
Doru V. Fometescu

FOCURI PESTE ZÃPEZI



Grafica: Șuţă Aurelian-Iulius – ȘAI
Coperta și tehnoredactarea: ing. Tiberiu GRIGORIU



Doru V. Fometescu

FOCURI  PESTE ZÃPEZI

Editura MĂIASTRA
2009



XXXXXXXXXXX

Tatălui Vasile, jertfă visătoare la destinul
neamului nostru, mamei Domnica, smerită
luptătoare pentru echilibru între gând, cuvânt și
faptă, bunicii Marioara și bunicii Ioana, diferite în
vrednicie și risipă, bunicilor mei, Dumitru F. și
Dumitru V., prăpădiţi la vârstă tânără, verilor mei
primari, petrecuţi grabnic în imperiul tainei – Vasile
Vișan, Marioara Efrem, Margareta Popescu și Ilie
Vișan –, prietenilor mei umili trecuţi în lumea
umbrelor, Nicolae B., Elisaveta G., Bebe P., Mitu
T., Cornel G. etc., socrului meu, Nicolae V., fire
împlinită cu har, binefăcătorilor noștri Maria și
Aristică B. și celor în rezonanţă cu valorile mele
sufletești, fratelui meu, Mircea F., pentru fericită
unduire de suflet la vreme potrivită, fiicelor mele,
Ariadna Domnica și Casiana Irina, nepoţilor mei,
Iris, Aron, Sofia și Elias, precum și ginerilor George
și Dragoș, dar, mai ales Nicoliţei, soţia mea, pentru
implicare binevoitoare în proiectele mele spirituale
cu aplicaţii comunitare.

Doru V. Fometescu
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Legea reîntoarcerii

Metafora din titlul acestei cărţi – Focuri peste zăpezi –
este bachelardiană dar și durandiană. Bachelard și Durand văd
realul și imaginarul, banalul și fantasticul, prozaicul și poeticul
într-o benefică sinteză, într-un binom deschis al transcripţiei.
Căci, ce reprezintă noul dacă nu o ciclică recuperare /
reevaluare / transpunere a vechiului / tradiţiei?

Poezia lui Doru V. Fometescu se autodefinește ca o
reinventare, dar se revendică din spiritul gorjeano-panduresc
și arghezian cu orgoliu justificat, fiindcă liricele domniei-sale
sunt resuscitări arhetipale, arhei transplantaţi într-o
modernitate armonizată „reîntoarcerii la sacrul suveran”.

Prin tot ce face, gândește și scrie Doru V. Fometescu este
un artizan de excepţie și de expresie transmodernistă care, în
Focuri peste zăpezi (a se citi: vibraţii ardente peste purităţi
de cristal) își dă adevărata măsură.

Este – așa cum frumos se autodescrie – „un veghetor arzând
și înfometat de forme clare”, pentru care secretele marii poezii
încep să-și dezvăluie nucleele vulcanice, iradiante până la
sacrificiu. De altfel, teza fundamentală a poetologiei sale este
translucid rost(u)ită, cum ar sublinia înţeleptul Noica – în
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poeme-manifest precum „Reactivarea sentimentelor”, „Priviri
piezișe”, „Neobarbarul bezmetic”, „Preajmă la armonii fragile”
ș. a.

Ca să conchid totuși, mărturisesc cinstit că am crezut și voi
crede neclintit în iubirea pentru dicţiunea ideopoetică a lui Doru
V. Fometescu, în capacitatea sa de a transcende frivolul
cotidian, de a încapsula esenţe ontologice în versuri-emblemă.

Are domnia-sa un har și un meșteșug de a nu lăsa cuvintele
în afara fiinţei și în afara miracolului acesteia, de a se deschide
(r)evoluţiei (est)etice.

Ion Popescu-Brădiceni
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Un pic pandur

Domol ritm reinventez –
strategie la un crez,
un fel de vibraţie la vis
pătrunzător din miez de manuscris…

Apoi, în salt spre Adevăr,
mă regăsesc abrupt și în răspăr
cu cel robit conceptual
și dus cu pluta printre val…

Totuși puţin admir acel protocronism
ripostă la sistem vuind a sincronism;
azi, mi-aș dori să fiu o punte – istm,
îmblânzitor de timp, fără cinism!

Un pic pandur cu iz universal,
încrezător în joc vioi – astral.
Aprofundez, ceva. Ei, cum vă place?
suflu arghezian, instinct tenace!

Puţin pandur, puţin arghezian
întrezăresc ieșirea din profan
și reîntoarcerea la sacru suveran!

Puţin polemic, dezinvolt și viu
tot susţinut de gândul străveziu…

13.08.2008
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Provoc apusul sã rãsarã

Sunt poate ca un heruvim stingher
în jocul de lumini și noapte,
ce domolesc imprevizibil cer
prin niște rugi, tăceri și șoapte…

Bănui că-s rob la sensuri foste –
spornice libertăţi de cuget viu,
pe snobi îi ţintui cu riposte
și apăr taina omului mlădiu!

Aproape sunt un veghetor arzând
și-nfometat de forme clare:
fluide rostuind la suflet blând
și un apus ce tot răsare…

09.1999
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Visul de a fi
lui Valentin Tașcu

Cât iubirea e un tandru risc,
suferinţa de-a-nţelege viul –
visul de a fi, fragil obelisc,
iarbă răcoroasă nutrind străveziul…

Psalmii tinereţii se adună
în coloane ce sprijină cer,
un răsfăţ târziu sub clar de lună
cumva, trezește vultur și mister…

Poate gândul zeu va fi, fiind
trecere grăbită printre zori,
ce amână lent drumul cel suind
dacă la elogii nu te înfiori…

„Ritmul vertical” pogoară din vers,
fulg zglobiu, colind ce nu se frânge,
doar un strop e sfânt în larg univers –
restu-i ca un zid ce ne constrânge…

Prin „știinţa morţii” vârstele se scurg,
„poeţii iubind” femei, iluzii, vin…
Jertfa ca joc la dimineţi - amurg –
un fel de taină, strigăt și alin!

Visul de a fi răzbate oricând
spre alte poteci, cale îndărăt;
Doar poeţii fac jar chiar din cuvânt
îngeri de priveghi mistuind omăt…

10.09.2009
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Reactivarea sentimentelor

Cu voie ori fără voie pământeană
sunt previzibile înstrăinări aiuritoare,
care triumfă și ne digeră,
asemenea acelor metamorfoze din lumea vegetaţiei…

Ar fi, drept apărare, niște arme tăcute,
cândva, tradiţionale –
îmbrăţișarea și mângâierea aproapelui,
însă, sunt pe cale să dispară,
din pricină de mirosuri arhaice inacceptabile…

Refuzul pornit din năsucul unor entităţi
recente e neînduplecat…
Neamul se sparge precum un balon de săpun.
Probabil, zâmbetul și lacrima vor fi reinventate…
Un moment istoric încearcă sfera compasiunii
aflate la cote de avarie.

Între bine și rău nu ne mai desparte
acea linie nevăzută ce înfierbântă inimile,
ci, ne separă o dâră flegmatică – exterioară,
ce tulbură liniștea neuronilor olfactivi…
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Vreme ce nicio para nu miroase!
Cine să riposteze la miasmele înstrăinării
ori la alte dezechilibre emoţionale?!

Se pierde puterea sentimentului de dragoste.
Încrederea e o vorbă în vânt. Băltesc
energiile unei mărturisiri vii. Se
cochetează cu luxura materiei și perfecţiunea
nonsensului până la rigiditatea exemplară
a fiinţei captive printre fleacuri
și tehnologii sclipitoare.

Valoarea trăirii și experienţei nu mai
contează în lumea excelenţei virtuale.
Se umflă bursa antipatiilor înţărcurite
cu deodorante și parfumuri irezistibile.

Fără bunăvoire, ori cu exces de reglementări
tropăie un penibil democratic,
amestec nepotrivit de opincă și vlădică…

Germinează un altfel de rasism, un
fel de ruptură speculativă și dureroasă între
oamenii aceluiași ţinut, în pofida biruinţei
lui Barack Obama, la renașterea visului american…

Ne rămâne doar curajul de a spera
în sensul reactivării sentimentelor
ori viziunea deschiderii suflet-ești…

25.11.2008
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Mirajul liniºtei subþiri

Nevoia de celălalt –
simplu ţipăt de iubire,
pogoară Cerul înalt
rezonând nemărginire…

Energia din cuvinte
salvează Fiinţa, subtil –
aerisind joc de minte,
limpezind vis de copil!

Între virtute și viciu
stă o margine subţire…
„Trecerea”- i un sacrificiu
printre nevăzute fire!

18.04.2009 (ajun de Sf. Paști)
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Fluidul ce rãzbate

Când ţi-am simţit dispreţul – fum urât
ca un protest, atunci, te-am ocărât,
la suflet deschizând o veche rană
fereastră la condiţia orfană –
tristă privire la văz – duhul lipsă
ce seamănă cumplit cu o eclipsă!?

Nu te resping ci, vreau să apăr rostul
vibraţiei de neam… să limitez anostul!
Suflet viu, răsunet la divinitate
fluid mai presus ca inima ce bate,
ceva nemuritor, sevă de frate,
oricât de greu i-ar fi, răzbate…

Suflet, fărâmă de univers stelar
păzit de îngeri și flămând de har…

19.10.2008
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Harul de-a fi peste zãpezi

Lăsaţi-mă să fiu
puţin altfel;
entuziast și dârz
imprevizibil și niţel rebel!

Așa voi înţelege
în răspăr
durerea tainică a unui sat
cu poticniri la drum spre Adevăr
lipsit de simplu nechezat
cu vis pierdut printre livezi…
cu văz-duh viu,
greu de codat
ce pâlpâie chiar de nu-l vezi,
strategic și necontrolat…
Ceva ce nu-i de butonat!
și nu oricui îi este dat;
Harul de-a fi peste zăpezi.

3.08.2008
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Amurgul lui Hippocrate

Medicina pe dovezi
pe tribut și pe anchetă,
a ajuns chiar de nu crezi,
o flașnetă desuetă
zornăind niște diezi…

Bătrâna profesie
cu aură cam pierdută
pare – a fi ce nici nu e –
o Cetate rea și slută
în faţa barbarilor,
poate ultima redută…

Terorism în libertate;
mă întreb puţin smerit,
de ce un grec, nobil frate
printre noi a amurgit?!

Într-un prea vânăt climat
suferim pentru dreptate –
frica rămâne un dat...

Viscolind singurătate
în timp ce anevoios
trece prin deșert de suflet
amurgul lui Hippocrate!

7-8.02.2009
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Poate profeþie

În dilemă cade traiul
cel plin de agoniseală;
molia și mucegaiul
fac ravagii printre lucruri
încurcă omului, raiul?!
pe pământ rar să te bucuri…

Rău e de se uită mitul
și bezmetice păcate –
lăfăit și lălăitul
ronţăie averi umflate!

Pricina-i poate ursitul
ce refuză împărţitul…

Să dai chiar ce nu ai – e lucru de ispravă,
Să nu dai nici când ai
e faptul intrigant din lumea cea bolnavă
cândva, dezmorţită prin jertfă și slavă…

14.12.2008
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Visul

Iconare, iconare,
meșter de pod – curcubeu,
te întreb, ce este visul?
„Poate e un pas în zare
către un puternic zeu
ori vatră de înălţare
la străveziu paradis
unde frumosul năzare
rostul bun și nevăzutul
care dăinuie și leagă
Sufletul cu Absolutul…

Visul e cel ce dezleagă
ispășirea de amar
prin salt, dincolo de ziduri
pentru cei atinși de har!

01. 06. 2009
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Criza de ideal
lui Valentin Tașcu

Prinși între foamea de forme
Și însetarea de clipe,
Printre escale diforme
Uităm de niște aripe…

Criza-i semn de uscătură,
Vânt prea virtual, pustiu –
Exces de vorbă impură,
Deficit de străveziu...

Criza unui zbor uitat
Ce se lăfăie-n consum,
Pare-se a cenzurat
Dor de ideal, vechi drum…

Criza-i cum o uscăciune,
Nu mai rodește nimic,
Îndoieli resping minune,
În prieten, vezi, inamic.
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Pătimaș degustăm forme
Și ne însetează clipe
Printre abateri enorme
Pierzând zvâcnet de aripe!

Salvator vine misterul
Printre stranii crăpături
Și îmbunează chiar gerul
Tainic vălurind culturi…

Criza unui zbor înalt –
Blestem de înstrăinare
Când îl uiţi pe celălalt
ªi nu te frământă, zare!

Cineva domină viul,
Un imbold peste măsură;
Visul scutură pustiul,
Criză-i o mirare sură!

16 decembrie 2008
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Priviri pieziºe

Licoarea din cuvinte,
subtil se rafinează numai cu licenţă…
Adio, cu acel entuziasm precum
strămoșul neamului ar fi fost poet…

Pe nedrept, voci dinlăuntru
și din afara breslei verbului vertical
transfigurat se tem de
înmulţirea visătorilor.

În Agora Cetăţii e uscăciune și
descurajare – La vârf,
ei între ei, ca într-o castă
de mansardă, sublim desăvârșesc
sterilitatea… Lipsește ceva,
divinul ce încălzește inima…
Nu-i mișcare vie, firească…
Câţiva încearcă stăpânirea slovei –
Instinctul de îngrijorare mă provoacă
și îngână:
„…accede numai cine riscă
e grav când lăuntric se confiscă.
ªi nu se deapănă magic fuior…”
În loc de resemnare,
Salut instinct de verb întremător!

9.04.2009
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Magul roº

Un mag roș, strein de mit,
Vultur niţel cam trăznit,
Ciugulește din lumină
Ce i se pare neghină…
Fleșcăit la zaiafet,
Absolut minor poet,
Un năuc tiran șiret,
Arlechin vag desuet,
Departe de-a fi profet…
Sigur non-transmodernist,
Suflet brigand, deloc trist,
O clonă de antihrist
Diseminează erori
Astfel să nu te-nfiori
La parfumul altei flori!
Mag fără îngăduinţă,
Căpușă la sfânta fiinţă,
Mag roș, precupeţ fachir,
Ăsta e – și nu-l admir!

Slavă și bunăvoire –
Iartă-i, Doamne, biata fire…

P.S.: Cei ce tot surpă firescu’
Trezesc din veci pe Sorescu…
Eternă-i iarba, nu stejarul
Din care se naște parul…

09. 09. 2009
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Trendul urii

Motto:
„Cântă, zeiţă, mânia ce-aprinse pe-Ahil Peleianul…”

Homer – Iliada

Tare se arată și aprig mitocanul –
straniu păcălici ce flutură banul!

Acel necumpătat, fudul din fire
ce nu simte nicicând fiorul de iubire…
și tot strângând nonsens, prostie, ură
cu-un fel e fanatism ori făcătură
pune în joc sloiul de suflet bestial
viclean dorind să stea numai pe val?!

Crezu-mi străveziu devine tutelar
cât înăuntru simt acel copil – hoinar…

Azi prins în lupta vieţii, puţin chiar radical
sfidez sângele rece și urâciosul val!

Cumva, ţintind mânia la hrăpăreţi – intruși
văd răul trecător cum flori de corcoduși…

Când mersul lumii șchioapătă prin rouă,
curaj și indignare sunt arme, amândouă!

Sfios, încă mai sper în demnă umilinţă
la drum miraculos spre infinita Fiinţă!

22-24.XII.2006
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Neobarbarul bezmetic

           Cât de aproape eram
să reinventez paradisul, undeva la Ciuperceni,
așa numitul ZURP (Zonă Umedă Rezervată și Protejată)
ca o slavă adusă Tainei fără sfârșit.

Printr-o nevinovată magie de vibraţie
ori zbatere lăuntrică între iubirea de neam
și dorinţa de comuniune firească
între cunoaștere și simplitate, între „Focuri
peste zăpezi” și flori de câmp – pogorâtoare
balsamuri de liniște pentru pământeni…

Dezinvolt și totuși, cam anevoios și singuratic,
izbutisem să croiesc noi forme de relief –
un iaz și o insuliţă înmiresmată cu ierburi și pălămizi
în voia vântului dinspre grinduri
și Vineaţă, un spaţiu mirific – fabulos
și real, deopotrivă, locuit cu o puzderie
de pești, raţe sălbatice, sălcii pletoase,
răcănei și broscuţe, pipirig, trifoi, rogoz,
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și câte altele, nevăzute vietăţi.
O pădurice de plopi și salcâmi, cu arbuști
dătători de fructe – măceșe, coroabe, mure, mălaiul cucului…
Dincoace de ogășelul cu fâneaţă,
lângă o lizieră cu plopi, graţie metamorfozei pământului,
se iviră mănătărci, adevărată minune
printre câmpurile foamei din satul Fometești…
Cât de aproape simţeam un climat paradisiac.
Până când un bezmetic neobarbar,
într-o nefericită zi din preajma Sărbătorilor pascale
își arătă iarăși nemernicia veninoasă.
Cu un topor blestemat curmă viaţa
arborilor foșnitori, îndurerând sevele
armoniei naturale. Acel mesteacăn rănit
cândva, de același mișel dat în clocotul furiei viclene,
și-a înzdrăvenit alba coroană, tot priveghind la stele…
Iată-l acum, falnic dar fără suflu divin,
prăpădit din pricina neobarbarului neobrăzat…
Doamne, pedepsește-l după legile tale,
oprește-i atacul diavolesc și luminează-i mintea rătăcită…
Pe lângă îndurare, mie dă-mi curaj
să apăr freamătul celor nemuritoare,
chipul blând și încercat al mamei Domnica,
regăsind paradisul pierdut, cale de viaţă
în echilibru, faptă și visare…

2.05.2009
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Valuri agitate

Prea multe lucruri prind ceva, anost
în forfota gloatei flămândă de zor,
când se abat priviri dinspre pridvor
pe val se arată un ins la avanpost
departe de a fi model izbăvitor –
viclean scămoșind al vieţii sfânt fior…

În acest ev plin de povară
și gol de cântec, suflet fără dor,
aproape tot s-a transformat vulgar
și visele nici nu mai zboară…
Doamne, pogoară ori prefiră har
peste tărâmul tău, ocrotitor!

13.07.2008
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Migraþie fãrã rezonanþã

Alergând fantasme ca niște apucaţi
se umflă furia între piraţi –
pofte se înteţesc printre confraţi
și mare tristeţe e la expiraţi…

Exces de zel, altă interpretare,
hăţiș hermeneutic și eroare
un joc stupid, care pe care…

Așa, nu-i rezonanţă între om și zare,
se pierde briza de înfiorare
și nu-i nici tihnă, nici mirare!
Golul lăuntric, afiș de resemnare…

7.09.2008
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Perseverenþã nefastã

Spiritu-i palid obelisc.
Cum să ai acces la pisc
când nu-ţi asumi nici un risc!

Noe să fii, n-ai cum accede
la zeul ce nu se vede
când nonvaloarea ca lege
mai nimic nu înţelege…

Protocol și asterisc
Spiritu-i blamat, e risc…

Prostia, mândră crăiasă
e ceva, ce nu se lasă!
Timpul jalnic se deșiră
și puţini ascultă liră…
Aproape tot devine stabilit
vai, hazardul s-a ţicnit…

28.07.2008
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Necesare confruntãri

Gândul alb și zaiafetul
incită intim Poetul,
înaripând alfabetul
cu simplă sinceritate
fântână pentru Cetate…

Dar celălalt fără muză
ţine-n frâu o buburuză
ori trage pe ţăstu-i, spuză
și fior dintâi, acuză,
joc de zare andaluză…

În criza de gudurare
pier orgolii, mi se pare,
ca un drept sfânt la eroare!
Necesare confruntări,
cuget limpezind iertări…

16.09.2008
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Nedrepte rãvãºiri

Când jalnic lumea mare e în criză,
Eu, tainic, nu-mi fac griji de bani,
amestec fin de om cu expertiză
simplu, loial, trăind printre ţărani…

Vezi cum te prinzi la jocul blestemat
prin care generaţii strâng cureaua, rând,
plătind un preţ nedrept, calvarul spre mezat,
ce răvășește seva lăuntricului sfânt…

17.03.2009
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Poruncã, sã asculþi
Lui V. P.

Rar laud dar simt pe cei cu har
gata oricând să înţeleagă rost
precum curajul nu e în zadar
și cel mai dârz să fie-n avanpost…

Pe-o cale a eroilor martiri
sub un tomnatic cer, de Sfânt Andrei
pași de alegeri în rostogoliri –
visam la rădăcini, pururi temei…

De vrei a limpezi lume volantă,
află nevoia celor vagi și mulţi
fii tânăr înţelept cu suflet – cuantă
de-al inimii zvâcnet s-asculţi!

14.03.2009



33

FOCURI PESTE ZÃPEZI

Rãsfãþul prostiei

Atâta pierdere de forţă
pentru o tâmpă reverie,
răsfăţul votului ilogic
ceva, contra naturii se râzgâie…
Ghici, ce-i? Climatul cu prostie,
Elogiul zarvei ce ar vrea să fie –
rege, devorator făţarnic de simbrie
Un cap de ţară… Blasfemie!

Și totuși, nu se știe calea bună.
Vibrează Muntele,
apoi, Valea răsună…

30.03.2009
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Pricini ce ne ronþãie

În dilemă cade traiul
cel plin de agoniseală;
molia și mucegaiul
fac ravagii printre lucruri
încurcă omului, raiul?!
pe pământ rar să te bucuri…

Rău e de se uită mitul
și bezmetice păcate –
lăfăit și lălăitul
ronţăie averi umflate!
Acuzat poate-i ursitul
ce refuză împărţitul..

Să dai chiar ce nu ai – ce lucru de ispravă,
Să nu dai nici când ai
e faptul ce intrigă o lume fără slavă!

14.12.2008
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Speranþã înfrunzitã
 – lui Octavian Paler –

Cotidian, ne zbatem în ceva abisal,
căzniţi și – ngrijoraţi de crize, val cu val,
surprinși, fără direcţie anume…
printre confuzii, slăbiciuni și spume…

Puţin, mai schimbă miza de pe verticală,
contemplă aură sublimă, mov coral –
simte și vezi ce rar suflă minune,
află cum visul tandru nu apune!

Prin valul schimbării ce dezmorţește mit
dinspre lăuntric renaște tainic răsărit
iar spiritul e singur fără clanţă…
în schimb, ne surâde vie o speranţă.

Nădejdea revine în altă paradigmă
și tu și eu suntem în trecere, enigmă,
miez de încredere la răsucită cale,
poate un vechi pripon desprins din zale…

Iată cum visu-i deasupra de parale!

11.11.2008
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Metamorfoze

Lumea e pe val de criză
și nu-i timp de analiză…
cel crud face… expertiză!

Entuziasm printre ţoape
fără suflet sunt mioape,
„măcelari cu stetoscoape”
nu mai ţin deloc aproape…

Sistemul închide pleoape,
n-are cine să-l îngroape…
Vânzoleală în Balcani
Unde timp nu-nseamnă bani!
Vântul șuieră-n baliză
valul rău tot umflă miză!

Într-un târziu de repriză
gând teafăr ieșit din priză
face tainic expertiză
semn bun de-a ocoli banchiză
când un crucișător divin răpune criză…

25.01.2009
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Dincolo de cuvinte

Lăfăitu-i ca un joc pârdalnic
ce nu recunoaște pe cel darnic!

Noima se zbate în loc s-aline
cum frunze de plopi și sulfine –

Umbra de nuc poate alungă rod
în timp ce flacăra lunii trece prin năvod.

Frisonul unui grabnic vis,
vine s-amâne părelnic paradis…

Taina, deasupra de cuvinte
apasă sensuri, proxime ţinte…

12.06.2009
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Niºte vagi tãmãduiri
(Răscumpărând tăceri uitate)

Ca punct de sprijin –
sentimentul viu,

resursă dăinuind prin străveziu!

Ceva lirism în cerc imaginar
inundă străluminișul mov
și gândul revine hoinar
ca suflet să pârguie târziu
pe un ţărm intim de ostrov…

Răscumpărând tăceri uitate
ca niște vagi tămăduiri
pentru vârtejul din Cetate
ce mușcă din bătrânele zidiri…

17.04.2009
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Focuri peste zãpezi
sau
Calea zorilor…

Motto: Umilitatea ca izbândă
Întemeiază clipă blândă!

D.V.F.

O scriere cu niște arbori
în trecere spre cimitire,
te-nvaţă taina către zori
meșteșugind temei la fire!

Niște lumini peste zăpezi
culese din priviri semeţe,
aduc chiar liniște, de crezi
în primeniri prin frumuseţe!

Într-un climat de sentimente
Sfântul Trifon cugetă drept
și blestemă trufii ardente
la întâlniri cu Duhul înţelept…

Celeste focuri, vagi mirări
ce pogoară spre iubire,
în vremi umbrite cu frustrări
când leacul viu e tandra povestire!

28.01.2009
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Zãvoiul din Brãdiceni

– lui Nicolae P. al Lupului –

Zăvoi, pământ cu freamăt feciorelnic,
Ceva lângă un timp mov și jertfelnic
Cu lupi desprinși din vraja haitei
Ce nu se mai holbez la niște miei…
Cu „spic de grâu altoi pe fir de pir”
Poate miracol ce reanimă sat
Cu vechi iluzii taine, elixir
Cu aer proaspăt și nevătămat…

10. 09. 2009
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Calea regãsirii prin schimbãri

În catedrala clipei tot pătrund
ca cerșetor la nemurire,
vreme ce năzuinţele sunt grund
la viscol ce înfruntă blânda fire…

Destinul rabdă frig și-nstrăinare
ascuns printre duioasele tăceri;
rostul schimbării se avântă-n zare
ca mugurii de rod în primăveri…

La echinocţii pârguite-n verde
timpul se leagă de sfioase roze
ca o taină calea nu se pierde
fiind un amestec de metamorfoze

Calea regăsirii prin schimbări
cum o potecă între ţărm și zări!

27.03.2009
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Descântec de neuitare

Forţă și fragilitate –
cuget clar lângă visare
altoi în vârtej de vânt
pământ și puţină zare…
margine la nou avânt
descântec de neuitare
bucurie, fiindcă, sunt!

poate ieșire din Timp
printre reci cărări astrale
lângă treceri ce înghimp
tăceri ce se pierd în vale
freamăt de vis peste zale…
Adevăr pentru dreptate
forţă și fragilitate…

14.11.2008
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Acorduri de primãvarã

Să fii onest, puţin profetic
dar în acord cu faptul etic,
nu-i treabă chiar așa ușoară,
ţine de inimă și primăvară!

De fondul cel constrâns la formă
cât nu te vezi parte enormă,
ajungi să te bucuri de nimic
liber, desprins din ancestral buric…

Cum să ne-mpotrivim la rinoceri
la cei ce-au fost idoli tari în păreri?
Sigur prin înţelegere și non avânt
plivind la vicii și la vorbe-n vânt!!

25.02.2009
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Preajmã la armonii fragile

să rămâi o individualitate
cu seve creative lăuntrice,

și să crezi simplu, în celălalt,
ascultându-l,

să te bucuri de apartenenţă
la un grup dezinvolt inspirat,

fluturând idei
fără intenţii egoiste

ori frunzărind adevăruri
prielnice armoniei fragile…

Iată, câteva oglindiri îndrăzneţe,
poate niște pași

pe nisipuri umede –
taine rătăcite și neștiute

chiar de îngeri,
cum ar zice,

arhimandritul Ioachim
stareţul unei Mănăstiri

dintre munţi…

20.12.2008
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Deschideri fãrã pricinã

Prea încercat de fantezii rebele
caut realul blând, misionar,
cu niște vagi cuvinte – poezele
prind fluturi mov, meteoriţi cu har…

Las caii albi printre livezi să pască
în zumzet de speranţă și mirări,
deszăvorând mișcarea sufletească –
magic fluid purificat de zări!

26. 03. 2006



48

Doru V. Fometescu

Totuºi, de nespus…
– se dedică Sofiei A. –

Nespusul e zeu în toate
râvnind la intimitate…
Printre destule păcate
deschid o firidă, poate
în ziduri de nedreptate
reîntoarcere la frate
din dor de singurătate
regăsind poteci uitate…
zare către unitate!

Preajmă la intimitate
nespusul zicerea bate,
taina inimii străbate,
criza de loialitate,
vis reurzit de nepoate
cu puţină naivitate
aproape orice se poate!

Totuși, un poem alintă
dureri de neam, răni la gintă
și apără precum o flintă…
cât între răsărit și blând apus
rămân atâtea lucruri de nespus!

2.03.2009
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Pic cu pic
– Bunicii Maria F: „Nepoţii mei, sorii mei…” –

Surprinde timpul, pic cu pic
acel puţin câte puţin
și te vei împlini voios
în drumul tainic spre destin!

Cei 4 nepoţi ca niște corifei
vor fi puternicii mei zei,
cumva fabuloși, iar eu,
pogorâtor spre ce-i mai mic,
în aspre cicluri-gâză, licuric…

Aproape tot se naște din nimic
de vei simţi și înţelege
lăuntrice seve, pic cu pic,
uitând niște dureri betege…

Clipă de clipă, pic cu pic
se înfiripă vis de străbunic…

10.03.2009
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Logodna vinului cu ulcica
lui Mircea F.

Pedanta turuire obsesivă
de reguli și principii princiare
tinde să fie o bizară stivă –
prilej de poticnire spre izvoare…

Nu cer să înţeleg logica pură
a celor ce se tânguie-n dreptate,
ci, doar să-ntrezăresc eternul din natură
ce ne încântă, dragostea de frate!

Logodna vinului cu o ulcică
e legătura Cerului cu Lutul,
credinţa pârguind când nu ţi-e frică
și-alegi ce este viu și sfânt – sărutul…

Celeste focuri, vagi mirări
tot ard pripon la biata fire,
în vremi umbrite cu frustrări
și-aproape fără de iubire…

29.04.2009
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Nevoia de apropiere

Cumva, pedepsit
pentru multe ispite,
mi s-a dat poate compensatoriu –
nevastă, avere, fiice și nepoţi…
ca niște valori
de proximitate.

Doamne, lasă-mi posibilă
apropierea de preajma ta,
ca o împlinire târzie.

Suferinţă și înălţare,
liberă trecere
cu acces la cele tainice…

Potecă, aproape uitată
în două milenii de urcuș
spre Adevărul nevăzut…

31.05.2009
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Rugã pentru armonie

Mă zguduie a neamului ruptură –
Trufia de a neglija trecut,
Doamne, îndepărtează val de ură!
Eu cred în Tine, prieten nevăzut.

Pe cel cu omenești și vechi păcate
Scapă-l din încleștarea unui jug
Și dă-i smerenie, dacă se poate,
Dezleagă-l de posibil beteșug.

26 octombrie 2006



53

FOCURI PESTE ZÃPEZI

Legãturi concentrice

Ne naștem dintr-o undă rece –
vibraţie ce ne petrece…

Din 4 zile,
sunt în 3 de gardă

și clipa prinde chip de joardă…

Însă răbdarea,
fir din curcubeu

atinge nădejdi cu mâna unui zeu,
tot răsucind un timp, fals corifeu,
topind anevoios, gheţarul meu…

13.07.2008
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Gheþarul

Vărul meu cel frământat
de-o plăcere vag reală,
trece printr-o răvășeală
fiind vremuit de păcat…
ca-ntr-un vis, prea mult hoinar,
joc de umbră și migală…
Lanţ astral firav în zală
tainic ce leagă gheţar –
Aisberg scos la iveală
de străluminări cu jar…

17.06.2008
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Legãnãri cum fir de iarbã

Mă supun poruncii trecerii spre cele
tainice ursite din zări nevăzute,
dar iubiri și gânduri, oarecum, rebele
opun rezistenţă urzind noi redute…

Poetic, lupt cu zei ce nu vor să-nţeleagă
cum „verde-n faţă” e risc cuceritor
fiindcă mândria lor de egoism se leagă,
atunci, rămân umil printre crispări și dor
precum un fir de iarbă, înfrunt colţ de vifor…

20.10.2008



56

Doru V. Fometescu

Renaºteri
unor preacucernici părinţi

Această lume nebună,
aprigă fiară interlopă,
o domoliţi atent
cu duh de pericopă
o îmblânziţi cu psalmi de-nţelepciune
de la Solomon, sânge din David,
ori mlădiaţi suflet arid
și proslăviţi pe cel nemuritor,
Iisus,
Omul divin, omul minune
ce ţine gândul dârz
cu vie bucurie.

Apoi, ardeţi păcatul și osânda
reamintind renașteri,
râvnitul paradis,
cum moartea ar fi fum,
și viaţa simplu vis.

16.12.2008
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O, frate Dumitre!
– Prietenului D. Bunoiu –

Cui lași „Cuget liber”, podoaba ta de har,
cât fi-vei în văzduh un meșter făurar?!
În astă lume unde totul e efemer
Frate, renaști prin noi și dor pogori din Cer!

Te vom păstra în minte, surâzător, sfios
ca pe un imn sfinţit cu verb miraculos,
Nu-ţi vom uita nici râvna, aleasă dăruire,
până la jertfa vieţii tot răsfirând iubire...

O, frate Dumitre, tu fost-ai încercat și copleșit
de suferinţă aspră ca Prometeu înlănţuit,
când speram cu toţii într-un răstav de bine
Destinul tău cutremură poiana cu sulfine!

Te vom păstra în suflet și viu în rugăciune,
rămâi pentru noi, pururi, potecă spre minune,
ori trecere-n alt spaţiu, răstimp de primăvară
fior de neuitare și vis de taină rară!

23.05.2008

Poem în conlucrare cu
profesorul Dan Protopopescu – Strehaia-Mehedinţi
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Fir de iarbã

Poetic, lupt cu zmei ce nu vor să-nţeleagă
cum „verde-n faţă” e sens cuceritor,
fiindcă mândria lor de egoism se leagă,
atunci, rămân umil printre crispări și dor…

Mă supun poruncii trecerii spre cele
tainice ursite din zări nevăzute,
dar iubiri și gânduri, oarecum, rebele
opun rezistenţă zămislind redute…

Ceva se smulge din încleștări flămânde,
iar pofte aiurite nu se mai închearbă,
surâd poteci uitate, lumini întrezărânde,
renaște vis, miracol – fir de iarbă!

8.11.2008
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Veºnicie
– lui Solomon Dobrescu –

Veșnicia e netimpul
ce se plimbă prin Balcani,
veșnicia e Olimpul
cu zei aprigi, fără bani
veșnicia e nespusul –
sfântă taină și tăcere
dincolo de ce-i apusul,
veșnicia – i mângâiere –
Freamăt de dor ce se-nchearbă
printre focuri și zăpezi
veșnicia e doar iarbă
lacrimă, vino să vezi…
Veșnicia e prin Satul,
unde Duhul Sfânt și harul
au iubit… descălecatul!

P.S.
Poezie dintr-o „bucată” la prima mână creativă…

31.01.2009
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Zestre de timp
– preotului Al. E. C. –

Văzduh pământului vibrând
neliniști și dor flămând
într-un târziu, din hoinar gând
se iscă freamăt de curând
și Cineva șoptește, când?

Nădejdea fiinţa protejând
zestre de timp sporită prin cuvânt…
Pârguie clipe, rând pe rând
dinspre văzduh clarvăzător
imprevizibil, tainic,
aspru și uneori chiar blând…

Văzduh răsfirând ţărână
Doamne, ajută și amână!…

27.03.2009
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Prea Fericitul Teoctist

Dialoga cu simţul natural
cu arbori, flori și cele sfinte –
știa dureri să le alinte,
încrezător în sentiment plural…

Înalt Prea Fericitul Teoctist
urcă la ceruri un mister
chivernisind puteri de acatist:
de-a fi lumină peste ce e trist…

2007
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Printre tainã ºi schimbãri

Omul e o taină,
agitată spumă
cu Tată în Cer
și o Maică, humă…

Dar și cu duh care pogoară
în suflet mirări ce înfioară!

Chiar este val printre furtuni
când nu-și alină vechi amărăciuni…
și uită de Tată, de prispă

de Ţară…
de suflet fugitiv
asemenea florilor de primăvară…

Omul nu simte
schimbarea străvezie
acea potecă spre statornicie,
cu Sfântă Treime, și nu se îmbie,
aproape nimic nu-l bucură,
simplu, să fie!

27.03.2009
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Vãzduh rãsfirând þãrânã
– Pr. Al. E. Cornoiu –

Văzduh răsfirând ţărână
dor blând limpezit de mână,
ce așezi lumină-n gând
rodnicia pe pământ.

Văzduh ţărână răsfirând
într-un târziu cu voal de vânt
tresare seva din cuvânt –
în lume altul fiind la rând!

 Văz-duh o taină picurând!

14.04.2009
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Pricini cu vin limpezit
– lui Viorel G. –

Vinul din zona natală
Voievod la Catedrală!

Vinul limpezit și zarea
urcă-n Absolut, mirarea!

Vinul în literatură –
grai la împeţit bravură!

Vin împricinat și-n moarte –
timpul fugărit departe…

Poeţi din Vatra Cetăţii
Culeg psalmi Divinităţii…

23.10.2008
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55

Pitagoreica mea vârstă
în tensiuni și avânt poate că stă,
într-un semnal nobil de la un frate
care în valuri laice se zbate…
într-un surâs aprins de soaţă
care pe ceilalţi îi răsfaţă
în sfere sufletești cu două fiice;
Aidoma unui snop de spice
Familia e singurul meu Nietzsche –
cu gineri și râvniţi nepoţi,
când, pas cu pas, minunea prinde roţi!

27.05.2004
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Adâncul vâltorii

Singurătatea îmi apasă,
parabola ce iscodește…
copilăria nu mă lasă
să uit Vineaţa cu mult pește…

Poetul tămăduie fără pricină,
medicul vindecă ceva mai greu…
Dar mă întreb: Cine alină
vâltoarea din adânc – sufletul meu?

Bătrâna care ne privește
dintr-un tărâm de dincolo, tăcut,
într-un registru sacru și lumește,
ne lasă nouă vis cu împrumut…

O stea poate mă viscolește
și-mi simte cuvântul reţinut,
într-un registru sacru și lumește
enigmă e desprinderea din lut…

26.05.2008
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Îngerul din preajmã
(Aporii poetice)
– Tinerilor visători și lui George D., poetul –

Poate-s înger fără pofte,
fără temeri străbat frigul,
zborul mi-e unduitor
și nici nu ador câștigul…

Vin din nord vălurind sudul
și am tată străveziul,
sunt un păzitor de suflet
înfrunt golul și pustiul!

Compasiunea mi-e mamă,
tot urzind bunăvoire,
răzbat printre niște demoni
săgetându-i cu iubire!

23.08.2008
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Fulguraþii

Ce înseamnă Absolutul
care cutremură lutul?

Până unde poţi uita
iubirea și patima?!

Răul morţii se ascunde
viaţa transpare prin unde…

Alternanţa de s-ar pierde
pădurea n-ar mai fi verde…

Îndoiala însă piară
la proiect de primăvară!

16.08.2009
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Puterea crizei fãrã fond

Criza-i un rechin rapace
Ori ceva ce nu-ţi dă pace –
Triumfă cei zeloși… ei, drace,
Vezi o himeră fără vino-ncoace
Hibridă cu prea multe floace,
Prinsă-n călduri de promoroace,
Penibil trăncănit fără soroace,
Un straniu timp ce se preface
C-ar fi altfel de carapace,
Ţipăt la niște lumi buimace!

…………………………….

O pacoste ce înflorește
Sub luciu de apă fără pește
Cu marjă de eroare, limită, firește…

09. 09. 2009
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Zbateri cardinale
– lui Lazăr P. –

Foc sacru-i viaţa unde vise ard
ori bob ales de marele Hazard
și cântec viu nuntind orfeic bard…

Poate că-i altceva, etern urcuș
un joc afurisit pe derdeluș
amestec de vârste în zăuș!

Ori reîntoarcerea la dorul crud
la cel dintâi imaginar zălud
ce se tot zbate între nord și sud…

Poate că-i mister aspru, de nespus
tăcut colind spre umbre ce s-au dus
în zări din răsărit și din apus?!

4.08.2009
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La praznicul Sfintei Maria
– Bunicei Maria F. –

Aproape singur, răvășit ţăran
îndrăznind fără osândă
trec prin imperiul lui van
cu pioșenie arzândă…
ajutat de înger – serafim
și de o Maică, Doamnă sfântă,
la Praznicul de adormire
care discret binecuvântă,
tărie cu iertare și iubire!...

Cu pioșenie flămândă
trec prin imperiul lui van
umbre-n labirint, osândă
ori vis fragil de ţăran…

15.08.2009
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Lãuntrica vãpaie

Miez de mister, abia de-l înţelegi
atunci, când iluzia trădează
timid real deprins cu alte legi –
rodu-i pipernicit ori nu se leagă…

ªi vântul uscă seve din cuvânt
și răul vânjos se tot ignoră
iar echilibrul dintre părţi se frânge…

Totuși, lăuntrica văpaie
renaște altceva,
o blândă auroră!

Lupta cu deznădejdea-i sfântă
cine suferă pur, binecuvântă…

7.07.2009
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Rãvãºiri

De-o vreme
nici nu mai cultiv legume;
Mă leg de flori –
balsam celest
în semn de trecere
spre altă lume.
De-o vreme
nici nu mai cultiv legume,
ci doar niște păreri antume…

15.08.2009
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Joc transfigurativ
– lui Tibi Grigoriu –

Cât pentru iluzie simplu mă bat
În peștera minţii reci ceva, refac…
Cât sunt de liber și cât întemniţat
În sfera unor reverii pribege?
Cât sunt de apollinic ori cât din dârzul dac
Prin niște viziuni care răzbat
În aspre clipe ce rabdă rod să lege
La cele ce vor fi
Cât fi-voi răsfirat?
Printre livezi, zefir de mai dezlege
Aroma unui joc transfigurat!

01. 09. 2009
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Visarea suie-n primãveri

Motto:
„Ars lunga, vita brevis”
                       Hippocrate

În amintire Hippocrate
ca un miracol, înflori –
un suflu discret ce răzbate
cu dor de primăvară și Florii…

Încă se răsfiră-n aforisme
ce unora le par naive,
la fel cum leacuri și charisme
ori medicini alternative…

Magia albă stă-n cuvinte
și-n grija faţă de erori –
cu Hippocrat ca un părinte
suntem deplini, răspunzători!

Simţim îndemnul la cultură
cu legături între concret și-abstract,
cât privim totul cu măsură –
întâi la om și-apoi la act!

Visarea cea din primăveri, adie
cunoaștere și tainic meșteșug,
„Ars longa, vita brevis”, fie,
și Adevărul dincolo de jug…

martie 1985
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Omagiu lui Arghezi
– prietenului Grigore Haidău –

Niște zămisliri în tainic Mărţișor
ne-aduc parfum și culoare, polen cu dor

Viaţa cu o bună Paraschivă
a fost o șansă cândva, decisivă…

Mâna și uneltele de gospodar
i-au adus chiar nemurirea-n dar!

Patriarhul scrierii alese
arta slovei de foc, înţelesese…

Minereu activ și rar ca un pamflet
meșteșugea cu sânge de poet;

Zdreanţă, uriaș erou devine
deși, firește, nu-i decât un câine…

În primăveri șoapta livezii-i
asemenea poeziei lui Arghezi

Gând arghezian prin într-un cald halou
pare să fie pictura lui Haidău!

Spiritul lui Theo se află azi
printre ozonul pădurilor cu brazi…

Prin Europa și peste ocean
umblă Arghezi, fire de Oltean…

17.05.1986
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Incubaþie fireascã

De câteva anotimpuri cultiv
exerciţiul scrisului
și-n cosmosul de plumb apar
nopţi cu lună plină,
care posibil lin înclină
vegetaţia cuvintelor plivite
spre izvoarele altor timpuri…

Între gândul dintâi și metamorfoza sa
există o zonă locuibilă
de aspiraţie și naivitate.

Cum să mă vindec de febra Adevărului
și de convulsia dorinţei?
într-un spaţiu minat de temere stranie…

Cum să activez resurse precum
energia din sentimente și cuvinte
pitulate printre tainele creierului?

Fără mirare și incubaţie prelungă
atâtea stări creative sunt
sortite pierzaniei…

11.08.1987
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Convenþie de fericire

Noţiune de interes subţire
ca o străfulgerare lăuntrică,
în cicluri imprevizibile –
vulnerabilă printre înţelepţi
și oarecum, apropiată
de omul simplu, aflat
în echilibru cu verdele pădurii.

Aidoma unui răspuns lapidar
la descătușarea mirărilor
pornite din spaţii interioare.

ªansa de regăsire
a unei înfrăţiri
între om și alte
universuri deschise…

21.08.1985
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Conflict etern – lãuntric limpezit

Creierul nou
pare să fie un povârniș alunecos
înzăpezit de frigul inteligenţei…

Creierul mijlociu
este un miez fierbinte,
ascunziș străbătut de sentimente…

Creierul vechi
rămâne precum o platformă solidă,
deșert unde zac reptile și păsări flămânde

Totuși, conflictul etern
între nou și vechi
se conciliază prin calea de mijloc –
partea de sentimente, cu dor, fiorelnic și viziune fără cod…
Lăuntric limpezit
cu împăcarea de sine.

3.06.1986
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Cultul morþilor

Lacrima apărută
la moartea unui om – prieten,
în semn de despărţire
și nepotolită stare lăuntrică –
a fost prima formă de cultură.

Ceva mai târziu,
truda, sudoarea și lacrimile
celor osândiţi s-au pietrificat
în arta piramidelor…

Valorile de odinioară
răsar ca niște arbori,
legături între Pământ și Cer
ale unor spirite alese…

Cine nu-și regăsește
cultul morţilor
pare să fie în primejdie,
fără acel spaţiu de unduire
în real(i)zare…

6.04.1986
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Orºova – oraº de tainã

Orșova de sub ape
Orșova de peste ape

Orșova din amintirea mea
Orșova ca o pasăre Phoenix

a neamului românesc.

Oraș dunărean
prins în simţirea mea

cu undiţa copilăriei.
Bănui cu reflexul memoriei de împrumut (…)
     din vecinătatea anilor 1950-1951,

     când învăţam mersul de-a bușilea
     la umbra unui smochin,

     zgâriat de rozele bătrânului oraș,
     în semn de aducere aminte.

Timpul ca o ţesătură de evenimente
împletite după reguli încă neștiute

a încremenit dramatic
destinul tatălui, la 8.08.1952,

undeva, la Cazane
aval de Dubova…

Orșovă veche, sentimentală
travestită în Orșova nouă, elegantă,

europeană, cocoţată tot mai mult pe coline,
ochi la civilizaţia dintre două

zăgăzuiri de ape – a munţilor
și a omului
     deși, mi-ai obstaculat viaţa

     prin drama tatălui Vasile,
     fii binecuvântată de scrisul meu

și te avântă spre Jupalnic fără de jertfă…
22.06.1986
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Loialitate

Femeia care probează
bunătatea inteligenţei
și nu o bluză ispititoare,
ţine în frâu
bărbatul orgolios
prin îngăduinţă și nobilă așezare.

Politica sa ori poate
misterul ei
dezvăluie cultul familiei –
în timp ce, binevoitoare
ca o mamă
deretică la fericirea celorlalţi.

Fidelitatea e șansa
ascensiunii neamului prin
vremuri oricât de aspre,
dacă femeia și bărbatul
o recunosc, deopotrivă…

03.02.1986
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Dinspre strãfund
– lui I. Hinoveanu –

Din greu și fără bairam
parcă urci trepte mai sigur,
cum devenirea înspre ram
e tainic vis prelung de mugur…

Dinspre străfund mi se năzar
esenţiale forme mute…
destin – joc de obscur și clar
ce crede-n cele nevăzute!

Caută trudnic simplitate
și suflet, nu trăda simţiri,
fii caligraful din cetate
ce-apropie nemărginiri…

Elogiu-i ceva aberant,
e ramură dar e și vreasc,
tânguitor rămâne Kant
în timp ce alte lumi renasc!

Din greu, fără zoreli, tam-tam
poate că urci treptele sigur;
cum devenirea înspre ram
e tainic vis prelung de mugur…

1988
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Cât mã rãsfrâng

Ce greu e să te dărui celuilalt,
dar și mai greu să te aduni în sine,
cu împrumut din marile destine
trăiesc veghind la zborul spre înalt…

Cândva, imaginile vagi se șterg,
și viaţa ca o limitată ciornă,
trece în chip de străvezie bornă –
se-nalţă vis și suflet, urcă verb…

Scenariul meu e fără dedesubt;
să nu mă frâng tot caut absolut,
cât mă răsfrâng nu încetez să lupt…

Prin verb m-apropii de un spaţiu abrupt,
mă reîncarc de sens și început,
și dintr-o veche taină mă înfrupt!

1987
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Clepsidra

Sărbătorile sunt ca niște textile pentru suflet
ce-l fac mai locuibil printre gheţari;

rostul lor e aproape absolut
în mecanismul Timpului,

dacă nu vom uita
talia vocii

ºi
unda caldă

a entuziasmului…
încât va ţâșni izvorul

clipelor tumefiate de așteptare
într-un sfârșit de mileniu, când relativul,

asemeni unui ţipăt de cucuvea, fragmentează liniștea nopţii.

august 1987
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N-avem timp…

Trăim dramele firesc –
cine să mai aibă milă? –
mediul fizic îl strivim
cu o poftă de reptilă…

Nu mai vrem să ne plimbăm,
s-au tot defrișat zăvoaie,
somnul nu mai prinde vise,
verticalul se îndoaie…

Aprige forţe bizare
ţin simţirea parcă-n gheară –
cum străbatem cenușiul?
când zidim o primăvară?

Poate că ne-nșeală graba,
mâine, cine mai îndrumă
calea viului, ce rază
leagă cer de sfânta humă?

Dacă vulcanu-și revarsă
lava, cum să ai răbdare?
Poate ne întream-o taină –
lacrima ocrotitoare…

21 februarie 1985
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Cãdere din exterior
– lui I. Buzera –

Să fi căzut de undeva, din stea –
înrourând mirarea unui neam?
cu stropul meu rotund să pot vedea
cum binele și răul trag la ham...

Tu crezi că sunt confuz, puţin est-etic
mizând voit pe-abstractizarea rece ?
totuși, străvechi impuls – câmpul poetic
îmi ţine frâul larg să pot petrece...

Iată, ceva prefir prin joc celest
ca sentiment să rabde stări disjuncte,
hai, dăruie iluzie și gest,
s-ajungi în celălalt prelungă punte...

Eu am căzut de undeva, din stea,
petală-nrourată cu mirări –
un strop de viaţă e minunea mea
sorbit de vânt și reîntors spre zări...

25 mai 1992
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Suflet rezonant peste generaþii
– Dedicată Mamei Domnica –

Suflet rezonant peste generaţii,
depășind aievea, sens efemerid –
jertfă, ţi-ai ales, drum spre albe spaţii,
vie oglindire, fereastră prin zid!

Viaţă blândă-aspră… Cum îţi e prin zări?
Ne trimiţi de-acolo, dorul -  dat;
cum să ţinem rostul, bunele cărări
și-ţi păstrăm întocmai, vis străfulgerat…

Ce e pe aici ? Toate noi și-aceiași.
Mai plătim tribut pe la niște naţii;
Dar, împacă-ţi firea, ţi-am lăsat urmași,
Suflet străveziu peste generaţii...

25 mai 1993
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Numai cu iubire

N-aș vrea să fiu vinovat
Pentru tăcere
ªi nici pentru iubire să fiu pedepsit,
Un gând sfielnic
Precum o mângâiere
Răzbate peste timp din rostogol de mit…

Numai iubirea care transcende
Fie nou capăt, viu epitaf,
Însufleţind pe cei cu har
Să-nvingă pulbere și praf…

Încerc pic de smerenie
La o bravadă:
Când eu voi urca,
Alţii or să cadă!

Simplă profeţie, niţel frustră,
În orice urcuº, poteca e-ngustă…

09. 09. 2009



XXXXXXXXXXX
Spaþiul libertãþii

Cultura-i drumul scurt spre libertate
nu mod de-a născoci un alt nimic,
în sanctuare freamătă lumini...
o taină-i tot, se-nalţă pururi spic !

Un dar poate divin – cuvântul liber –
ce seamănă cu cea dintâi făptură,
cu râvna demnităţii, dar – uimire,
departe de acel blestem, cenzură...

În universul magic de iubire,
femeia, fie, peste toate, mamă –
bărbatul, fie, mai bărbat, și-atunci,
în noua lume râul se destramă!

Strivit respect și-ncătușări de suflet
ne dor… jertfă a fost și va fi încă,
lucraţi la echilibrul între da și nu,
la vis săpaţi fundaţie adâncă!...

Cumva, purcezi prin frenezie rece
s-ajungi la timp în spaţiu! libertăţii,
alege drept și te răsfrânge-n bine,
fii însuţi tu, o flacără Cetăţii!

28 decembrie 1989
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Poezia ca mirare

Selecţia de versuri pe care poetul Doru V. Fometescu o
propune în volumul „Dăruind Visului Forme”, pare aleatorie
ca moment al creaţiei și tematică. Și totuși, sunt câteva gânduri
care revin mereu în scrisul lui DVF.

Folosind poezia ca formă de protest, Doru V. Fometescu își
clamează nemulţumirea faţă de inutilitatea produsului mediatic,
în toate formele sale. Nu pentru că s-ar simţi vizat, ci pentru
că oferta mass-media pervertește cu banalităţi, frivolităţi și false
idei un public receptor și așa debusolat și părăsit de speranţa
transcenderii spre o altă existenţă decât cea strict materială.
Împotriva sa, o singură armă-medicament: „Postitul cu tăceri
va fi ca un vaccin”. Până la urmă, acest produs nu este decât
o reflectare a modului în care lumea își creează propria
realitate, din care poetul se vede și se vrea exclus. Nu înainte
de a se întreba „De ce nu m-asemăn cu ceilalţi?/ Ce forţe
nevăzute îmi animă căutarea?”

Revolta împotriva măruntelor preocupări cotidiene ale
majorităţii contemporanilor este întreruptă de sentimentul de
vină faţă de propria lipsă de acţiune și de înclinaţia spre „un
confort firesc contemporan” explicat, pe-alocuri, prin „blocarea
contului celest”. Conștient de zădărnicia eforturilor sale, Doru
V. Fometescu mai speră, însă, în „revanșa viitorului”, ca
înţelegere între spirit și suflet.
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Am răsfoit paginile cărţii – când lent, oferindu-mi bucuria
lecturii atente, când mai grăbit, căutând repere temporale –
pentru a găsi acele versuri scrise într-un timp mult mai potrivnic
publicării decât cel de azi. Ce gândea poetul într-o perioadă a
cenzurării creaţiei trimise către cititor, dar cu mult mai multe
șanse de receptare de către acesta, prin comparaţie cu
respingerea a priori pe care creaţia poetică se pare că o
suportă, în ansamblul său, în acest prim deceniu al mileniului
trei? Răzbat, peste mai mult de două decenii și jumătate, câteva
elemente inalienabile: familia, satul natal și viaţa simplă. Despre
acestea, poetul scrie cu bucurie și seninătate, cu un senti-
ment de liniște pe care nu-l regăsește în prezentul dezlânat, în
care „versul e produs falimentar”.

Am încercat, fără prea mare succes, să transpun în vorbe
sentimentele pe care poezia lui Doru V. Fometescu mi le
transmite. Dar câţi cititori, atâtea trăiri. Și să nu uităm, poezia
trebuie citită, nu explicată… Să dăruim visului forme pentru
că realitatea este, mai întâi de toate, gând…

Adina Andriţoiu



97

FOCURI PESTE ZÃPEZI

Etica pre versuri tocmitã…

Observasem, scriind despre o carte anterioară de poezie
a domnului doctor Doru Fometescu, faptul că acesta este un
reflexiv. Un anumit suflu etic se simţea și în rândurile de atunci.
Acum însă, referindu-mă la cartea Naiv în colţii libertăţii pentru
duioasele tăceri, nu pot să nu remarc intensificarea suflului
etic al autorului. Care nu poate să nu observe, desigur, nu
fără amărăciune, cenușiul cotidian care ne înconjoară,
derizoriul naţional chiar: „Neamu-i divizat în fleacuri/ tot elogiind
prostie…”. Desigur, astfel de constatări te fac uneori să simţi
necesitatea unor alte proiecţii. Unor evadări și uneori autorul o
spune direct: „Voi încerca să evadez puţin”. Lucid, el știe că,
oricum, secolului acestuia numai de poezie nu-i pasă: „Secol
despuiat de slavă/ ce n-ai gust pentru poeme”. Însă autorul,
orice s-ar spune, a ales deja. „Libertate și tăcere/ ca un fel de
mângâiere…”. Alături se desfășoară spectacolul crud al lumii.
Crud, brutal și nu în cele din urmă egoist: „Să excelezi în
barbarie/ ca numai ţie bine să-ţi fie!”

Unde reușește cel mai bine poetul în acest volum? Cred că
în poezia de notaţie, în prelungire bacoviană. Postbacoviană.
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Remarcabil mi se pare un text cum este Tăceri vinovate: „Iureș
de reconstrucţie./ Molozul curge bezmetic/ prin hăţișul
vremurilor,/ suflul economisirii de odinioară/ trece pipernicit și
umil./ Cheltuielile tot mai mult,/ alţii gândesc pentru tine…”.
Finalul poemului mi se pare a spune tot: „Tăceri vinovate/ ne
incendiază uscăciunea fiinţei…”

Un anumit gest trebuie făcut, o anumită atitudine trebuie
luată. Și acesta (aceasta) e a unui „nu” categoric spus
derizoriului și sforăriei; mediocrităţilor agresive mai ales: „Acest
poem e șoaptă și protest/ cu tresăriri de suflet, tainic rest,/
Acord între aici și un fluid celest…”.

…Într-adevăr, asta știe poetul să facă cel mai bine: să
înflorească din tăceri. Și să scrie pentru tăceri. Pentru duioasele
tăceri… Și mai important ca orice este să „rămâi un om viu,
însufleţit de spirit”. Mai ales când știi că traversezi o acută
„criză de zare” și începi „negocierea”: „Negociez o stare spre
înalt”.

Poeticul presupune solemnitatea și e rupt parcă din tăcere.
Tocmai de aceea poezia este și o „sărbătoare a cuvintelor
puţine” sau „Dezvelirea tăcerii/ aidoma unei stări de temeritate/
pentru împrimăvărare…”. Suflul etic răzbate însă la tot pasul
în această carte, astfel încât memoria ne aduce în faţa ochilor
un celebru personaj balzacian: medicul Bianchon, întruchi-
parea eticului în monumentala „Comedie umană”.

2009
Lazăr Popescu
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Dumitru-Doru V. Fometescu
(n. 27 mai 1949)

Medicul specialist în boli interne, Doru Fometescu (născut
la 27 mai 1949, în Ciuperceni - Gorj), absolvent al Facultăţii
de medicină generală București (1973), este cunoscut ca poet
din anii ’80 ai secolului XX, pe care gorjenii l-au ales președinte
al Cenaclului literar „Sănătatea” din Târgu-Jiu, când publica
poezii în presa locală – „Gazeta Gorjului”, „Gorjul literar”,
„Gorjul medical” 1 , - unde se afirmase, ca și alţi confraţi, cu
versuri patriotice. Una dintre primele sale creaţii citite la
cenaclu, „Un singur cuvânt”, este edificatoare, ca dedicaţie
pământului natal:

„De-ar fi să-mi cruţ De-ar fi
rostirea să-mi purific scrisul
de învălmășeala vorbelor cândva la istovirea braţelor
mi-aș alege aș alege un singur cuvânt
în fiecare zi PATRIA
precum un sihastru Și-n rest
numai șase cuvinte: aș păstra
pământ, bucurie, cuib, taina poeziei”2 .
zare, rod, iarbă…
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Sentimentul faţă de „spaţiul mioritic”, în care s-a născut și
s-a format, este sincer și copleșitor, precum îl exprimă Doru
Fometescu în poezia sugestivă „Dor”3 :

„Suflet în mișcare rouă de otavă
fior de la Dac o rugă eternă
slobozind năvalnic pentru ţara mea
ultima dorinţă vis în echilibru
tihnă regăsită trăire suavă.
într-un vechi cerdac
spaţiul mioritic Inimi dăruite
păstrător de fiinţă. unui lut străbun

miez la o baladă
Nimbul lui acasă tivită cu sânge
prelins dintr-o stea zbor care înalţă
sevă de iubire nădejdi în lăstun.”
Fiindcă ziarul local „Gazeta Gorjului” a publicat până în

1989, numai poezii „patriotice”, Doru Fometescu a continuat
să exerseze astfel de poezii, pline, însă, de un sentiment origi-
nal, care încarcă frumos termenii de patrie, neam, tineri, pace,
etc., precum poeziile: Patria-arbore de basm4 , Curcubeu5 ,
Poem-făgăduinţă6 , Cântec de pace7 , Ograda cu vulturi
obosiţi8 , Spre inefabil9 , Neam românesc10 , Entuziaștii11  și altele.

Dragostea de mamă îl animă pe Doru Fometescu în
căutarea altor teme care să-l sprijine în crearea de poezie.
Scrisoare amânată 12 , dedicată mamei care îl așteaptă să o
viziteze, este o bijuterie lirică pe o astfel de temă, publicată în
apropierea unei zile de 8 martie – sărbătoare a femeilor:

„Mă iartă, mamă, că nu ţi-am mai scris
de mult, deși între timp am scris de toate
despre izvor și clipe și dreptate…
o, tu, vibraţie din manuscris

Venit-ai, poate dintr-o stea anume
să porţi prin ani destinul altcuiva
se uită mult, dar nu se pot uita
anii dintâi, o punte către lume.



101

FOCURI PESTE ZÃPEZI

Te văd din ce în ce mai rar și într-un treacăt
vacanţele nu le mai fac la ţară
și-atunci se-ntâmplă pieptul să mă doară
de parcă între noi ar fi un lacăt.

Dar o să vin cu vântul din cuvânt
pornit dintr-o străbună răsuflare
ce-mi poartă dor, tăcut înspre o stare
perenă… flori de suflet și de gând

Mă iartă, mamă, că nu ţi-am mai scris
de mult, deși-ntre timp am scris de toate
despre izvor și clipe și dreptate
despre îngândurări, iubiri și vis”.

În alte poezii, pe care le strecoară în paginile revistei lo-
cale, Doru Fometescu scrie despre iubire, ca în Ritmuri
olimpiene13 , unde, crezând „în farmec de poveste, găsește,
un tainic nimb/ și-aroma florilor de câmp perene/ iubiri, firave
sărbători celeste”, sau despre Străvechiul har14  al poetului,
„cuvântul – licărire de amnar”, care produce alt „tainic nimb
de floare”, care îl transformă în „geamănul necunoscutei flori”.

După 1989, Doru Fometescu își găsește libertatea creaţiei
și se afirmă în poezii pe teme ale unei lirice extinse. Își pregătește
un volum de versuri. Am devenit editorul volumului de debut
poetic intitulat „Sentimentul – punct de sprijin” la Editura
„Spicon” din Târgu-Jiu, în anul 1993. Cartea a fost bine primită15

și trăiesc satisfacţia că i-am găsit calea pe care să-și continue
drumul poetic și spiritual.

În 1993, Doru Fometescu a tipărit încă un volum, „Cum să-
l ajut pe Dumnezeu?!, de poezie și eseuri, la Editura „Ager” din
Târgu-Jiu, care a stârnit dezbateri și aprecieri laudative16 .

Din 1994, harul poetic al lui Doru Fometescu își dă avânt
aripilor, către alte zări ale cuvântului lăsat în libertate. Își
creează o revistă, „Fluidul roditor”, pe care o dedică renașterii
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prin spirit, în care cere colaboratorilor „spirit creator, freamăt
prielnic, confruntări loiale, simple mirări, mult în puţin” sub
deviza originală „Cugetă prin suflet și dăruie visului forme!”

Este deja cunoscut printr-o direcţie nouă în legătura dintre
cuvinte și sensuri, de trecere directă a poeziei în scopuri
spirituale, în „Sensuri și strădanii spirituale” , în 2005.17

Numărul cărţilor sale crește în 1996 cu încă un titlu, „Cuget
prin suflet”, publicată de Centrul Judeţean al Creaţiei Gorj,
care a stârnit un viu interes.18

Pe temele de interes spiritual continuă apariţiile editoriale,
cu lucrările „Sensuri și strădanii spirituale” (eseuri, coautor), la
editura proprie, „Dăruie Vieţii Farmec”, și „Dăruind visului
forme”, la Editura „Măiastra” din Târgu-Jiu, în 2006.

Doru Fometescu înfiinţează Fundaţia culturală „Dăruie vieţii
farmec” la Ciuperceni – Gorj, localitatea lui de naștere
(n.27.05.1949), care editează, din 1996, revista „Prosens” cu
o periodicitate nedeterminată – „apare când pârguie idei și
stări sufletești”, revista vrând să fie „periodic de echilibru între
cultură și spiritualitate, între văzut și nevăzut…”

Editura „Dăruie Vieţii Farmec” este instituţia fundaţiei cu
același nume care promovează creaţia artistică de valoare.

Fundaţia iniţiată de Doru Fometescu a propus ambientarea,
în satul Văianu al comunei Ciuperceni, a proiectului unui
ansamblu „Calea Zorilor – Focuri peste Zăpezi”, pentru o
tabără de creaţie a sculptorilor și un amfiteatru de întruniri din
mediul rural.

Doru Fometescu este un apărător al tradiţiilor și obiceiurilor
locale. Activează folosind un festival – concurs numit „Logodna
vinului… cu ulcica”, cu organizare anuală, în diferite localităţi
ale artei tradiţionale.

Iată un scriitor care aduce idei noi în poezie și cultură, un
poet care apelează la suflet ca mijloc de continuitate umană19

și de apreciere a individului.
Pentru reușita strădaniilor sale a făcut „Pași pe nisipul

eternităţii”20 , a primit Premiul Festivalului Naţional de Poezie
„Tudor Arghezi” în 1992, Premiul Spiritualităţii Gorjene în 1991



103

FOCURI PESTE ZÃPEZI

și 2001 și a fost inclus în „Dicţionarul celor mai deosebite
personalităţi ale secolului XX” al Centrului de Biografii de la
Cambridge (IBC, Anglia).

Dr. Ion Mocioi

1 CĂRBUȘTEANU, Ion, Medic și poet, în: „Gazeta Gorjului”, Târgu-
Jiu, anul XX, 1987, nr. 3253, 11 octombrie, pg.2.
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7 Loc. cit., an XX, 1987, nr. 3091, 5 aprilie.
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„Naiv în colþii libertãþii pentru duioasele
tãceri…”

Motto: „Foc sacru-i viaţa, unde vise ard”
                                         Doru V. Fometescu

Doru V. Fometescu este un poet al esenţelor. Aflat la al
cincilea volum de poezii se observa că este un reflexiv, a cărui
poezie încărcată de emoţii se revarsă fluviu astral în mările
lactee trecând peste limitele cuvântului.

În acest univers al poeziei, al cunoașterii, poetul modest
se simte ca un „naiv” în colţii ei de stâncă pentru că o simte
extrem de dificilă: metaforic este libertatea care ţi-o dă
navigaţia printre mitologicele stânci Scilla și Caribda. Dar
sacrificiul se cere „pentru duioasele tăceri” unde poetul vede
și simte dincolo de cuvinte. De aici, o acută încordare
încărcată de tăceri, de aici, o dureroasă strădanie de a
transmite prin poezia sa și ceea ce cuvintele nu pot reda: o
mare fierbinte de sentimente. De aceea considerăm titlul
recentului său volum de poezii Naiv în colţii libertăţii pentru
duioasele tăceri o metaforă cu adânci înţelesuri pentru
întreaga poezie și pentru sufletul său sensibil.
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Poetul este dezamăgit de realitatea actuală și se retrage în
părinţi, în mit, în natură, duce nostalgia satului de altădată și
preamărește tăcerea.

Militează pentru întoarcere la sinceritate, la simplitate și
onestitate, la credinţă în Dumnezeu, la iubirea sinceră pentru
viaţă, pentru aproapele, pentru părinţi, soţie și copii.

Volumul se deschide cu poemul „Provocări” unde autorul își
exprimă crezul poetic prin care respinge gregarul, tot ceea ce
nu este esenţă, adică acea „piatră-n rugăciune”, cum spune I.
Barbu sau „acest ecou la joc dintâi”, cum spune Doru V.
Fometescu. Numai această lume a esenţelor poate crea poezia,
adevărat „joc secund”. Munca poetului devine demiurgică
reproducând jocul dintâi. Aceasta este provocarea poetului
adresată tuturor celor care „Nu ne îngrijim de suflet/ ţărcuind
fală și lux;/ Dar o forţă dinlăuntrul/ izbucni-va în reflux.” (Provocări).

Poetul este încrezător în regenerarea omului și a omenirii
în sufletul cărora poezia va zămisli „o primenire”. Încrederea
în poezie îi dă „Temei la revenire” prin „visul jar atât de trecător”.
Poezia sa nu este iertată de „cei tirani”, de cei fără de simţul
valorii, răi și prozaici. „În schimb mă apără sacra pădure” (adică
lumea pură a ideilor). Atunci poetul presimte că „e de folos
Cetăţii” adică poporului său. (Naiv în colţii libertăţii)

În lumea celor care mimează viaţa, „o lume virtuală/ în criza
de iarbă verde,/ unde banalul e fală/ și la conflict se accede”,
versul poetului este un strigăt de victorie împotriva unui „Secol
despuiat de slavă/ Ce n-ai gust pentru poeme,/ te uscă miza
gângavă/ și sufletul parcă geme.” (Criza de iarbă verde)

Sfântă și preamărită rămâne inspiraţia „Clipă de singurătate/
de vârtej și provocare/ mă îmbrăţișezi tiranic/ și mă perinzi către
zare.” În acea clipă „Prelucrezi mireasma vieţii/ acea aură
crăiasă” adică se naște poezia din harul dăruirii.(Clipa ca o
slăbiciune). Poetul trebuie să fie sincer și drept la suflet și la
cuget împotriva dogmelor (Deschide-te la suflet). În mersul
trudnic „al gândirii în imagini” mișcarea este anevoie, gândul
este greu de prins. Dar mișcarea este dialectică. Este o dramă
a poetului.(Înainte spre îndărăt)
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Nu se poate proclama exclusivitatea gândirii, fără suflet nu
poţi fi om „Gândul ţi-e înveninat/ fără suflet n-ai tezaur.” Așadar
„Apără visul și ţărâna/ Zeul nevăzut și mâna.”(Apără visul). Ca
apărare contra zgomotoasei vieţi, peste zgomotoase rele,
poetul se ferește să stârnească „roi-viespar” și „se reîntoarce
la tăcere/ ca un semn de mângâiere.” Dar oare își va găsi
liniștea? Să nu uităm că talentul este har divin și nu poţi scăpa
de el: cel mult ţi-l asumi.(Pilulă de apărare) Atunci se cuvine
un imn celor care-și închină viaţa creaţiei, frumosului. Concluzia
exprimă tot adevărul: „Foc sacru-i viaţa, unde vise ard.” (Slujbaș,
pradă la frumos)

Înainte și înapoi, înălţare și cădere, acesta-i sensul vieţii.
Nu poţi să-ţi măsori înălţarea dacă n-ai cunoscut căderea. Ești
om și trebuie să rămâi Om: „Îndărăt spre înainte/ rămâi viu
prin suflet, cale/ de dor gata să alinte.”(În pas de rac)

În drumul său, omul trebuie să-și păstreze libertatea cu orice
preţ, nu trebuie să și-o piardă. Dar libertatea este un mit,
tăcerea-i o meditaţie despre lumea libertăţii: „Formă vie în
durată/ Cu Duh sfânt, cu Fiu și Tată/ Dragoste nemăsurată/
Ce-ar fi să mai fii o dată?!” (Libertate și tăcere).

Când răul a pus stăpânire pe noi, poetul rămâne un statornic
în bine și în victoria lui: „Entropia lucrează fără încetare/ Răul
e ca un vătaf cuceritor,/ Eu tot mai cred în puterea creaţiei și a
Legilor dintâi.”(Migraţii). Prin iubire și răbdare poate fi învins
răul și recuperat omul. (Sensul răbdării). Condamnă
deșertăciunea umană pusă pe golul abisal „moţ fără de bază”
(Dureroasă ipostază). Tăcerea în faţa agresivităţii nimicului, a
vidului sufletesc și moral este „vinovată și incendiază
uscăciunea fiinţei.”(Tăceri vinovate).

În „Copac dezrădăcinat” ne dă imaginea dezolantă a
destrămării satului românesc cu statornicia lui de-o veșnicie,
așa cum îl vedea Blaga. Azi, a ajuns o imagine hilară cu” băjenii
din deal la vale, aciuiaţi și multă jale;/ fărădelegi, tot ce vreţi/
ce mai sat cu precupeţi/ ce mai stat cu hrăpăreţi…”

S-a devalorizat conceptul de patrie. A ajuns un „concept
vetust, astral descumpănit ori acru must…/ unde chiar niște
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spirite alese/ au parte de prigoană și procese?!”(Descumpăniri)
Bunul gust, bunul simţ, credinţa și iubirea s-au înmormântat

și peste tot ce-a fost bun și sfânt apasă zidul înalt al nerușinării.
(Ziduri cazone).

Răul, prostia și mândria deșartă au cuprins satul care „zace
și e stearpă via” (Alegeri nefericite). Timpul nostru lucrează ca
„o mătrăgună,/ e cuprins de banditism și incultură,/ banii altora
și ură.” Dar poetul avertizează că timpurile n-au stat așa și ele
s-ar putea întoarce răzbunător: „Totuși, cândva ia în seamă/
clipa taie ca o lamă/ și orice rău îl destramă”.

Pământul a ajuns leagăn de păcate unde se lăfăie prostia
și „întreţine mai mulţi încrezuţi/ decât oameni încrezători/ mai
mulţi argaţi/ aserviţi Diavolului,/ decât boieri în slujba lui
Dumnezeu” și de aceea izbucnesc patimi la suprafaţă ca niște
vulcani.(Cumplite răzvrătiri). Acum în satul lui Eminescu se
adună toate relele, „totul e de-a valma/ se înalţă viciul, piere
satul” (De-a valma). Modest, poetul caută să rupă lanţul „de
răceală/ cu un poem-umilul meu protest”.

Poezia rămâne singurul mod de a aborda o lume rece,
indiferentă și rea. În poezie „tainic timp se adună/ în lucruri și
se risipește-n viu”. Poetul își răcorește sufletul în „vibraţie
străbună” și refuză „legenda umilinţei”. În trecut caută modelul
pentru un prezent îndepărtat, totuși. (Răsfirând văz-duhul
iluziei). Patria, o noţiune sfântă a poporului, a devenit o noţiune
goală, un cuvânt de circ pentru perfizi, mincinoși și atei: „Suferă
Patria, suspină Dumnezeu,/ Totu-i mohorât, sufăr și eu…”
(Suferă Patria, suspină Dumnezeu)

Al doilea ciclu al volumului Duioasele tăceri nu cuprinde
poezii de „tăceri”, poezii ale retragerii în turnul de fildeș, ci mai
degrabă sunt poezii de critică a unei realităţi refuzate de poet,
„o tăcere” a înăbușirii spiritului și de întoarcere la trecutul
regretat, al cărui spirit nu poate fi regăsit și continuat. Credinţa
și sufletul se află în omul simplu. Bădia, bunicul tuturor, rămâne
simbol și plămadă a visurilor noastre: „Cald și subtil, bunicul
tuturor/ penetra Taina cea din moarte/ viaţa o prefăcu în must
de dor/ lăsându-ne orfani, El sfântă parte.”(Bădia) Poetul ar
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vrea măsură în toate: în avânt, elan, meditaţie, în viaţă și
moarte, să fii acolo când e nevoie, să fii acolo când trebuie: „Și
aș fi și n-aș mai fi/ printre ierni sfielnic brad/ cu niște rostiri-făclii/
rostuind zorilor vad.” Numai așa vei câștiga dreptul „Să fii când
nu mai ești, e leacul/ tulburătoarei stări umane” (Negociind o
cale spre înalt). Numai dăruind vei fi dăruit! Poemul amintit
exprima un îndemn ca prin creaţie să găsim cuvântul de iubire
al sufletului uman, cuvântul de regăsire între oameni. În „Forţa
spiritului” pledoaria poetului este pentru luptă oricare ar fi preţul
ei, îndemnul pentru mersul înainte, pentru triumful spiritului:
„Oprește-te puţin, apoi, continuă./ Rămâi un om viu, însufleţit
de spirit…”. În „Negociind o cale spre înalt” poetul își face o
schiţă a portretului spiritual: „Sunt loial în confruntare,/ Presimt
natura ispititoare a răului…/ Calea spre armonie mi-o asum/
Pare să fie acea libertate ce/ iradiază entuziasm și avânt spre
ceilalţi./ Plăcere pentru creaţie și dor de străbuni./ Primăvară
cu dezgheţ”.

„Dincolo de inteligenţă și înţelepciune/ se întrezărește un
drum (proiect) către desăvârșire și unitate…/ un exerciţiu
armonios/ de integrare sufletească./…Sunt custode la Muzeul
uneltelor,/ lucrător pe frontiera dintre/ artă și știinţă, dintre viaţă
și moarte, (aluzie la meseria sa de medic)/ într-un anume fel,/
chivernisesc memoria satului/ și a neamului meu.” Da! Niciodată
nu-și uită rădăcinile, că se trage din lumea lui Bădia, din lumea
satului. Poetul visează „un paradis” al iubirii și al omeniei, „un
ciclu al inimii…(de a înţelege om și tainic vis,)/ ceva precum o
vrajă – naufragiu,/ un nevăzut himeric paradis” (Destinul ca
un vis). Poetul se definește admirabil, el vrea ca „din puţinul
meu izvor/ tu vei bea setea să-mpaci/ sunt naiv, risipitor/ și
donez sânge la maci!” Generos, poetul se dăruiește în toate
din lume, deși oamenii, în mare măsură, rămân ingraţi.(Naiv
risipitor) Cu ochii cuprinzi zarea și micșorezi distanţele, aduni
marea și văzduhul într-un univers: „Cel plin de dor/ cine iubește
vatra și răzor?!” (Neptun)

Plăcerea „duioaselor tăceri” poetul o găsește în lumea
lucrurilor mici, lumea „Celor ce nu cuvântă/ Grădină fiorând a
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meri și pruni/ Când umbra de amiază prinde toană,/ Fântână
ca o Vatră, Tu ne aduni!”…

Într-o poezie, închinată poetului George Dumitru, arta
reușește să dea lumii viaţă, emoţie și sens: „Un cer de litere,
izbucul de lumină/ Avânt și bucurie, fără vină!”(Harul) În spaţiul
visului „Poetul este condamnat să fie rege-rob” al propriilor
iubiri (Stelara călăuză).

Poemul Zig-zag poartă un interesant moto: „Ne naștem în
Eminescu și murim în Caragiale”. Ne naștem puri și inocenţi, ca
un vers din Eminescu, murim plini de năduf și ironici, replică a
satirei propriei noastre vieţi. În poemul Tăceri limpezind nădejdi
trecem viaţa roși de patimi fără ideal și iubire, orgolioși și
intoleranţi, zborul nostru-i strâmb și zălud. Îndreptarea mai este
posibilă? „Doar printr-un avânt de iubiri astrale,/ limpezind
nădejdi, tăceri pentru bine/ va renaște timp din albe destine,/
Sfânta Libertate, croind altă cale!” Demagogia ne împarte
lumea și ne răvășește viaţa. Soluţia salvării? „Revenirea la datină
și rugă.”- la credinţă (Povestea unui click).

Iubirea este o taină care înfrăţește omul cu natura. Ea vine
din natură și se pierde în natură. Numai societatea o spionează.
Ea este un mister pe care omul nu-l mai înţelege pentru că ea
este liberă și scapă prejudecăţilor sociale (Taină, Răspântii).
Prin cuvinte s-a diluat sentimentul și s-a vulgarizat existenţa.
De aceea poetul preferă tăcerea ca expresie a unei înalte
simţiri. Numai un cuvânt copleșitor pururi să păstrăm, acesta-
i cuvântul „Patria”.

Poezia lui Doru V. Fometescu este încărcată de metafore.
Metafora este plină de înţeles, clară și frumoasă. Ea conferă
stilului conciziune, claritate și precizie. În poemul Laconic scris
se definește ca adeptul scrisului lapidar, iar poezia este un
mister rostit scurt în zborul ei spre Dumnezeu. „Între mister și
faptul limpezit/ E drumul care trece prin zenit!/ Vibrând arome
printre albe semne/ Poate că sacrul vrea să ne îndemne/ Să
dezvelim eroarea celuilalt/ Cu duhul înţelesului înalt…/ Simpla
tăcere – miez de joasă cuantă/ Sigur întrece vorba cea
savantă./ Vreme ce verb abrupt, ori în răspăr,/ îneacă gând și
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surpă adevăr./ Eu las pesemne-o dâră-n cer spuzit/ Joc de
copil firav înţelpţit…/ Ce miză suie-n cerc imaginar,/ Ce vrăji
mi-aduc firimituri de har?!/ Laconic fie-mi scrisul – gest dual/
Unduitor chiar peste aprig val”.

Așadar, poezia lui Doru V. Fometescu se compune nu numai
din cuvinte, dar și din necuvinte. Ea se exprimă și direct prin
intuirea obiectelor, a ideilor și a sentimentelor.

Poezia lui Doru V. Fometescu nu numai se citește, ci se și
gândește. Se gândește și se simte dincolo de cuvinte.

10.08.2008
Prof. Dumitru Bădescu

Strehaia - Mehedinţi
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Un prinþ al tãcerii dintâi

Doru Fometescu a moștenit de la părinţii pe care îi
venerează ca un adevărat fiu iubitor, „un destin tainic” și trainic
am adăuga noi, iar de la bunica domniei sale „rodnicia
tăcerilor”. Nu mai este un secret pentru nimeni: o altă calitate
rară cu care Dumnezeu l-a hărăzit, pe lângă aceea de
îmblânzitor de cuvinte – calitatea de vindecător de trupuri și
suflete.

Poetul crede într-o comunicare cu oamenii prin „mireasma
lăuntrică”, căci, pentru Doru V. Fometescu „atitudinea
creatoare” este acea „stare esenţială” ce, „ca o bucurie… ne
încălzește în drumurile noastre către zăpezi!” Cartea de versuri
a Domniei sale, Cuget prin suflet, editura Centrului Judeţean
de Creaţie Gorj, 1996, este structurată în aurită pentadă: I.
Niște mirări, II. Tămăduiri, III. Cuget prin suflet, IV. Nevinovate
răzvrătiri, V. Înălţare prin tăceri. Să reamintim, în treacăt, alte
două izbânzi ale autorului: Sentimentul – punct de sprijin
(versuri, 1993), respectiv Cum să-l ajut pe Dumnezeu?! (eseu
și poezie, 1993).
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Omul Doru V. Fometescu crede în „calea spre celălalt sau
adevărul prin iubire”, acestea două nefăcând altceva decât să
„ne dezvăluie sensul unei pure sănătăţi spirituale…”. În
viziunea sa, poetul este „cel care mediază forme luminoase
de libertate și înţelepciune”, firește, pentru noi, iubitorii de frumos
și poezie.

Ne-a fost dat să ne armonizăm pașii gândurilor pe covor de
brândușe într-o primăvară târzie, în aerul pur și rarefiat de la
Rânca Gorjului, unde Posomorâtul și Frumoasa își spun
împietriţi o poveste de iubire. Animat de un „foc lăuntric ce
dilată timpul”, poetul face „slalom printre efemere trăiri” de
dragul poemului pe care îl consideră „implant de suflet”. Căci,
spune poetul, „Totu – i ca vibraţie de sens/ între străveziu și
faptul dens”, iar poemul „emite energii, precum o floare”, pe
când „mirosul…adulmecă pașii timpului”. Mirările în faţa lumii
îi definesc poezia drept „un simţ planetar!”. Domnia sa ne
convinge că însuși „Destinul vine dinspre limbă”, lăsându-se
fascinat de „concentrice depărtări”. Cuvintele de altcândva ale
mamei par „sâmburi de poezie” străbătând dureros prin
„mireasma unei absenţe”, „când un tomnatic timp ar prefigura
amurg”. Lui Doru Fometescu înseși cuvintele îi devin „florile
anotimpului lăuntric”, iar scrisul – aidoma „unei cărări, șerpuind
neliniștea altui veac”. Închinător „formelor dintâi”, el se încumetă
„spre absolut/ ţâșnind străluminarea unei căutări” și înviorează
spaţii cu energii subtile” gata „să înflorească forma unui poem/
printre puţinătăţi ideale”. Uneori poetul, din spirit de frondă
avertizează: „Un fel de magic ochi flămând/ absenţa mi-o
întrezări/ spre a lega visul de gând/ vă las nedumeriţi… ei,
și?!” Alteori, în timp ce neîmblânzitele „urzici stau la taifas sub
o ulucă/ și nostalgii se-abat peste ostrov…”, el se înclină „la
frumuseţi fără perucă/ tot priveghind o galaxie mov…”. Chiar
mirarea sa e surprinsă „străfulgerând/ o lume prinsă-n labirint”,
ori căutând „pace, sămânţa armoniei,/ grâu pe ogorul planetar,/
unduitor ca o mireasă/ tăcută, în drum spre altar..”. „Cheile
astrale” favorizează lumina mamei Domnica care a înţeles
„cum binele și răul se înjugă/ la Timp ingrat către eterne forme,/
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salvându-ne, prin Cuget și Rugă…” Gândurile albe ale
doctorului Fometescu evocă ilustrul confrate, el însuși poet și
doctor: Vasile Voiculescu (cândva trăitor pe meleaguri gorjene).
Marele poet Vasile Voiculescu e „Patriarh al versului”, ce „dăruie
leac fugarelor iubiri,/ mirare, taină și acces…divin!”. Poetul Doru
V. Fometescu știe pândi clipa când „Miresmele livezii/ prind
forme de fecioară/ și flutură iluminări…” sau când un stejar
„bolnav de nemurire” își „seamănă ghinda pe o cruce!”. El poate
recepţiona „Pulsaţia unor energii astrale”, știind că „Fragilitatea
destinului/ dezmorţește cosmosul interior!”, fiindcă „deasupra
slăbiciunilor noastre/ poate că e/ numai surâsul înţeleptului”…,
ori „o femeie/ dereticând la împrimăvărare”. Se cuvine să facem
o subliniere necesară – cel de-al treilea ciclu al cărţii, care îi
dă și titlul, e vârful de până acum al creaţiei poetului și, ca orice
vârf adevărat, păstrează albăstrimi spir(i)tuale, ori ascuţimi
de lamă, venind din Toledo. Ne permitem să cităm în întregime
un frumos poem, intitulat „În căutarea unei forme”:

Mi-adun
cuvintele în cerc
și niște forţe stranii speră…
deși-ntristat că nu pot fi mai mult,
decât o imperfectă sferă –

asteroid rostogolit pe
scoarţa unui lut de
vrajă austeră…
Nu putem încheia demersul nostru la cartea/curtea

unui om ales, în a cărui prietenie ne punem un dram de
speranţă și partea mai însorită a propriului suflet, cu atât mai
mult, cu cât destinul a voit să avem o trainică punte de legătură:
numele mamelor: Domnica. Last, but not least! Recomandăm
lectura obligatorie a întregii cărţi și a poemelor „Autoportret”,
respectiv „Doar atât!” și „Pentada unei lucrări” – ultima piesă
rezumând fericit zborul liric de înălţime al Domnului poet Doru
V. Fometescu.

Motru, 1 oct. 1999
Romulus Iulian Olariu
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Bucuria unei vocaþii lirice

Dăruit de Dumnezeu cu talantul preţios al scrisului poetic,
domnul doctor Doru V. Fometescu trăiește, în aceste zile,
bucuria contemplării roadelor valorificării acestuia, prin apariţia
în câmpul fertilizant de personalitate al literaturii, a meditaţiilor
prezente.

Ochiul analitic al diagnosticării precise ce străbate fibra
profesiei este iluminat de străfulgerările sensibilităţii poetice,
fapt ce îl plasează pe autor într-o dimensiune a impondera-
bilităţii ideatice, prin înclinaţia doritoare de abordări a unor
teme ce se învecinează cu universalitatea.

Focul, flacăra, preajma, intimitatea, pământul, universul,
teme heraclitice redescoperite în scrisul autorului nostru, ni-l
înfăţișează febril căutător de seva ce clocotește la rădăcina
unor timpuri dezrădăcinate.

Hlamida verbului cald al scrisului îmbracă trupul vertical al
omului și creștinului care își trăiește arderea fiinţărilor, în abisurile
unor revelaţii care șlefuiesc fizionomia demnă a unui caracter
ce provoacă nu doar farsele deghizărilor filologice actuale și
ale travestirilor poetice de ieri și de azi, ci mai ales împlinirea
destinului, în liniștea bucuriei unei vocaţii lirice, dublată magis-
tral de realizările profesionale și familiale.

Este greu să surprinzi în câteva cuvinte dimensiunea
existenţială a omului, poetului și medicului Doru Fometescu.
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Inflaţia verbalităţii rigide ar trebui să se topească în lava
unei fertilităţi de tăcere contemplativă. Poezia și meditaţia
autorului ne ajută să ridicam bariera claustrărilor ideatice din
toate îndeletnicirile și ale sângerărilor interioare provocate de
epuizările inter-personale.

Antidotul singular al re-întoarcerilor în universul pictat în
culorile irizante ale valorilor umane, premenite la pâlpâirile
flăcărilor unui chip de simplitate re-încreștinată, ne dă speranţa
îmbucurătoare și îndestulătoare a acelei satisfacţii tămădui-
toare că am reușit, din nou, să participăm cu gratitudine la
festinul liric oferit cu generozitate de autor.

Dorim din inimă ca Bunul Dumnezeu să reverse în inima
domnului doctor perpetuitatea lucrului neobosit, prin care
împlinirile propriului destin în aura căutărilor lirice se vor
metamorfoza în picuri fulguranţi ce vor ilumina și destinele celor
care îl vor cunoaște ca om și îl vor gusta ca poet și scriitor.

Primiţi din depărtări de gânduri, vecinătăţi de mulţumiri!

Preot Viorel Săpun



5.
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Sfântul Trifon ºi „Focuri peste zãpezi”

În anul 2008, la 1 februarie, în miez de iarnă visătoare la
reînvieri primăvăratice, s-au împlinit 15 ani de la reînsufleţirea
unei tradiţii laice-religioase, din vatra satului Văianu –
Ciuperceni.

Sărbătorile sunt repere esenţiale pentru renașterea spiritului
comunitar. Se pare că sensul vieţii fiecăruia dintre noi ţine de
modul cum reușim să ne povestim trăirile, cum mărturisim
pasiune și entuziasm pentru frumos și generozitate, pentru
continuitate în binele public și adevărul întemeietor.

Sfântul Mucenic Trifon, născut într-un sat din Asia Mică, a
fost binecuvântat din copilărie cu darul minunilor și tămăduirea
bolilor, fiind ocrotitorul grădinilor, livezilor, viilor și holdelor, s-a
jertfit pentru convingeri creștine întru învăţătura lui Hristos și
Sfânta armonie.

La Văianu – Ciuperceni există o Bisericuţă din lemn (1737),
monument istoric în curs de restaurare. Neobișnuit, apare în
pisania din pronaos, lângă ctitorii lăcașului sfânt, înscrisul unui
act de proprietate, privind suprafaţa de pământ și hotărnicia.
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Cimitirul din vremea străbunilor se afla pe colina Via Sârbului
dinspre satul Zorzila, însă surprinzător a „migrat” către valea
din prejma Bisericii. Câteva forme de relief diferit într-un spaţiu
protejat de spirite tutelare (Sfânta Paraschiva – hramul satului,
Sfântul Trifon) generează un climat tainic și ne îndeamnă la o
lucrare spirituală care să rezoneze cosmogonic cu sufletele
luminoase ale strămoșilor noștri.

De la aceste premise, combinaţie de cunoaștere a nevoilor
și aspiraţiilor oamenilor simpli din satele noastre încremenite
parcă în taină și așteptare, de regăsire a credinţei și demnităţii
firești, de respect pentru tradiţie și ascensiune spirituală s-a
înfiripat proiectul nostru „Focuri peste zăpezi – Calea zorilor”.
Ne-am constituit într-un grup entuziast al Fundaţiei culturale
„Dăruie vieţii farmec” din Ciuperceni – Gorj, pentru a susţine
materializarea unei idei – viziuni artistice – religioase –
spirituale pe fundalul unor datini multiseculare din zona natală.

Firește, începutul a fost anevoios și se leagă de înălţarea
unei Troiţe (1993) în memoria mamei mele, Domnica
Fometescu. Am sfinţit această cruce – simbol de întremare
sufletească, de ziua Sfântului Mucenic Trifon într-o ambianţă
laic – spirituală, ritualul religios fiind oficiat de preacucernicii
preoţi Pantelimon Mândruleanu, preot iconom Alexandru E.
Cornoiu și preot paroh Ștefan Drăghici. La sfinţirea apei cu puteri
tămăduitoare prin invocarea Duhului Sfânt se face molifta
Sfântului Trifon, un fel de blestem – rugăciune, asemenea unui
pamflet ce acuza „fiarele cele de multe feluri, viermii, omizile,
gândacii, lăcustele, cârtiţele și tot felul de viespii, furnici, șoareci.
Jigănii târâtoare, dar și păsări ce zboară și aduc stricăciune și
pagubă viilor și holdelor” sunt blestemate cu sfinţii Heruvimi
(cei cu ochi mulţi) și cu Serafimi (cei cu aripi numeroase) să nu
aducă stricăciuni viei, grădinilor cu pomi și legume; ci, „duceţi-
vă în munţii cei pustii, printre arbori neroditori, unde le-a dăruit
Dumnezeu, hrana cea de toate zilele – Să se împlinească
rugăciunile smeritului Trifon. Amin.”

Pe orice vreme, fie geroasă la -20°, fie cu zăpadă până la
brâu, cu un grup de prieteni, artiști talentaţi, scriitori, jurnaliști,



121

FOCURI PESTE ZÃPEZI

personalităţi publice ne-am întors la obârșia destinului nostru, să
contemplăm și să înţelegem, cât se poate, datina și cele eterne.

Citez din memorie oameni dragi, niște conștiinţe vii cu influenţă
în sfera comunitară – Viorel Gârbaciu, Valer Neag, Gheorghe
Plăveţ, Costică Popescu, Grigore Haidău, Ion Popescu-
Brădiceni, Pompiliu Ciolacu, Ion Elena, Aurelian Șuţă (ȘAI), Ion
Popescu-Chebacea, Nicolae Giorgi, Iulian Cămui, Gh. Calotoiu,
Dumitru Bunoiu, Gh. Rădulescu, Gheorghe Bajmatără, etc.
După ceremonialul religios, dar înaintea prăznuirii cu merinde
și băuturi tradiţionale, cu lăutari și hore sprintene, printre focurile
cu jar răscolitor se încingea un dialog ad-hoc, dezbatere vie
despre o posibilă renaștere prin spirit și dăruire în fapte cu valoare
simbolică peste timp, prin comunicare sensibilă pentru împlinirea
proiectului „Focuri peste zăpezi – Calea Zorilor” de la Văianu
– Ciuperceni. Se întrevedea ca acest program comunitar, gândit
pe detalii, cu Biserica – monument istoric și sărbătoarea Sfântului
Trifon, armonios incluse într-un ansamblu spiritual cu înrâuriri
din viziunea brâncușiană, în varianta laic ţărănească să prindă
concreteţe și înfăptuire. Din nefericire, din lipsă de coeziune
sufletească și neîncredere în valorile spirituale, fără
binecuvântarea necesară din partea autorităţilor religioase și
administrative, visul nostru de a crea un ambiant de regăsire și
primenire lăuntrică s-a împotmolit pentru o vreme. La
sărbătoarea Sfântului Trifon de la 1 februarie, în ultimii 2 ani, la
Văianu – Ciuperceni, s-a întâmplat ceva, de luat în seamă,
aproape miraculos. S-a făcut simţită prezenţa copiilor de la
grădiniţă și elevilor de la Școala generală din localitate, s-a
prezentat un program artistic, s-au dezlănţuit energii creative,
a apărut revista școlară „Mugurii speranţei”, coordonată de
directoarea școlii – Mihaela Crăciunescu, forţa spiritului
comunitar se reaprinde. La 29 iunie 2009, surprinzător, apare
prima ediţie a Festivalului Plai de cântec și de dor, o mișcare
artistică tradiţională promiţătoare. Curajul de a spera aduce
lumină. Aceste întâmplări mă îndeamnă să las ca testament
visul ce vi-l dărui ca un sâmbure, gata de a încolţi prin orice
anotimp…
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Testament

Vă las doar visul, ca un sâmbur
gata de-a încolţi prin anotimp,
un colţ de suflet cald și pur…
dar, cer surâs unduitor, în schimb.

Vă dărui visul ca un sâmbur
gata de-a-mbrăţișa o primăvară
poate un dor duios, tainic azur,
cale spre dincolo și clipă rară…

9.01.2006
DVF
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Înalte înþelesuri
(sau: Interesul pentru ... î)

Încerc un anume joc de-a stârni mirări prin trecerea de la o
expresie consacrată „punctul pe i” la o idee insolită: interesul
pentru... î.

Se pare că litera „î” ţine de un „specific românesc” încă
nelămurit, definind ceva particular în structura unui grai
misterios și ocrotitor.

Întrezăresc un șir de cuvinte care încep cu litera „î”, iradiind
înţelesuri vitale, precum: încredere, înţelegere, îndeletnicire,
îndrăzneală, îngăduinţă și înţelepciune... Doar câteva cuvinte
capabile să rostuiască lumi armonioase... Renaștere prin limbaj
semnificativ.

Un fel de cifru pentru cei ce vor să se afirme prin creaţie,
prin forţe proprii. Această pentadă tainică, aidoma unui proiect
înmiresmat cu har, poate însemna o cale întemeietoare de
valori durabile, o direcţie râvnită și înălţătoare… Însemnul lui
„î” scoate lăuntricul spre în afară, provoacă o curgere însorită
și profitabilă. Prin urmare, îndemnul la cultivarea încrederii în
sine și în celălalt la cultura libertăţii prin credinţă, înţelegerea
unitară a unor împrejurări deloc întâmplătoare ori făptuiri
îndrăzneţe cu acele reţineri înţelepte, sunt ca niște vectori
primordiali dinspre arhaice zone sufletești...

Mecanismul acestei ţesături de cuvinte ce provoacă
pesemne, niște realităţi fericite, îmi îngăduie să anticipez un
drum înainte prin înalte înţelesuri și acel salt izbăvitor spre
dimensiuni spirituale esenţiale…

27.01.1999
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Focuri peste zãpezi
– Dedicaţie celor ce se vor întâmpla la Văianu-Ciuperceni –

Lumea asta infinită
O privești, o simţi, o crezi...
Puţini știu că o sărută
Focuri mari peste zăpezi.

Care sunt aceste focuri
Ce ţin viaţa pe pământ?
OAMENII acestor locuri
Și CREDINŢA lor de sfânt!

Focuri, focuri ce topesc
Nămeţii pân-la pârleaz,
Cu-al lor har dumnezeiesc,
Ard prin veacuri până azi…

Calea Visului pogoară
La Văianu, - Fometești,
Calea Zorilor-i afară
Și în inimi gorjenești,

Iar TROIŢA, pe colină,
E simbol și e prosens,
În trilogia divină,
Păstrează al nostru sens!

Ioan Popescu-Chebacea
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