescu se va scrie tot atât de mult, după ce nu va mai fi Primar General, aşa cum se
scrie despre Băse? - pg. 71
Se numeşte hoţie, nu incompetenţă a celor care au „născut” Legea - pg. 71
Mieii se plâng lupului - pg. 72
Se zice că la Instanţa Supremă pentru Anticorupţie sunt sute de dosare. Întrebarea cheie: La această Instituţie,
mai există încăperi care să mai poată depozita avalanşa de dosare, care va curge, în acest secol, către ea?. - pg. 72
Aceştia sunt aleşii noştri, pe care i-am votat. Pomana electorală – cu un kilogram de ulei şi un cârnat pe fasole
- a avut cuvânt greu în campania electorală. Nu l-am votat noi pe Băsescu? Acum să ne spălăm pe cap cu el şi
clica lui ! - pg. 77
Meseria de pungaş de înaltă clasă este apreciată în România - pg. 78
Oare există minister în care să nu fie corupţi de înaltă clasă? - pg. 78
Şi nu este singurul senator proprietar care are „căpuşe”. Dar instanţele în drept nu-i despăduchează - pg. 79
Nimic nou sub Soare. S-a făcut “revoluţie” ca să nu schimbe nimic în mai bine. S-a schimbat, totuşi, ceva, dar
în mult, mult mai rău - pg. 79
Ţiganiada sau România sub teroare. (Ţiganii îşi fac de cap fără restricţii din partea organelor de ordine şi
siguranţă: poliţie, jandarmerie,procuratură şi justiţie) Pagini din Istoria ?iganilor în Europa, sau... "De atunci ni
se trage" - pg. 81
Comportamentul ţiganilor în Statul Socialist - pg. 83
“Civilizarea” ţiganilor a început în anul 1000 şi iată unde s-a ajuns: Aşa-zisa discriminare a ţiganilor” - pg. 84
Şi totuşi, adevăraţii denigratori ai românilor sunt aici, în ţară! Ghiciţi, care este cel mai mare? - pg. 87
Alte exemple de “discriminare” a ţiganilor în România - pg. 90
Majoritatea ţiganilor refuză să muncească, iar alţii primesc atât salariu cât şi ajutor social - pg. 96
Alte aspecte ale „discriminării” ţiganilor - pg. 97
“Discriminarea” ţiganilor în ce priveşte învăţământul - pg. 98
“Cultura” ţiganilor a inundat România - pg. 102
O afacere care a adus, mai ales ţiganilor, palate şi averi deosebite - pg. 103
Ţiganii şi palatele lor - pg. 103
Inadaptabilii se adaptează: “Talibanii de fier vechi” - pg. 106
“Ţiganii s-au adaptat” - pg. 113
Fraţii de etnie ai fostului preşedinte şi ai lui Bombonel – ţiganii – cel mai mare pericol social asupra siguranţei
călătorilor pe calea ferată - pg. 113
Legile nu-i apără pe poliţişti, astfel că ţiganii fac Legea în România - pg. 118
Aceasta este cauza că în România nu există ordine şi siguranţă a cetăţeanului - pg. 120
Lumea interlopă a ţiganilor dictează în România - pg. 121

CITIŢI MAI DEPARTE SUMARUL AICI:
http://samanatorul.blogspot.com/2012/05/mircea-valcu-mehedinti-distrugerea-si.html
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Vârtelniţa din Brăila şi London Eye (Roata Mileniului) din Londra
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«Dulapurile» din mahalalele oraşelor româneşti şi cele din India
preced cu un secol marile roţi de distracţii ale mileniului III iar ideea
este furată de occidentali din Carpaţi şi din Tibet... Ştiaţi?
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LA MULŢI ANI COLABORATORILOR NOŞTRI! Cu prilejul împlinirii
unui an de la apariţia revistei «Sămănătorul», membrii cotizanţi de
până acum vor primi gratuit un DVD cu următorul conţinut:
- TOATE revistele apărute din mai 2011 şi până în prezent (15 rev.);
- CARPAŢII SĂLBATICI - un documentar «fain» de Charlie Ottley
- VIRAJ PERICULOS . film artistic (1989) cu Sergiu Nicolaescu
- Pământ, atractii uimitoare (filme HD) - Muz. Loreena McKennitt
e
- 200 de diaporame Power Point
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DVD-ul se trimite şi celor care sposorizează cu 20 RON 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
Sau, dacă n-aveti disponibilă această sumă, descărcaţi ARHIVA COMPLETA
ONLINE a "Revistei Sămănătorul":
http://www.tismana.ro/samanatorul/index.htm
E-mail-uri folosite de Asociaţia "Semănătorul Tismana": posta@samanatorul.ro
şi redactie@samanatorul.ro atenţie, posta si redactie fără diacritice
Ptr. CĂRŢI manuscrise: editura.online@gmail.com
Ptr. ARTICOLE folosiţi nicu.tomoniu@gmail.com
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