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Am ajuns într-adevăr într-o criză de nedescris şi am privit cum statul sub guvernarea
trecută devenise o gaşcă de aventurieri care habar n-aveau pentru ce sunt puşi în capul trebii
deşi unii dintre ei aveau ţinte clare pentru care au declanşat această “criză de autoritate” -
vorba redactorului nostru Alexandru Melian în rubrica permanentă a dânsului din revista noastră.

Pe lângă “promovarea în structurile de putere şi economice a foştilor securişti şi
nomenclaturişti” cum bine disecă fenomenul d-l Melian, fosta gaşcă de la putere a promovat în
interesul propriu, incompetenţi în materie, miniştri cu bacalaureatul, masteratul şi alte studii
luate prin învăţământul privat din occident, care numai învăţământ de performanţă nu e ci unul
de profit personal al vreunui capitalist “acreditat” pe bani plasaţi unde trebuie.

Până şi ex-prim ministrul, de-şi zicea vai, ungurean, era dus cu pluta în ale lingvisticii,
vorbind în dodiile lui George Anca timp de trei ore fără să spună nimic, iar de conducerea
guvernului de către el nici nu putea fi vorba! O marionetă băsesciană în plus.

Prin incompetenţi ca ciobanul acesta ungurean (ungurean însemnând nu ce înţelegeam
noi până aici ci om pus în slujba ungurilor) s-a ajuns la disoluţia statului şi înstrăinarea bogăţiilor
noastre naturale care ar fi trebuit protejate strategic. S-a ajuns la umilirea pensionarilor, la tăieri
ilegale de drepturi ale unor întregi categorii socio-profesionale, la uciderea cu bună ştiinţă  a
populaţiei suferinde depenentă de medicamente. Ce încă se mai întâmplă astăzi în România
este un adevărat genocid! Să invoci “piaţa liberă” pentru medicamente, vaccinuri şi tehnică
medicală când acestea trebuie să fie asigurate obligatoriu de către stat prin strategia naţională
de apărare a sănătăţii populaţiei, înseamnă că nu mai eşti demult ministru, secretar de stat şi
consilier pentru România ci spion în slujba cercurilor financiare transfrontaliere care fac ravagii
prin ţările lumii a treia, în rândurile căreia am ajuns datorită acestor aventurieri politici.

N-am încotro:

 INTRU DIN NOU ÎN
POLITICĂ !

Un editorial
de Nicu N. Tomoniu
membru al LSR

www.tomoniu.ro

Sămănătorul -  Anul II. Nr. 4 - apr. 2012 - EDITORIAL

(continuare în pag. 3)

Revista „SĂMĂNĂTORUL”, este o continuare a publicaţiei literare online concepută în
luna iunie a anului 2011, de către directorul acestei publicatii - Nicolae N. Tomoniu - editor si
manager al siturilor www.samanatorul.ro si  www.dornatismana.ro  site-uri sprijinite moral de
Liga Scriitorilor Români, cu sediul la Cluj şi de majoritatea covârşitoare a autorilor care au avut
lucrări pe vechile site-uri suspendate: Semănătorul şi  Editura online Semănătorul (www.editura-
online.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
http://www.samanatorul.ro/reviste-2012/arhiva.htm
http://www.scribd.com/semanatorul

Format PDF cu linkuri
Arhiva FLASH cu linkuri

Format document simplu scribd
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N-ai cum să stai deoparte de politică în momentul când îţi moare sora de cancer pentru
că nu i s-a mai dat doza de supravieţuire iar gaşca numită “guvern” ţi-a băgat mâna în buzunar
până la cot, sfidând legile ţării şi elementarul bun simţ.

Şi mai este ceva de intru în clasa politică locală ca independent: însăşi supravieţuirea
“Sămănătorului” este în pericol şi soarta lui depinde de sprijinul autorităţilor locale ale oraşului
Tismana pentru a ne păstra acest brand alături de “Dorna” Tismanei lui Coşbuc, a lui Dincă
Schileru, George Sfetea sau a lui Nicu Miloşescu.

De regulă, autorii noştri de la “Sămănătorul” sunt ca mine, nişte bieţi pensionari hărţuiţi
de regimul pedelist care a fost un apendice al comunismului. Autori în vârstă, dar plini de
vitalitate literară, cu viaţa cruntă a pensiilor mizere, nebăgaţi în seamă de trusturile de presă
care-s puse doar în slujba noilor ciocoi! Autorii noştri sunt şi tineri debutanţi la porţile literaturii
care scriu cu grija zilei de mâine, unii şomeri, alţii cu meserii liberale, alţii pierduţi prin lume
după un trai decent, alţii cu “Pensie de  moarte” aşa cum se intitulează tragic un roman publicat
la noi.

Cu toţii se gândesc la banul care nu se mai ajunge iar cotizaţia către noile asociaţii
responsabile de apariţia Semănătorului de la Tismana, este amânată de la o lună la alta. Avem
nevoie de bani ca să ne schimbăm statutul pentru a deveni editură, avem nevoie de bani pentru
a ne lua ISBN-ul şi cofinanţarea proiectului revistei tipărite. Nu putem face asta doar cu cotizaţiile
membrilor consiliului director! Întrând în rândurile consilierilor Consiliului Local Tismana sper
ca să conving pe toată lumea cât de necesare sunt pentru Tismana păstrarea brandurilor sale
şi revenirea la vechiul său statut interbelic de staţiune climaterică pentru a putea accesa
proiectele de mediu, de extindere a spaţiului de cazare, modernizarea căilor rutiere şi a locurilor
de promenadă, înclusiv reamenajarea Fântânii Chihaia, a parcului şi a vechii “Alei a tainelor”
loc unde toţi scriitorii din sudul vechiul regat se adunau pe timpul verii.

Preocupat de campania electorală cer iertare pentru publicarea cu întârziere sau deloc a
unor articole pe noile noastre site-uri marca “Semănătorul” şi un pic de răgaz până după 10
iunie, când vom şti dacă lumea vrea să schimbe ceva sau vom mai aştepta iar 4 ani în sărăcie.

În altă ordine de idei, rog încă o dată autorii noştri să ne scrie pe adresele noastre! Şi de
pe căsuţe poştale sigure, precum Gmail sau Yahoo, nu din căsuţele site-urilor de socializare,
Facebook, Twiter, Netlog, Trilulilu şi alte asemenea site-uri-jucării care sunt pline de viruşi.

Cum să evitaţi viruşii, troienii şi viermii veniţi prin e-mail?
Am mai scris despre asta, revedeţi arhiva şi tineţi minte:
- nu deschideti un mail cu subiectul re: ...... (o sintagma) dacă nu vă aduceţi aminte că

aceea sintagmă din subiect nu vă aparţine;
- nu deschideţi un e-mail trimis de cineva necunoscut ca replică (având deci acel RE: în

faţa subiectului) Dacă nu aţi scris aceluia, replica nu este altceva decât un e-mail cu virus,
vierme sau troian;

- nu deschideţi decât dacă aveţi un bun antivirus, e-mail-urile multiple, unde vedeţi o
seamă de adrese din carnetul de adrese al trimiţătorului!  Acel “prieten” nu se protejează şi nu
vă protejează dacă el vă pune de lene adresa in prima sau a doua casuţă de adrese;

- puneţi-vă pentru e-mail multiplu sau FW, adresa dvs. în prima căsuţă (sau nimic), lăsaţi
liberă căsuţa a doua! Activaţi a treia căsuţă de adrese - Bbc sau Cci -  şi puneţi acolo adresele
prietenilor! Dacă reprimiţi acel e-mail şi nu mai vedeţi alte adrese, e bine!

NU DESCHIDEŢI e-mailuri de la necunoscuţi cu subiectul “Hi”, “Hay” sau “HEY” wow
this is crazy check  sau alte prostii in engleză! Nu veţi găsi nimic folositor acolo! Decât o
adresă al unui site de unde vă veţi umple calculatorul de viruşi! Mai ales, nu ni le trimiteţi nouă!

Raportaţi SPAM asemenea adrese, vedeţi imaginea de la pag. 30
Lăsaţi tendinţa actuală de a arăta că sunteţi “telectual” scriind subiectul în alte limbi,

scrieţi româneşte, adică sănătos! A scrie româneşte e scris antivirus în primul rând, sintagma
românească e clar că nu poate fi refolosită de troienii şi viermii care de regulă folosesc în
limbajul lor de programare cuvinte englezeşti!

NU NE MAI INVITAŢI pe site-urile dvs. de socializare, ce să facem noi acolo ca asociaţie?
Cui să-i dăm like pe poză şi un “Mmmm... mumoaso, cât eşti de tare!” sau “Vreau să ne întânim,
mă intersezi...”?

La o nebunie de ţară adusă în colaps, doar degradare morală şi abandonarea limbii noastre
literare ne mai lipseşte! Sper ca pagina “Blasfemie la adresa limbii române”, pe care-o vrem
permanentă, pag. 30, le va fi luminat minţile acelora care încă ne mai trimit articole gen Institutul
Cultural Român de peste ocean, cu producţie literară avizată de “patibularul Patapievici” şi
iluştrii noştri maghiari puşi în fruntea culturii române ca miniştri, secretari de stat sau consilieri!
Ce facem? Ca să nu “discriminăm” pe alţii ne discriminăm pe noi înşine şi ne murdărim limba?

(urmare în pag. 30)
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«ÎN NUMELE SPERANŢEI»
Intreţinută de doctor în filologie prof. univ. Alexandru
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MOTTO:   “ Tocmai în asta
consistă   puterea tragică a răului,  că cel
care-l  comite găse?te mii de motive
pentru a-l scuza.”

Mihai Eminescu

A B U Z U L   SI   C R I Z A   D E   A U T O R I T A T E
( continuare din numerele trecute )

 Deşi fenomenul Piaţa Universităţii ar merita
o analiză complexă, documentată şi obiectivă,- un
deziderat  mai curând pentru generaţia viitoare – în
articolul de faţă, el va fi evocat doar ca o realitate
social politică în raport cu care  autoritatea instalată
după căderea dictaturii s-a comportat aproape
aberant. In esenţă, preşedintele Ion Iliescu, CPUN
şi guvernul au acţionat într-o manieră confuză şi total
lipsită de înţelepciune politică.  Gestionarea acestui
conflict a evidenţiat manifestarea concomitentă a
celor două anomalii : abuzul de autoritate şi criza de
autoritate. Fiindcă, în esenţă, ce a reprezentat Piaţa

Universităţii ? Ea a fost manifestarea legitimă a unor cetăţeni împotriva unui fenomen care şi-a dovedit
consecinţele nefaste până în zilele noastre : promovarea în structurile de putere şi economice a foştilor
securişti şi nomenclaturişti. Incepută de studenţi sub semnul lozincii Jos comunismul -  deşi după
părerea mea, ţinta era inadecvată şi ea a permis puterii să manevreze în consecinţă (după Revoluţie,
structurile comuniste au fost distruse ; nu comunismul era duşmanul nostru, ci comuniştii şi instrumentele
lor care au mânuit puterea şi care în loc să fie deferiţi justiţiei pentru ilegalităţile comise, au fost
răsplătiţi cu funcţii şi oportunităţi de îmbogăţire) – ea a devenit încetul cu încetul o mişcare amplă, cu
o participare din ce în ce mai diversă şi din ce în ce mai radicală.  Iar această evoluţie a fost determinată,
în primul rând, de comportamentul  puterii,  inadecvat, uneori chiar gogoman prin aroganţă şi lipsă de
tact politic. Un comportament în care atributele autorităţii au fost  înlocuite cu maladiile ei. In loc să
încerce toate mijloacele posibile ale unui dialog autentic care să dezamorseze starea explosivă, Ion
Iliescu - deci omul cu cea mai înaltă răspundere în structurile autorităţii – se comportă exact ca Ceauşescu

faţă de revolta timişorenilor. Huliganii dictatorului
au devenit golanii preşedintelui, « uns » de
Revoluţie. Intristătoare şi descalificantă filiaţie !?!
Dar mai ales, iresponsabilă reacţie a unui conducător,
investit în numele şi în slujba democraţiei. Intrebările
lui retorice aruncate ca justificare a refuzului de a
dialoga:« Pe cine reprezintă (manifestanţii – A.M.) ?
Cu cine să negociem ? » exprima nu doar lipsa
exerciţiului democratic, în gestionarea autorităţii, ci
mai ales aroganţa celor care socotesc că doar ei
reprezintă ceva sau pe cineva.

Este un comportament pe care l-am
reîntâlnit, de altfel, şi cu ocazia manifestărilor de
stradă recente. Aroganţa dispreţuitoare a
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autorităţii băsesciene se întemeia pe aceeaşi găunoasă întrebare : « Pe cine reprezintă ei ? »  Este
adevărat că până la urmă au înţeles pe cine reprezintă şi în consecinţă, pentru a-şi salva pielea
(fiindcă proşti nu sunt şi au priceput că soluţia din 1990 le-ar fi fost fatală), au sacrificat un nechezol de
prim ministru, oferind « prostimii » o satisfacţie de orgoliu. Ei tot n-au înţeles însă că nu soluţia
batjocoritoare a chiriaşului de la Cotroceni a pus capăt manifestaţiilor, ci duşmănia unei ierni apocaliptice,
trimisă parcă să ne încerce şi mai mult răbdarea. Aşa cum a făcut-o şi T. Basescu, atunci cand în locul
unui personaj onomatopeic, pitit în culise, a aruncat în avascena guvernului un ungurean din stirpea
personajului mioritic. Le intră greu în cap politicienilor că nu e bine să te joci cu răbdarea popoarelor.
O fi ea « schimbarea domnilor, bucuria nebunilor » , dar în ţara asta nu trăiesc numai nebuni. E un
adevăr de care ar trebui să ţină cont şi opoziţia de astăzi.

Pentru a reveni la începuturile istoriei noastre post-revoluţionare,  care au fost consecinţele
acestei probe de cecitate politică ?   Manifestările extremiste de tipul « moarte lui Iliescu » au devenit
tot mai frecvente, ca şi  violenţele contra celor care-şi exprimau dezaprobarea faţă de blocarea circulaţiei
pe una din arterele principale ale Capitalei  dar mai ales, reacţiile autorităţilor pe cale să-şi piardă
autoritatea au determinat solidarizarea cu Piaţa Universităţii a unor personalităţi de prestigiu ale culturii
şi artei din România ca şi din străinătate.  Angajarea acestora a metamorfozat  până la urmă insulta
prezidenţială  în titlu de onoare.

Autoritatea care i-a justificat lui I. Iliescu alegerea în fruntea FSN si apoi în fruntea ţării, prin
alegerile din mai 1990, a fost astfel nu doar întinată, ci mai ales infirmizată. Practic, autoritatea personală
s-a pulverizat, preşedintele nemairămânând decât cu autoritatea instituţională. Cum a exercitat-o se
ştie. Nici actul de înţelepciune şi responsabilitate cetăţenească a studentilor conduşi de Marian
Munteanu, care pe 24 mai s-au retras din Piaţă, înţelegând, cu tristeţe,dar cu luciditate, că democraţia
înseamnă în primul rând respectarea votului universal, n-au limpezit minţile tulburi ale celor aflaţi la
putere. In timp ce aceşti tineri de carte se supuneau regulilor democratice, fără plăcere dar şi fără
disperare, cei pe care poporul îi aleseseră să conducă ţara în spirit democratic şi-au început guvernarea
ca nişte violatori ai democraţiei. In noaptea de 13 iunie, formaţii de poliţişti pătrund în Piaţa Universităţii
şi evacuează cu o violenţă sălbatecă cele aproximativ 200 de pesoane care se mai aflau acolo.

Cum violenţa naşte totdeuna violenţă iar sălbăticia,
sălbăticie, reacţia cetăţenilor a fost aşa cum se ştie.
Incendieri  de maşini ale poliţiei, atacuri, incendieri şi
devalizări ale unor instituţii de stat reprezentative,…
haos ! Haos, pentru că voinicii şi curajoşii care la 2
noaptea maltrataseră nişte oameni paşnici, la lumina zilei
şi în faţa furiei dezlanţuite au dispărut, ca şi toţi şefii lor,
reprezentând autoritatea legală. Intrat în panică, domnul
Iliescu care-şi pierduse autoritatea personală, încearcă
s-o pună în practică pe cea instituţională. Numai că
opţiunile sale necugetate în alegerea colaboratorilor , a
celor investiţi cu exercitarea autorităţii, se răzbună pentru
prima dată într-un mod cu totul dramatic. Pe cine-şi
alesese d-lui ca ministru de interne ?   Pe generalul

Chiţac, cel care nu peste mult timp va fi condamnat la 15 ani de închisoare pentru participarea la
reprimarea manifestanţilor de la Timişoara. Iar domnul Chiţac, ca şi celălalt general de teapa lui,
parcă-şi puseseră din nou picioarele-n ghips. Autorităţile legale ale statului, legitimate de alegeri cu
mai puţin de o lună înainte, şi-au abandonat autoritatea (de teamă ?!, de neputinţă ?!, ispitiţi poate de
eventualele profituri ale eventualei lovituri de stat despre care s-a tot vorbit, cu sau fără temei ?! Cine
mai ştie astăzi ??!! ) iar haosul părea a fi de neoprit. Si atunci, domnul Preşedinte, în disperare de
cauză  şi criză de autoritate, cere ajutor ţării să salveze Revoluţia aflată în primejdie.

Ca de atâtea ori în istorie, poporul, oamenii simpli sunt gata să răspundă, cu dăruire şi adeseori
cu spirit de sacrificiu, la chemările patetice, uneori disperate ale conducătorilor, de a salva ţara aflată
pericol. Si oamenii au văzut la televizor imagini tulburătoare, imagini de groază. Si au început să vină
la Bucureşti şi din Bucureşti, la apelul Preşedintelui. Numai că alături de această reacţie naturală,
onestă şi solidară, în culise se pregătea substituirea autorităţii personale şi de stat pierdute cu autoritatea
ingestionabilă a mulţimii teleghidate împotriva unui obiectiv difuz. Practic, puterea legitimă, incapabilă
să exercite autoritatea legală, a recurs la soluţia nelegiuită  de a organiza  şi de a conferi atribuţii
poliţieneşti unui grup social, mobilizat să facă ordine acolo unde statul nu era capabil s-o facă.

Alegerea minerilor n-a fost întâmplătoare. Aceşti oameni care muncesc sub pământ şi trăiesc
sub nevoi, care sunt vămuiţi nu doar de lumina soarelui, ci şi de lumina cărţii, sunt bărbaţi dintr-o

(continuare în pag. 33)
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NECULAI BERCARU (n. 1957, Bacău)

Poezii - Poezii, glosse, poem

DEBUT LA

SÃMÃNÃTORUL

CHEMAREA DRAGOSTEI

În cânt de flori noi ne-am trezit
Din somn străin nelegiuit
Petale albe curg din cais
O noapte sfântă ne-a atins
Izvoare plâng. Se zbat în piept
Venirea ta mereu aştept.
Pluteşti desculţă printe flori
Cu luna-n păr şi roua-n zori
Pe rochia albă curg din stele
Lumini virgine şi rebele.
Beau buzele de roşu mac
In vifor şi surâs şi leac
Mă pierzi în vrajă şi descânt
Şi rătăcim prin flori şi cânt
În zbor nebun nemăsurat
De patimă şi de păcat.
E noaptea aceasta ca un vis
Cu fericirea ne-a atins.
Beam buzele de roşu mac
Şi ne îmbătăm şi n-avem leac.

LACRIMILE

Lacrimile nu ajung pe pământ
Vâltoarea din suflete sunt
Când se înalţă spre cer
Insoţesc mereu un mister
Nu pot fi prinse în cuvinte
Sunt neştiute, sunt sfânte
Cei rai nu ştiu lacrima
Cum florile nu ştiu supăra
Durere, vifor, plăcere
Lacrimile urcă-n tăcere
Se întorc la locul lor sfânt
Lacrimile nu ajung pe pământ
Suferinţa schimbată în  lumină
Lacrimile sunt fără vină
Curg dar nu ajung niciodată
Să lase o urmă udată.

DESENELE:

ANCIDAN



Pagina 7

Sămănătorul - Anul II. Nr.  4 - aprilie 2012 - PROZÃ

Citiţi întregul volum pe site-ul  http://www.samanatorul.ro/editura-online/
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Neculai_Bercaru-Poezii.pdf

EMINESCU

Eminescu e un cânt
Vraja nopţii, un descânt
Floare de nu mă uita
Iubire, vifor şi stea
Un cuprins de necuprins
Un foc viu de neatins
Emoţii sunt perindate
In gânduri nemăsurate
Şi ne poarta-n somn de tei
În mireasmă de pe alei
E simplu şi atât de greu
Destinul lui e şi-al tău
Suflet mistuit de dor
E trecut, e viitor
Da simbolul unui vis
Un atins de neatins
Este hrana unei ţări
Curcubeu rupând culori
Lumină, vuiet, venin
Un destin fără destin
Risipit în căutare
Sorbindu-şi purificare
Taina lui nemăsurată
N-o descoperi niciodată
Ne dorim la fel iubirea
Eminescu-i mântuirea
E divinul zbor din noi
Cu păr lung pe umeri goi
Uluieşte-n grai fierbinte
Din ochi trişti, cu glas fierbinte.
E de neatins de timp
Face parte din olimp.

VRAJA  NOPŢII

Floare albă, floare sfântă
De cireş în vânt cernută
Floare roşie de mac
Trezită de pit-palac
Floare albastră, floarea mea
Floare de nu mă uita
Trandafir şi garofită
Flori de câmp şi lamâită
Vântul va aduna-n soapte
Şi vă împrăştie în noapte
În lumina sfântă clară
De lună în plină vară
Greierii se scaldă în flori
În mireasme şi culori
Salcia plânge lumină
Tăcută, albă, straină
Lacul tremura plăpând
Noaptea-n lună adunând
Broaştele-s în recital
Se înalţă val din val
Vara aceasta e divină
Floare albă, floare fină
Floare de nu mă uita
Am sorbit din vraja ta

Desen: dr.

George

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

Mono-loguri dia-logate

- De ce e cartea grea?
- Pentru că au scris-o unii grei de cap...

- De ce e lumină,ziua?
- Ca să vedem ce am visat noaptea...

- De ce au oamenii, picioare?
- Ca să nu gândească cu capul...

- De ce nu mai au oamenii încredere unii
în alţii?
- Pentru că nu mai trăiesc unii în locul
altora...

- De ce nu mai au oamenii, cuvânt?
- Pentru că, deşi nu face nici doi bani, este
bunul cel mai scump, din cer, şi de pe pământ...

- De ce există pe lume răutate?
- Dacă nu ar exista răul, cum am mai şti
ce înseamnă aceea bunătate?

- De ce trece timpul?
- Ai văzut ce f rumos arată hainele
călcate? Timpul trece ca  un fier de călcat,
peste ce am ţesut din noi, în viaţă...

24 aprilie 2012

CUGETĂRI  ASOMATE
DIN CALICIA

Delecaţi-vă cu pastilele  trimise de colaboratorul nostru
din IOVACRA  oltenească

PORTOCALĂ CU ZEAMĂ DE
VARZĂ ŞI PUFULEŢI

Politică şi diplomaţie: Poţi să împaci cel mai
bine, şi capra, şi varza, mâncându-le pe amândouă.

Ipoteză: La drept vorbind, peştele cel mic,
când este înghiţit de cel mare, are o singură şansă:
să îi  stea în gât. Concluzie la nivel de serviciu: Staţi
în gât şefilor voştri.Concluzie la nivel de stat: Staţi
în gât marilor peşti, şi paraşutelor lor militare şi
financiare.

Concluzie de cerşetor calician: Avem numai
fraţi, în întreaga lume: Fratele cel mare de la Răsărit.
Fratele cel mare de la Apus. Fratele cel mare de
peste Ocean. Şi Fratele nostru cel mare iubeu, care
ne dă şi nouă un ban...

Deviza secolului 19: Învăţaţi, Învăţaţi,
Învăţaţi!

Deviza deceniilor 1960-2005: Cheltuiţi,
cheltuiţi, cheltuiţi!

Deviza viitorului: Răbdaţi, răbdaţi, răbdaţi!
 Morala este desertul lipsă la o  masă   peste

care sari.
Adevărul este greu de înghiţit; de aceea,

este folosit aproape întotdeauna sub formă de
supozitoare.

Nu că n-aş fi prost, dar modestia mă obligă
să vă consider un profesor desăvârşit al meu în acest
domeniu.

Omenirea persistă în prostie cu toată
ferocitatea inteligenţei ei...De ce? Pentru că prostia
este atât de comodă!...

Nu-mi stricaţi şi ziua de azi aducându-mi
aminte că nu este ziua sfârşitului lumii!
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Liviu-Florian Jianu

Ideea de fair-play

Azi de dimineaţă, în tramvai, o femeie frumoasă,  tânără, elegantă, trecea
pe culoar cu un teanc de bani în mână. Bani noi, frumoşi, apetisanţi. Pentru o
clipă, am crezut  că este o controloare de bilete. Dar ce controloare de bilete
trece prin tramvai cu un teanc de bani în mână? Să fi fost o vânzătoare de
bilete? Atunci ar fi trebuit să  ţină în mână bilete de călătorie, nu bani!
Lumeasca inspiraţiune îmi spune că nu era nici controloare, nici vânzătoare
de bilete. Femeia era, pesemne, de la  Fondul Monetar Internaţional, Banca
Europeană, sau Banca Mondială. Ce să facă sărmanele bănci! Dacă statele
nu le mai onorează cu împrumuturi, căci nu mai au din ce să le plătească nici
măcar dobânzile, îşi trimit inspectorii prin autobuze şi tramvaie, să ofere
împrumuturi, direct, cetăţenilor! Vrei o sută de lei  ( 10 pâini )? Le primeşti,
plăteşti dobandă 2-3 pâini, dar îţi dai şi câinele afară din casă! Vrei 100 de
paini ( 1 milion )? Nicio problemă ! Dar îţi dai şi  părinţii afară din casă!
Băncile trebuie să aibe garanţia că vei putea să plăteşti la termen, şi dobânda,
şi împrumutul, nu? Vrei mai mult? Îţi dai şi copiii afară din casă! Ce este cu
cheltuielile acestea inutile? Câine, părinti, copii? Orice sumă este accesibilă!
Orice dorinţă a ta, ca şi client bancar, este îndeplinită! Numai să îţi dai afară
frigiderul, televizorul, maşina de spălat, fierul de călcat, să îţi tai apa, curentul,
să renunţi la mălaiul cel  de fiecare zi, să îţi vinzi tocăria, cărămizile zidurilor,
tabla de pe casă, să îţi donezi tot sângele,  şi în cele din urma să urci într-un
tramvai numit dorinţa de a avea un serviciu , să îţi iasă în faţă o femeie tânără,
elegantă, cu un teanc de bani în mână. Doriţi un împrumut bancar ieftin? Să
te intrebe. Şi tu să te scotoceşti prin buzunare, să găseşti o hârtie de o pâine, şi
să i-o pui în mână, alături de celelalte bancnote. În numele Domnului, doamnă!
Să fie primit, să îţi răspundă cucoana. Şi vă mai dau un sfat, Doamnă! Mergeţi
la Londra! Începe Olimpiada creditelor bancare performante! Să vedeţi cât
primiţi de la strănepoţii regelui William Shakespeare, numai să plecaţi cât
mai departe de ideea de fair-play!

26 aprilie 2012
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PUFULEŢI CU LILIAC

Este o onoare pentru pădure să ofere
pădurarului lemn pentru securea care o va tăia.

Dacă din cauza copacilor nu vezi pădurea, taie-i!
Lupul îşi schimbă şi părul, şi năravul, şi devenind păstor de miei, îi mănâncă

de Paşti.
Am întâlnit oameni îndoctrinaţi de propria  libertate.
Mai nou, duşmanii îţi vor şi îţi fac binele. Poate că au dreptate. Nu e un bine

să huzurească ei pe pământ, ca în Rai, şi tu să ai parte de el cât mai curând, în
existenţa cealaltă?

 Când ai ajuns din viaţa asta un gunoi, gândeşte-te ce poţi să fii pe lumea de apoi...
 În viaţa de apoi se dau numai medaliile. Luptele se câştigă în viaţa asta.
 Ce frumos ar fi să aud în sala de judecată: Instanta amână dreptatea pentru viaţa viitoare!

Părţile sunt somate să se împace!
La umbra unui mare băutor, nu poţi să fii decât chelner!
Din grămada de bălegar, degeaba miroşi mărgăritarul!
Într-o bună seară, deschisesem fereastra camerei şi ascultam muzică simfonică. În copacul din

faţa ferestrei, a venit o pasăre necunoscută, şi a început să cânte fermecător. Se  oprea, asculta
muzica din cameră, şi îşi relua aria. Duetul acesta – digital, natural – a ţinut mult timp. Mă gândesc că
pasărea a fost atât de bucuroasă că a avut prilejul să concerteze în tandem cu recviemul lui Brahms, pe
care este posibil să-l fi crezut, pur şi simplu, cântecul minunat al unei alte păsări.

Lipsa vreunei doctrine devine ea însăşi, doctrină.
Când îţi piezi iluziile despre oameni, creează-ţi altele! Nu ţi-ai creat iluziile potrivite lor!
Răspuns la un afront: Dacă aş fi fost tânăr, te-aş fi bătut de ţi-ar fi sunat apa în cap. Dar cum sunt

bătrân, şi nu mai am putere, îţi întorc şi obrazul celălalt.
26-27  aprilie 2012

Decât în memoria copilului meu
Spunându-i unui om  că nu l-aş schimba pe tatăl meu, decedat de 25 de ani, nici cu Iisus

Hristos, omul m-a dus pe marginea gropii tatălui meu, şi mi-a spus: “Acesta este tatăl tău. O
mână de carne care a putrezit, şi nişte oase.” “Nu”, i-am răspuns.” Tatăl meu este aici” – şi mi-am
bătut ţeasta cu pumnul “Tatăl meu este în memoria mea. Asta mi-a lăsat el. Cât va ţine minte şi
ea. Şi când nu va mai ţine minte ea, nu voi  mai fi nici eu.”

Cred că ei, calicienii, sunt atât de preocupaţi – mai ales involuntar – să ridice un Rai pe
pământ, copiilor, şi semenilor lor – încât nici nu mai apucă să  îşi scrie, fiecare, cronica acestui
Rai. Îndatorirea aceasta de grămătic al Edenului calician revine scriitorilor rari, şi buni. În fiecare
carte bună, regăsesc aceeaşi Baladă a Meşterului Manole, scrisă de alt păstor mioritic, şi aceeaşi
Mioriţă, scrisă de alt Meşter Manole.

Poţi trăi de o viaţă în Rai, căutându-l.
Sunt oameni care trăiesc nunta de piatră, nunta de argint, sau nunta de aur. Fericiţi cei

care descoperă  – singuri, în doi, sau în cât mai mulţi – cât mai devreme -  nunta de mulţumire a
Raiului!

Dumnezeu mi-a spus că trăiesc în Rai. Nu l-am crezut. Nu eram mulţumit de ceeea ce
fac, în fiecare zi, pentru el. În plus, ştiam că Raiul este undeva, în copilăria şi tinereţea mea. Mi-
am dat seama că m-am înşelat în ziua în care am realizat că moartea nu îţi poate lua părinţii, dacă
nu îţi ia memoria unor clipe, măcar, ocrotite de ei - şi trăite împreuna cu ei.

De câte ori nu s-au rugat îngerii păzitori, şi nu au vegheat în locul lor, bunicii şi părinţii?
Poate că în poarta Raiului celeilalte lumi, dacă există,

te aşteaptă Sfântul Petru, dar dinaintea ei,  te aşteaptă părinţii!
E de preferat un Iad, dar alături de părinţi, unui Rai –

alături de străini!
26 aprilie 2012
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Crima de la răscrucea uliţei
 

Mergea, mergea, gândind cu teamă să nu
fi trecut poştaşul prin dreptul uliţei lor.  Gândurile
îşi luau zborul ca păsările speriate de prin copaci.
Tălpile desculţe nu simţea pietricelele  înţepându-
i pielea albă ce nu cunoscuseră niciodată
pământul.  Îl iubise ne condiţionat, acceptând să
vină, în satul acesta din creierul munţilor, ca
profesoară, ea fată de medici renumiţi din capitala
Ardealului.  Primele zile, Lazăr, proaspăt absolvent
de medicină veterinară, întors cu frumoasa-i
nevastă în satul natal spunea la toţi cunoscuţii că
deschide un cabinet în centrul comunei, să fie
alături de Antonia când era la şcoală. S- o vadă în
recreaţii, să facă planuri de viitor împreună.

Zilele treceau una după alta cu o
monotonie de începuse să o neliniştească.
Mergea ca o nălucă, gândind la Lazăr. ”Ce-o face
el la ora aceasta? Cred că e plecat prin satele
acelea sărăcăcioase să mai salveze câte un
animal bolnav de subnutriţie.  Sau mai degrabă
consultă câte un proprietar de oi, bolnav de cine
ştie ce boli. “ În memorie i se perindau rândurile
scrisorii primite de curând, în care Lazăr i povestea
despre festivalul Aid al-adha unde se sărbătorea
ofranda adusă de Avraam lui Dumnezeu,
sacrificând oi şi miei. ”Săracile animale! “Lui
Antonia i-au dat lacrimile gândind la moartea
acestor animale nevinovate.  Mergea şi îşi ştergea
lacrimile de pe obraz, ca picăturile de rouă, cu
mâneca de la rochie.  Se ruga, în gând, la
Dumnezeu, să vină poştaşul cu scrisori de la Lazăr.
Fiind în vacanţa de vară îşi făcuse obiceiul să
coboare de pe uliţa unde locuiau, în capul şeii,
adică la drumul naţional pe unde trecea poştaşul
cu şareta încărcată de colete şi sacul cu scrisori.
Păşea cu grijă ca glodul întărit de secetă, de pe
uliţă, să nu o înţepe.  Erau clipele când în fiecare
zi rememora frumoasele zile petrecute cu Lazăr
în acest sat, sau alteori asemuia uliţa pe care
locuiau, ca un pârâu ce se varsă în fluvial de asfalt
ce unea două oraşe ardelene.

Privea cu nerăbdare înainte şi vedea
autoturismele cum trec în ambele sensuri
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înfăşurând distanţe pe roci. ”Unde se duc? Ce bucurii
sau necazuri îi împing pe oameni să plece la drum?“

- Bună ziua, doamna profesoară!
Tresări, surprinsă.  Antonia întoarse capul.

Recunoscu un elev al ei care ieşise cu vaca pe poarta
rămasă deschisă.

- Bună ziua, Aurel! Mergi la păscut cu vaca?
- Nu, doamna profesoară.  Mă duc la Bobota

la doctorul veterinar.  Mă aşteaptă taicu acolo.
- Ce are? De câteva zile nu mai mănâncă.

Eee…ce bine era dacă domnul doctor era aici! Nu
mai ne duceam atâţia kilometric pe jos cu animalele.

-  Ai dreptate Aurel! Dar şi acolo unde s-a
dus au nevoie de medici.  De bine de rău noi putem
să mergem în satul vecin, dar în ţara aceia…

Aurel traversă uliţa şi o luă la stânga pe şleau
mânând vaca din urmă cu o nuieluşe.  Strigând din
urmă.

- O iau pe scurtătură…
- Bine…bine…
Antonia mergea mai departe, ocolind cu grijă

glodurile de pe uliţă.  Trecând pe sub un salcâm ce
îşi întinsese crengile peste jumătate de drum întinse
mâna şi a luat o crenguţă cu frunze.  A început să
rupă pe rând câte una. ”Vine scrisoarea! Nu vine
scrisoarea! Vine scrisoarea! Nu vine scrisoarea! “
Aşa până la ultima frunză pe care se afla o gărgăriţă.
A luato în mână cu grijă.  A privit cu atenţie aripioarele
ei roşii cu puncte negre, aducându-şi aminte de
versurile pe care le recita când prindea câte o astfel
de insectă.  Acum le adaptă la dorinţele ei. ”Gargăriţă,
gărgărea/ Vine oare scrisoarea mea? “ Gărgăriţa şi-
a luat zborul şi a căzut nu departe de picioarele ei.
Ne observând-o, Antonia, gânditoare, merse mai
departe călcând, fără să vrea şi fără să ştie, peste
gărgăriţa căzută în colb.  Parcă a auzit un ţipăt.  Sau
i s-a părut.

Ajunsă în capul şelii silueta ei părea o statuie
aşteptând să treacă peste ea veşnicia.

AL. FLORIN ŢENE (n. 1942)

Pe când poezia ţinea de foame
Proză scurtă
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Citiţi mai departe volumul Pe când poezia ţinea de foame  aici
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Al_Florin_Tene-Pe_cand_poezia_tinea_de_foame.pdf

  Destin tras la indigo
  

      Cunoscutul scriitor Dan Dando în după
amiaza zilei de naştere acorda autografe pe ultima
sa carte, după o lansare de succes,  la care vorbise
elogios până şi academicianul Emil Simoş, critic
literar de prestigiu.

      Cartea se vindea repede şi cititorii de
toate vârstele stăteau la coadă pentru a obţine
semnătura autorului sub câteva cuvinte de
complezenţă.

      Scria cuvintele într-un automatism
aproape inconştient.  Gândul său zbura în altă parte,
la soţia sa care s-ar fi bucurat cu toată inima de
acest succes. ”Poate mă vede de acolo.  O simt
lângă mine “, gândea Dan Dando, dând autografe
unul după altul. ”Aceasta este prima carte pe care
o public fără s- o citească înainte Sorina.  Ea analiza
manuscrisul, îşi dădea cu părerea şi de multe ori
modificam textul după sfatul ei. Dacă ar fi citit şi
acest roman în mod sigur mă sfătuia să nu omor
personajul principal.  Chiar şi mie mi-a părut rău
că am făcut în aşa fel ca Dumitru Dumitru, scriitor
cu renume din urbea de sub poalele Dealului Viilor,
să sufere un accident de maşină.  În
momentul scrieri i  acestui capitol, pe când
personajul meu se afla la spital, oscilam între a-l
salva după o operaţie grea, s-au a-l…omorî. Nu
ştiu cum am făcut, dar stiloul mi-a luat-o înainte,
poate gândul m-a împins, şi am continuat să scriu
că Dumitru Dumitru a decedat. M-i s-a părut că
este mai dramatic. Că cititorul asta doreşte. Şi uite
că am avut dreptate!  Academicianul a apreciat
dramatismul subiectului. “

- Domnule scriitor, vă rog să scrieţi şi
numele. Mă numesc Dana Ciocian…!

Dan Dando, parcă trezit dintr-un vis, îi
scrise fetei şi numele, după care a semnat.

- Mulţumesc, domnule scriitor! V- am citit
romanul din revistă, unde a fost publicat în foileton.

Scriitorul o privi cu atenţie.  Era o tânără
cu ochii albaştri şi tenul măsliniu. ”Seamănă cu
Sorina, pe când eram student.  Of, Doamne! Era
vremea speranţelor! Speranţa este hrana celor
neajutoraţi, îi repetam eu cuvintele lui Cesare
Pavese“.

Fata s-a îndepărtat.  Dan Dando a urmărito
cu privirea. Maria s-a pierdut în mulţimea care
trecea pe trotuar. ”A dispărut cum totul se disipează
în viaţa unui om“, reflectă pentru o clipă scriitorul,
căruia i se mai puse în faţă cartea pentru un
autograf.

Aproape de închiderea librăriei, ultimul
cititor a ieşit pe uşa acesteia ţinând sub braţ
romanul proaspăt apărut.  Afară se întunecase.
Cărţile frumos aranjate în vitrină parcă priveau la

perechile de tineri ce treceau pe bulevard. Dincolo
de ele, Dan Dando îşi arunca privirea prin vitrină în
stradă, şi gândurile venite din trecut se amestecau
cu imaginile de pe trotuar acoperite cu  perdeaua
nopţii. Nu mai distingea figurile tinerilor ce treceau
perechi, perechi,dar în fiecare dintre ele se vedea
pe el şi Sonia. ”Aşa privea  şi Mihai Sadoveanu, prin
aceeaşi vitrină când treceam cu Sonia acum o
jumătate de secol şi mai bine.  Fusesem la lansarea
volumului ”Mărturisiri “.  Cum mai trec anii! “

- Domnule scriitor, dorim să închidem!
Dan Dando nu observase că se stinsese

luminile din librărie.  Erau aprinse numai cele de
veghe şi siguranţă.

- Mă scuzaţi doamna Lăpuşanu!  Mă
gândeam şi eu…!

- Nu face nimic…domnule Dando! Lansarea
a fost o reuşită!

- Mulţumesc!
Scriitorul a ieşit pe uşa librăriei şi a luato

agale pe trotuarul bulevardului. Gândurile îl năpădeau
precum vrăbiile înfometate. Ar fi vrut ca Sorina să
fie lângă el. Simţea nevoia unui suflet căruia să-i
împărtăşească sentimentele. A trecut strada şi…

Aşi fi vrut să nu fie o coincidenţă. Aşa s-a
întâmplat.

Înserarea s-a lăsat peste Cluj.  I-am povestit
sfârşitul soţiei. Nu i-a plăcut.

- Florine, nu ţi-e milă de personajele tale?
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CRISTIAN MARCEL FELEA - prozator
(n. 1967, Petrosani, Hunedoara)

Viitorul purta numele tău Sara
Poveştile inimii încep cu o privire,
întotdeauna ţintită până-n inimă.

Apoi o tăcere, un ceas rămas în urmă,
două portocale pe masă, mirare, uimire.

Îţi bei încă ceaiul din cana fierbinte
conversând: două cuburi de zahăr şi lapte?
Puţin unt? Da, puţin, o să plouă la noapte!

Şi-n inimă o rană se cască-nainte.

Nu-ntreba unde-am fost pe atunci când erai,
nu-ntreba ce-am făcut la-nceput, dacă eu;

lasă-ţi gura pecete peste umărul meu,
lunecând în iubire, acum poţi să mă ai!

TE CĂUTAM CU ARIPI DE
FLUTURE

Drumul şerpuia printre dealuri şi motorul
torcea aproape neauzit. La radio se difuzau ritmuri
cuminţi de jazz, întrerupte când şi când de
prezentatorul care, cu puţine cuvinte, introducea
melodia următoare. Înserarea adăuga pajiştilor
tuşe calde, repede schimbătoare şi o urmărea cu
coada ochiului cum privea cu nesaţ colinele şi fânul
cosit adunat în căpiţe.

Reduse viteza maşinii, iar Sara deschise
geamurile lăsând să intre mirosul de iarbă coaptă.
La primul refugiu opri maşina, coborî, îi deschise
portiera, o luă de mână şi o conduse prin iarba
scurtă şi aspră să respire amândoi aerul înmiresmat
al înserării. Se aşezară pe-o ridicătură, el sus, ea
mai jos cu braţele rezemate pe genunchi,
sprijinindu-se cu spatele de torsul lui, ca într-un
jilţ.

Se juca cu degetele în părul ei şi lumina
asfinţitului i-l colora din galben pai în nuanţe

aprinse de roşu. Soarele o binecuvânta pe
creştet, iar el era martorul minunii care-i sfinţea
femeia. Îi sărută părul şi ea se-ntoarse să-i ceară
sărutul pe buze. Aproape că nu şi-au vorbit,
dar ce era de spus? Şopteau ochii ei visători,
murmurau sânii ei ridicându-se şi coborând în
ritmul inimii, iar în pieptul lui fremăta dragostea
ce-o simţea pentru ea.

Apoi soarele traversă o fâşie de nori şi
vibraţia luminii se estompă, purtată de discul
lui turnat într-o formă perfect rotundă, cu
conturul clar, ca luna în perdeaua copilăriei.
Li se auzea respiraţia grăbind momentul
reaprinderii şi minunea se produse, aruncând
evantaie de raze roşii şi aurii. Ochii Sarei se
colorară în argint viu, închizând în ei miracolul
adormirii luminii. Nu se mai gândi, îi sărută

pleoapele, iar ea îi ceru
din nou sărutul pe gură
şi îşi frământară buzele
alene, gustând cu nesaţ
fiecare particulă pe care
o culegeau cu limbile.
„Vreau să facem
dragoste, Mihai!” Ar fi
făcut dragoste cu ea
oriunde. Amândoi erau
bolnavi de dragoste, de
atingerea trupurilor
care se regăseau de
fiecare dată altfel, cu
mirare, ca după
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lungi pauze de absenţă. Îi plăcea să o asculte
descriindu-i cum ar face dragoste cu el undeva,
într-un spaţiu suspendat dincolo şi departe de
simpla cuminţenie a locului tihnit. „Nu trebuie
doar să facem dragoste”, îi spunea, „ci trebuie
să o prindem acolo unde este ea, când este ea.
Iar noi să lunecăm în dragostea asta şi dacă
ne aflăm în metrou, în restaurant sau pur şi
simplu cu capul în nori!” Dragostea îi adusese
acum pe-o pajişte fără nume şi le dădea ghes
să guste din mierea apusului.

Apusurile au savoarea aparte a
lunecării, iar lunecarea aduce cu sine
seninătatea abandonării. Nimic mai omenesc
decât plăcerea imponderabilului, a liniştii pe
care ţi-o dă plutirea lină, navigarea în
crepusculul dintre somn şi trezie, voluptatea
ochilor închişi cu care se hrăneşte starea de bine.
Cine, în mod conştient, consimte să schimbe
tocmai această stare de lunecare cu lupta? Cu
zbaterea? Câţi dintre oamenii din jur nu se plâng
de lupta lor cotidiană şi au un singur vis:
abandonarea delicioasă ce se confundă cu starea
de bine?

Şedeau culcaţi pe-o parte, ochi în ochi,
ţinându-se în braţe. Ea îi trecea mâna cu
degetele fine răsfirate printre omoplaţi, ridicând
talazuri de epidermă, apoi şi-o cobora peste
dunele vertebrelor şi revenea, sorbindu-l din
privire. El îi săruta ochii, fruntea, buzele, lobii
urechilor şi nu se oprea decât pentru a-i trece
degetele prin păr sau peste sâni, spre pântece.

Undeva, aproape, îi aştepta o cameră de
hotel, dar sub apusul culorilor molatice şi în căldura
blândă a lăsatului serii, împărtăşeau o altă stare de
bine, contopiţi printre firele de iarbă. Respirau
parfumuri vegetale şi ritmuri ţârâite din sute de
corzi le acompaniau bătăile de inimă.

Ziua mai era încă a lor, timpul îl furaseră
şi-l ascunseseră pentru că le revenea de drept.
Şoselele alergau copacii pentru ei, norii se
vălătuceau în lături din goana maşinii, apoi pacea
cădea la marginea serii şi îi veghea. Era încă astăzi.
Dar venea ziua de mâine şi o greutate ce de plumb
le umplea amândurora piepturile. Vei pleca, când
te văd? Nu-ţi dau drumul să pleci! Mâine e aşa de
aproape! Da, voi pleca. Trebuie să plec, când te
văd? Nu mă lăsa să plec! Nu te las! Dar trebuie!

I
Îşi aşezase mâinile pe muselina albă cu care

era acoperită măsuţa bistroului, de-o parte şi de
cealaltă a ceştii de cafea, şi le privea. Pielea
îmbătrânise puţin, nu mai era la fel de elastică, dar
degetele îşi păstrau supleţea. Cu arătătorul mâinii
drepte mişca absent coada linguriţei, împingând-o
ici şi colo pe mica farfurie de sub ceaşcă. Ar fi
fascinant să poţi să priveşti cumva din afara ta
sutele, miile de schimbări imperceptibile pe care
timpul le trasează asupra propriului corp. Să vezi
toate aceste lucruri aşa cum te-ai uita, de exemplu,
la un obiect expus în aer liber: azi o pată oxidată
într-un colţ, apoi o mică fisură pe-o latură mâine,
o ciupitură abia vizibilă într-un alt colţ peste alte
două săptămâni şi tot aşa.

În asemenea
momente îţi
c h e s t i o n e z i
identitatea din
p e r s p e c t i v a
timpului, aşa cum
te reîntorci pe
străduţele din
cartierul copilăriei.
Uite, au demolat
casa lui nea Tache!
Ce-a trecut timpul!
Ne dădea în fiecare
d u m i n i c ă
dimineaţa, când se
întorcea de la
biserică cu
t a n t i
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Citiţi întregul volum Viitorul purta numele tău Sara
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Cristian-Marcel_Felea-Viitorul_purta_numele_tau_Sara.pdf

Smaranda, câte un covrig cu mac. Şi în locul
brutăriei au ridicat acum o spălătorie de maşini.
Păcat, mirosea atât de frumos a pâine pe toată
strada!

Chiar dacă avea în buzunarul drept de la
pantaloni cheile unui autoturism luxos, regreta
zilele în care mergea pe jos la întâlnirile cu Liliana
sau se înghesuia pe scările tramvaiului. De ce?
În primul rând pentru că-i lipseau reperele.
Atunci Liliana îl aştepta cu nerăbdare
adolescentină şi dragostea abia înmugurită, iar
ăsta era un reper larg şi consistent, cât tot cerul
aninat deasupra creştetului său. Iar tramvaiul...
a, da, tramvaiul era tot atât de puţin al lui ca şi
atoturismul pe care i l-au încredinţat cei de la
firmă, doar că în el nu se simţea niciodată singur.
Niciodată!

Un cerşetor i se opri în dreptul mesei cu
un teanc de ziare. Nu-i spuse nimic, doar stătea
în faţa lui şi îl privea. Îl privi la rândul său.

- Nu vreau ziare, nu le citesc! Ia, ţine doi
lei! Omul îi luă şi îi strecură în buzunarul hainei,
dar nu plecă. Mihai îl privi intrigat. Mai vrei ceva?
Mai vrei bani, ce vrei? Îl privi mai atent şi abia
atunci îl văzu cu adevărat. Îi văzu ochii. Era în
vârstă şi nu părea să fie unul din cei insistenţi
care cer, cerşesc cu nesimţire, eventual îşi fac pe
nesimţite loc şi în buzunarul în care-ţi ţii
portofelul. Nu, ochii lui exprimau linişte
şi demnitate.

- Eşti trist, aşa de trist! îi spuse
omul, te pot ajuta cu ceva? Ce ironie,
auzită din gura unui om aşezat cuminte
la periferia convenienţelor sociale, trăind
din milă, dar gata acum să ofere la rându-
i compasiune. Îşi plecă ochii în faţa
acestui om şi-l învită încet, abia auzit, să
ia loc. Bătrânul se aşeză, dar un ospătar
alarmat veni repede să-l ridice şi să-l
scoată din terasă pe stradă.

- Nu, lasă-l, e invitatul meu! Adu-
i o cafea şi...şi ce-ai mai vrea să-ţi aducă?
îl întrebă el pe omul care şedea cuminte
şi stingher doar pe o jumătate de scaun.

- Nu ştiu, nu vă derajaţi, nimic.
Poate ceva de mâncare, nu cine ştie ce,
mulţumesc!

Ospătarul privi neliniştit şi cu puţină
răutate în ochi toată scena, dar când văzu că
totul e luat cât se poate de în serios, îşi
recompuse amabilitatea pe faţă şi porni să
aducă ce i se comandase. Mihai rămase singur
cu omul, care-i căuta cu mare curiozitate
privirea şi părea să-l îndemne să vorbească.
Iar lui îi fugi gândul la Sara.

„Am stat ore în bucătărie, am făcut
vinete umplute (le-am fotografiat cu telefonul
mobil, să ţi le arăt când ne întâlnim) şi
chifteluţe şi am spălat tone de vase. Sunt
epuizată şi am nevoie să stau departe de
bucătărie o vreme. Vinetele au ieşit chiar
bune, cred că ţi-ar place. Violeta le-a aruncat
o privire cercetătoare şi m-a anunţat că are
de gând să le guste, aşa că m-a făcut fericită.
Nu cred că o să şi mănânce, dar dacă le gustă
mă bucură că nu neagă din start posibilitatea
de a-i plăcea ?i are deci o curiozitate pentru
noi gusturi. Am cumpărat, evident, două
vinete prea mari, am mâncat cumva o
jumătate. Dar ajunge cu <aventurile> mele
gospodăreşti! Am citit mesajul tău şi n-am
cuvinte să-ţi spun cât de mult îmi place, cât
de inspirat ai fost, cât de dor îmi este de tine
şi cum îmi amintesc, din nou, cât de mult te
iubesc şi de ce te iubesc.”

Sara îl iubea ca o
nebună. De fapt nu, nu
era chiar aşa, dar aşa îi
plăcea lui să-şi
închipuie. Sara nu îl
iubea excesiv, doar că
o făcea altfel decât era
el obişnuit să fie iubit
de o femeie. Îl cerceta
mereu nu cu vorba, ci
cu ochii ei căprui, şi-l
dorea intens în fiecare
clipă. Iar el îi iubea
ochii!
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Alte oferte pentru activitatea şcolară şi studiul individual:
http://www.varox.ro/

Excepţional

pentru copii

sau elevii dvs. !

Divizia Educationalã Prietenii Tãi
OFERTA EDUCATIONALA COMPLEMENTARĂ ÎNVĂŢĂMÂNTULUI FORMAL

https://www.facebook.com/groups/272411492852314/
comenzi@samanatorul.ro
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       George Anca
Nu vreau să fiu următorul

Altă ploaie nu mai are cer. Totul e
împotriva mea. N-am pe cine jigni. Taina vieţii
mele. Nicolae Labiş 30 – 9. Ai umor. Ce mai poţi
avea? Arăţi de douăzeci de ani. Am stat cu faţa
spre lună. L-am învăţat multe. Pe picioare nu te
spăla? Nu, am un slip din anul 1. Parcă ai avea
douăzeci de ani, zău. Am 21, ai vreun ban să-mi
împrumuţi?

Aruncă zarurile în genunchi.
Mâncătorilor de bostani, devoraţi-mă altădată.
Umblaţi, păduchi, prin bătrâneţea-mi ca o barbă.
Cum făcea Rabelais? Uite aşa. Am un vin, de
unde-l am, Cobia, cobe, vin să mă închin, pe
urmă-ţi dau la cap. Boltă mamei mele n-ai fost,
de unde te apropii? Ţi-ai vărsat norii în ploi,
pământul în văi, munţii în mumele munţilor. N-
are cine să mă-ntrebe de ce-mi tremură mâinile
Bate vântul.

Sfârşind viaţa, începând destin tragic,
statuia vie, lemnul nu mai creşte. De la mama –
sărbătoare, de la tata, altă mamă şi o fiică mie
soră. Pierdeam timpul prin fântâni. Claritatea
minţii vine de la dumnezeu (nu există). Al treilea
zăzboi mondial s-a dat pe spinarea unui ţânţar,
ba pe o foaie de trifoi. N-a existat. A citit Freud,
şi de-aia mă bătea. Salturi cu dorinţa aplecării.
Eliberaţi-mă de moartea altora. Nu mai trăieşti
când ştii dinainte ce, când vei muri. Prea frig,
îmi vâjâiau urechile, aud ecoul încă.

*
Pagini din trecutul diplomaţiei

româneşti, Cântare României, Ultima noapte,

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

Din jurnale, volumul 28

Povestiri eroice, Unele aspecte ale ajutorului
militar acordat de Rusia României în timpul
campaniei din 1916, Patruzeci de ani de la la
luptele din 13 decembrie 1918, Întunecare, Te
slăvim Românie, Istoria României în creaţia
literară, Hora morţii, Pădurea spânzuraţilor,
Jocul cu moartea, Fata cu arma, Lumina
primăverii, Versuri.

Filosofia stilului, Geneza metaforei şi
sensul culturii, Trilogia cunoaşterii, Poezia lui
Lucian Blaga, Aurore, Le voyageur et son ombre,
Paradoxes psychologiques, Paradoxe
sociologice, Pesimism şi optimism, Chefs
d’oeuvre de Tchika matsou, Drames d’amour,
Le Shoji, Metamorphose de la litterature,
Dictionnaire de litt. cont, Le festin, La litt. Des
japonais, Journaux intimes des dames de la cour
du vieux Japon, Il teatro giapponesse, Din
cântecele curtezanelor japoneze, El drama lirico
japones, Breve histoire de la litterature arabe,
La litt. Sanscrite, Poesie heroique  des indiens,
Fables et contes indiens, Antologie sanscrită,
Cing no, Choix de pieces du theatre lyrique
japonais, Nationa proverbs of Japan, Maximes
chinoises, Trois mysteres tibetains, Histoire de
la litterature japonaise, Sages et poetes d’Asie,
Vieux drame japonais, Le journal d’une geishe.

Barca pe care se trece marea vieţii şi
marea morţii (guzei no fune); mitul morţii
neîmplinite, ideal de moarte eroică, ideal de
moarte meditativă, ideal de moarte vulgară.

*
Ascultam fără putere din Godot. Mă

bucurasem cu picioarele îngheţate când a trecut
pe pe lângă mine o fată cu nume din Blaga. Salut,
Mira. Mi-a şi răspuns. Am fost la aia. Cum era
camera? Mică. Eu ţi-am spus, ce avea în ea? Un
radio mare. Tot de la mine ştii. Avea cărţi de joc...
Ai jucat cu ele? N-am jucat. Ţi-a dat în cărţi, dacă
nu ţi-a dat, n-ai fost. Dacă n-aş fi fost, imediat ţi-
aş fi spus că am jucat cărţi, ca să mai am un
argument, dar am minţit, îţi dai seama, anume
ca să te păcălesc, am jucat poker. Şi dacă nu te
cred? Avea cărţi proaste şi bune, avea Vlahuţă,
ăla în două volume mari, un album de poze,
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o ceaşcă cu compot pe masă. Ce i-ai făcut? Ce
să-i fac, eu sunt pur, m-am dus numai s-o văd.

Uite ce zice Hegel în Fenomenologia
spiritului, Cunoaşterea sensibilă: Eul, o
cunoaştere, care cunoaşte obiectul numai
fiindcă acesta este, şi care poate să fie sau să
nu fie. Obiectul eate însă adevărul şi esenţa, el
este, indiferent dacă este cunoscut sau nu; el
rămâne, chiar dacă nu e cunoscut; cunoaşterea
însă nu este dacă nu este obiectul.

În holul colosal al universităţii m-a luat
una de mână şi a fugit cu mine pe trepte: hai la
film. M-am dus. Vrei să vezi un yogin, la circ?
Nu mă interesează tâmpenii de-astea. Nu e
tâmpenie, e eliberare de experienţa
pământească... Nu sunt normali ăia... Toţi
indienii practică yoga, am minţit. Toţi indienii
sunt nebuni. De ce tocmai ei practică aşa ceva,
şi noi nu?

Se certase cu iubitul ei. A scos o poză:
ca să vezi despre ce e voba. Credeam că-mi arăţi
o poză de-a ta. Nu, cu el am umblat... Vrei să
spui că e bine? Şi cu gâtul strâmb, tot ţi-l
arătam, mă interesează omul, şi lucrul cel mai
important e că ne-am certat din cauza mea.
Cum? Nu-ţi spun acuma, n-am chef.

Acum un an, la masa asta de aici, neagră
şi mică, a scos o poezie de Blaga, mi-a citit-o în
cinstea iubitului ei şi mi-a spus acelaşi lucru:
că poartă vina pentru că s-au certat. După ce
am terminat cafelele, am dus-o vorbind de
aceleaşi lucruri, s-a apropiat misterioasă,
implorându-mi discreţia şi mi-a şoptit: dacă ar
fi după mine, niciodată n-aş înceta să fac
dragoste.

Am întâlnit pe urmă alte două fete, una
îmi era iubită, alta nu. Am băut iar cafele. Cea

care nu-mi era iubită mi-a vorbit despre un
prieten egiptean al ei, Hafiz. Spre seară, după
ce mă despărţisem şi mă grăbeam să citesc o
carte de estetica poeziei indiene, mi-a părut că-
mi face semn o fată s-o aştept. Am regretat când
am aflat că nu-mi făcuse niciu semn, dar că mă
roagă s-o duc la troleibuz.

Între timp, a trecut Ioniţă pe lângă noi:
în sfârşit, văd şi eu o fată care-şi pierde timpul
cu tine. Ea a chicotit: nu-l provoci la duel? Dar
Ioniţă ieşise, mă găseam tot în hol, un fel de
sarabandă. Pe străzi am mers aproape etern.
Mă făcea caraghios şi dezechilibrat, eu
răspunzându-i cî debitează prostii. Îi
mărturiseam pasiunile mele, una Cernica, una
un munte plutitor, apoi un tată mort cărând un
copac la vârsta mea de acum.

Ce crezi că dacă s-a plimbat cu tine o
lună, două, trei, trebuie să se şi îndrăgostească?
Tu ai fost îndrăgostit de ea? Îndrăgostit e un
cuvânt hidos. Am fost blegit. Ăsta e un cuvânt
hidos.

Am mâncat, am băut cafea, am fumat şi
s-a făcut miezul nopţii. Sfâşii calcul, tragi linii
în tuş silenţios. Iar sfâşii calcul, vii să mă
înconjuri. Ne temem de cea care doarme şi ne-
ar putea surprinde. Aşa că te întorci la planşetă
şi sfâşii, apoi mai desenezi. Îmi coşi nasturele
la palton. Iarăşi sfâşii calcul.

Te dai la lupi, lupii se dau la tine. Te
prind cu dinţii de ceafă, de gât, de brâu, de tălpi.
Şi eu? Tu te-ai dus. Rămân numai animale
domestice. Înfigi un cuţit într-unul şi-l mănânci
tihnit. Pe pământ nu se va şti că un cuţit în
pântec ţii.

Accept nemurirea, minus atâtea astre.
Vieţile mele nemuritoare se vor mototoli în vatra
focului, în matca apelor, ca sugestii ale
spaţiului, dar niciodată oasele mele nu vor sorbi
Calea Lactee, nici nu vor sufla prin ele vânturile
lumii. Doar de timp şi muzică, netangibile, ne
ataşăm. Dacă tentaţia imortalizaţilor ar coborî
pănă la a se compara cu lumina, durata vieţii
noastre ar fi un sunet.

Huma poate ţine piept întregii materii.
Umblu prin tramvaie în acest decembrie veneric.
Uite-o, ieri uitase tot, chiar şi cum se spune în
engleză poftă bună. Vorbeşte cu urâta, dau să
salut, îmi face semn să plec pe motiv că
vorbeşte cu un cadru didactic, iar peste o oră
se apropie ea de mine şi-i răspund cu aceleaşi
cuvinte, fiind într-adevăr cazul. Mai întâlnesc o
fată urâtă, cu ochelari şi gene adânci.

Citiţi mai departe aici:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxlZGl0dXJhb25saW5lfGd4OjZlNmY1MDg0OTJhMjRjYzY
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1. Crucea - Cross - Croix
Trad.  în  lb. franc. şi eng.

hanurile pline,
nicăieri un loc pentru
Iosif şi Maria

crowded inns,
nowhere a place for
Joseph and Mary

auberges pleines,
nulle part lieu pour
Joseph et Marie

             *
o stea printre oameni
magii pornesc la drum:
s-a născut Hristos!

a star among people
magi hit the road:
Christ is born!

une étoile parmi les gens
les mages partent au chemin:
Christ est né!

steaua deasupra:
aur, smirnă, tămâie
aduse de magi

the  star shines above:
gold, myrrh and incense
the magi's gift

étoile au-dessus:
or, myrrhe, et encens
apportés par les mages

             *

în templu,
fericit Simeon
primeşte în braţe pe Domnul

in the temple,
happy Simeon receives
the Lord in his arms

dans le temple,
hereux Siméon reçoit
Seigneur dans ses bras

astăzi cămaşa
îmi aduce aminte
de răstignire

the shirt
reminds me today
the Crucification

la chemise me rapelle
aujourd’hui
la crucifixion

ION UNTARU - Poet, proză scurtă.
( Com. Băneasa-Giurgiu)

Poeme cu ochii inchisi
Traduse în limbile engleză, franceză şi sârbă

Moto:

în lume necazuri veţi avea;
dar îndrăzniţi. 

Eu am biruit lumea. (Ioan 16.33)

in the world you have
trouble and suffering, but take courage

I have conquered the world. Jean 33.16)

dans le monde vous aurez des tribulations;
mais prenez du courage.

J’ai vaincu le monde. (Jean 16.33)
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  Citiţi întregul volum “Poeme cu ochii închişi”  aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Ion_Untaru-Poeme_cu_ochii_inchisi.pdf

inclusiv cu trad. in  lb. sârbã

steaua pe boltă;
Iosif şi Maria
se închină Pruncului

the star on the vault;
Joseph and Mary
worship the Holy Child

l'etoile dessus;
Joseph and Marie s'agenouillent
devant le Saint-Enfant

Fiul răstignit
rezemat de cruce,
Dumnezeu plânge

Son crucified
leaning against the cross,
God cries

Le Fils crucifié
appuyé contre la croix,
Dieu pleure

             *

răsună toaca
în noaptea împăcării,
lumea la denii

Easter evening
on the night of reconciliation,
everyone to church

Vepres Pascales
dans la nuit de la réconciliation,
tout le monde a l'eglise

Noaptea Învierii:
atâtea lumini
strălucesc în cimitir!

Resurrection Night:
so many lights shine
in the cemetery!

Nuit de la Résurrection

tant de lumieres brillent
dans le cimetiere!

             *

rugăciune
cozonac, ouă roşii:
Hristos a Înviat!

prayer
sponge cake, red eggs:
Christ is Risen!

priere
grazepain and oeufs rouges:
Christ est Ressuscité!

pe iarbă ştergare
albe şi noi în genunchi,
ne rugăm

white towels on the grass
and all of us on our knees,
in praying

serviettes blanches sur l'herbe
et sur les genoux,
nous qui prions

             *

pentru Dumnezeu
universul are
forma crucii!

for God
the universe has the form
of the cross!

pour Dieu
l' univers a la forme
de la croix!

fericit cine caută,
dar mai fericit cine găseşte
pe Domnul!

happy is the seeker,
but happier that finds
the Lord!

hereux celui qui cherche,
mais plus heureux encore, celui
qui trouve le Seigneur!

             *

bate-mă Doamne
că mai mult am greşit,
decât am  iertat!

beat me Lord
I was wrong more often,
than I forgave!

condamne-moi Seigneur
J'ai fus plus en erreurs,
que j'ai pardonné!
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Titluri noi :
Noua Ordine Mondiala - Declaraţii făţişe

http://samanatorul.blogspot.com/2012/04/noua-ordine-mondiala-declaratii-fatise.html
Atenţie! Urmează criza de identitate şi economică, 2012-2013.

VEDEŢI ŞI FILMUL CU ACELAŞI TITLU
http://youtu.be/2kDmDS_HNYU

Imagini in 3D:

Mormantul Domnului Isus de la Ierusalim:
http://www.360tr.com/kudus/kiyamet_eng/index.html

Revista Patrimoniului mondial UNESCO:
http://www.pfdheritage.com/wh62fr/index.html?page=10

Documentar: patrimoniul biologic transilvan:
http://youtu.be/ijHBd20B6JM

RECOMANDĂRI DIN
Blogul SĂMĂNĂTORUL

http://samanatorul.blogspot.com/

Exceptional!

Meritã vãzut!

Un film de
Charlie
Ottley
(Marea

Britanie) cu
un

comentariu
de final al
prinţului
Charles
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MARIANA ZAVATI GARDNER (n. 1952, Bacău)

Poemes en francais
     Fragment din volumul care se poate citi integral la

www.samanatorul/editura-online   -   Butonul POEZIE

Mi-été

Calme, est la chaleur huilée
Qui sillonne la surface de la mer
À Southwold, le point le plus Est
de l’Angleterre

Des collines de chaises-longues
Brisent la vue des cabanes au
long du littoral
Qui s’ondulent dans les
couleurs de la mer

A travers les rayons du soleil
La dentelle rose à motifs cherche la sagesse
Des mouettes qui découpent l’air en boucles fortes.

Sur le quai, le compte à rebours en forme de baignoire
Sonne l’heure et la demi-heure
Pendant que ses roues tournent avec la chansonnette de l’eau
propulsée

Pas de retour pour les mamans habillées
Aux couleurs de l’azur
Tandis que leurs progénitures gorgent l’eau gazeuse réfrigérée

Épuisés sur les chaises-longues ouvertes
Hommes, femmes et enfants s’évadent à la sieste
Pendant que le ciel rougit encore plus espiègle

Pour les ombres mouvantes et les vagues cachées
Tout est comme d’habitude ;  au long de la jetée
Des pêcheurs amateurs scrutent l’horizon

Le ciel blanchit son bleu
Sur le labyrinthe d’hommes, femmes et enfants
Assis sur des chaises-longues à motifs animaliers

Ils n’ont  rien à faire, sauf de se reposer et acheter
Des seaux, des pelles et des barquettes de frittes
Contre les cuirassés des mouettes

  Citiţi întregul volum “Poemes en francais”  aici:
http://www.samanatorul.ro/editura/2012/Mariana_Zavati_Gardner_Poemes_en_francais.pdf
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La photographie

L’automne dernier, une décision a été  prise :
la silhouette en culotte et bottes en peau de vache
dont la maison se trouvait à la fin de la route
en descendant la colline mouillée en riz

Dégringolé à la distance, bruit de poids lourds
creuseurs qui étaient sur le point d’écraser
la confusion de l’horizon naturel
où les fossés rauques marquaient l’eau dure

dans la chaleur de midi le flou métallique de son fusil
s’est arrêté à la mi- air sous les mangeoires balancées,
les nuages endormis et les corbeaux silencieux
dans la photographie oubliée de l’an dernier

J’écris

quand il pleut, des bluets écrasés,
entourent les murs tapissés de mon bureau
dans mes rêves d’hommes nus

où les yeux des chevaux descendent
d’un tableau au-dessus de mon bureau piédestal
acheté à l’Exposition d’Art Equestre à Holt
à la fin de l’automne dernier

observés par des secrets verrouillés, serrés
dans l’un des tiroirs où
le jeu de bagatelle repose abandonné.

Vanité

Haut les rames, bas les rames
La Reine des marais
ne peut pas dormir
Elle flotte réveillée
à travers le labyrinthe des canaux

Haut les rames, bas les rames
La Reine des eaux à la couleur verte ardoise
explore la beauté des maisons en tuile
La Reine des bêtes âgées
glisse, rôde et s’envole
à travers les places, les palais et les marées

La montée des marées, la descente des marées
La Reine de la Mer d’Argent
guide les arches et les colonnes
la Reine des ténèbres
se réfugie sous la voûte les ponts
à travers des rêves dans le vent

Mamaia
Poliţia plajei 1900

versus poliţia 2012!
Poliţia de la 1900, măsura pe plajă

minijupele cucoanelor!
Azi fetele şi-arată fesele!
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Două evenimente deosebite m-au adus
la sfârşitul lunii martie a.c. la Bucureşti: pe
deoparte aniversarea zilei de naştere a surori mele
octogenare şi lansarea unuia din cărţile scrise şi
editate în România în urmă cu câteva săptămâni.

Este deosebit de interesant pentru un
călător să ajungă din când în când în locuri pe
unde a mai umblat. În felul acesta are posibilitatea
să compare, să aprecieze sau din contra să
remarce unele aspecte mai puţin plăcute sau poate
nedorite.

În afara bucuriei de a fi din nou în oraşul
în care m-am născut, unde am copilărit şi unde
părinţii şi dascălii din clasele primare, din liceu şi
apoi din universitate mi-au deschis ochii minţii şi
m-au învăţat cum să privesc şi să înţeleg diversele
aspecte ale vieţii care m-au înconjurat şi pe care
le-am trăit, zeci de ani, înainte de a pleca în Statele
Unite, am avut sentimentul că nu sunt un turist
străin ci acelaşi om, care parcă nu a lipsit nici o zi
din viaţa şi atmosfera acestui oraş de care am
fost legat suf leteşte şi  pe care l-am iubit
întotdeauna.

 Un asemenea simţământ l-am încercat
şi în urmă cu cinci ani când am mai fost aici şi l-
am avut şi acuma când am ajuns din nou.

 Din momentul în care am ieşit din avion
bucuria revenirii în Capitala ţării şi curiozitatea de
a vedea ce mai e nou m-au însoţit tot timpul.

 Dacă în urmă cu 5 ani am apreciat că se
realizase un lucru bun în dezvoltarea aeroportului
Otopeni, poarta principală de intrare pe calea
aerului, acuma am fost realmente impresionat de
aspectul acestei porţi principale a oraşului
Bucureşti.

ALEX BERCA - Jurnalist, redactor si analist în
domeniul economic la nivel global, dramaturg

Oraşul Bucureşti de astăzi
(Jurnal de călător din USA)

Primul contact cu aeroportul Otopeni, pentru
oricine ajunge aici este de bun augur. Prima impresie
este deosebit de plăcută, să vezi un aeroport mic
(comparativ cu alte aeroporturi cum ar fi cel din
Londra, din Frankfurt sau din alte colţuri ale Europei),
dar curat, bine organizat şi cu personal de serviciu
binevoitor pentru a te îndruma cu un sfat bine venit.

Impresionant !

În faţa ieşirii din aeroport, o linie lungă de
taxiuri care îşi oferă imediat serviciile cu maşini
curate şi nu cum erau în urmă cu cinci ani, multe
din ele ruginite, realmente nişte rable.

În afara taxiurilor, curse de autobuze care
pentru o sumă convenabilă de câţiva lei te duc până
la Piaţa Unirii, într-un mod rapid şi civilizat.

Drumul de la aeroport spre centrul oraşului,
nu mai are gropile pe care le-am simţit din plin în
urmă cu cinci ani; privind pe geamul maşinii am
văzut noi clădiri, unele finisate, altele în plină
construcţie alături de o rampă ce facilitează circulaţia
maşinilor. Am fost impresionat şi de numărul mare
de firme de vânzări de automobile.

 Este un fapt impresionat, în bine!
 De la Muzeul Antipa spre Academia de

Ştiinţe Economice (ASE), impresia nu mai este la
fel de plăcută când vezi multe clădiri care sunt
părăsite şi arată deosebit de rău; coşcovite, murdare,
în plină păragină şi purtând pe zid sau pe gardul
casei placarde pe care scrie DE VÎNZARE.

Stau aşa de mult timp; nu le cumpără
nimeni, pentru că în halul în care sunt ar fi nevoie
de mulţi bani pentru eventuala reparare . Aceste
imobile cândva frumoase construite în perioada
dintre cele două războaie mondiale după stilul de
arhitectură francez, au fost luate în urmă cu mulţi
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ani în urmă, de către guvernul comunist de la
proprietarii lor şi date în folosinţă unora dintre
nomenclaturişti. De ce nu?: burghezia trebuia
distrusă, trebuia să i se ia tot ceea ce poseda:
clădiri, fabrici, ş.a.m.d. Aceste clădiri erau
frumoase, spaţioase, excepţional locate, la câteva
minute de Academia de Ştiinţe Economice (ASE)
- pe bulevardul fost Ana Ipătescu.

 După Revoluţ ie, guvernul a decis
restituirea lor proprietarilor. Unii dintre aceştia au
murit, s-au au plecat din ţară. Urmaşii acestora
ori nu au bani, ori nu-i mai interesează să mai
posede asemenea clădiri.

 Asemenea clădiri părăsite sunt înşirate
una după alta şi arată foarte urât pe unul din
traseele frumoase ale capitalei.

 De la ASE spre Universitate, tot
Bulevardul Magheru, îţi dă senzaţia realmente de
bâlci. Zeci de prăvălioare mici, fiecare cu o altă
activitate comercială: în unele se vând haine, în
altele se cumpără aur, în altele se tranzacţionează
schimbul valutar,în altele se vând covrigi sau
gogoşi sau mai ştiu eu ce. ?i acest aspect îl vezi
pe ambele părţi ale bulevardului. Fiecare şi-a făcut
o firmă şi o vitrină cum a putut, dar nu are nici o
estetică, nici un aspect unitar şi strică aspectul
acestui bulevard frumos din centrul oraşului.

 Cei ce trec zilnic prin faţa acestor prăvălii
s-au obişnuit probabil cu imaginea lor ca şi cu unele
colţuri murdare şi cu graffitti-urile de pe ziduri şi
parcă nu îi mai deranjează, dar pentru cine vine
din afară imaginea nu este dintre cele mai plăcute.

 Pasajul de la Universitate, nici în urmă
cu cinci ani şi nici acuma nu arată mai bine. Chiar
la coborârea în pasaj, în faţa Universităţii, un grilaj
pus pentru eventuala scurgere a apei când plouă,
a fost spart şi acuma lipseşte complet. Este o
gaură, în care dacă nu eşti atent poţi cădea şi să-
ţi rupi piciorul.

 Vis-a vis de Universitate, în spatele
statuilor se construieşte şi va fi gata cândva un
parcaj subteran pentru automobile. Deocamdată,
ca pe oricare şantier este zgomot, mizerie şi praf;
dar se lucrează şi când va fi gata, cred că va fi de
mare folos bucureştenilor.

Muzeul Municipiului Bucureşti în fostul

Palat Sutu, din exterior dă impresia de păragină.
Nu am fost înăuntru. Sper că îşi mai păstrează
aspectul şi valorile muzeistice, dar din exterior nu
are aspectul care să te îmbie să intri în muzeu. La
acest aspect se mai adaugă şi un afiş mare, rupt
şi murdar pe care scrie INSTRUMENTE DE
TORTURĂ din evul mediu.

Cât de atrăgător poate fi acest aspect
realmente mizerabil al exteriorului acestui muzeu
şi cu acest afiş murdar, este foarte discutabil.

Vis-a vis, Spitalului Colţea i s-a renovat
faţada şi arată civilizat. Este o realizare bună, dar
în contextul general cu ceea ce este de jur împrejur
este ca o bijuterie într-un coş cu gunoi.

Am înţeles că nu se poate face totul
deodată, dar poate că ar exista o listă de priorităţi
de care Consil iul de conducere al Oraşului
Bucureşti ar trebuii să o discute cu urbaniştii
responsabili ai acestei zone.

Mergând pe jos mai departe pe acelaşi
trotuar, de la Muzeul Municipiului Bucureşti spre
Sfântul Gheorghe ajungi la intersecţia cu strada
Doamnei unde în urmă cu mai mulţi ani era şi
clădirea Ministerul Comerţului Interior.

Clădirea ministerului, v is-a v is (în
diagonală de Biblioteca Centrală de Stat) părea în
urmă cu ani de zile, cel puţin din exterior,
acceptabilă, din punct de vedere arhitectonic.

Astăzi, f iind în pericol de dărâmare,
datorită riscului seismic, a fost părăsită.

Ministerul şi-a primit o altă locaţie, iar
clădirii i s-au montat pe faţadă nişte drugi mari de
fier care s-o mai susţină; pe faţada principală are
o placardă prin care se atrage atenţia celor care
circulă pe acolo de riscul (pe cont propriu)de a nu
trece pe trotuarul de lângă clădire fiind în mare
pericol de accident datorită dărâmării.

Clădirea aceasta ca şi încă multe altele
din Bucureşti, poartă un semn „Cercului roşu”, care
indică că este destinată DEMOLĂRII.

Ideea de demolare a acestei clădiri ca şi a
altora similare din apropiere, nu este rea, este chiar
lăudabilă, întrucât strada Doamnei devenise de
mult timp mult prea îngustă şi cu greu putea asigura
o circulaţie normală pentru maşini şi pietonii.

Când se va demola clădirea fostului
minister şi când se va aranja toată strada, încă nu
se ştie dar deocamdată clădirea aceasta destul de



   Citiţi întregul volum Cartea cu
coperţi de sticlă  la

http://www.semanatorul.ro/editura/2011/Melania_Cuc-Cartea_cu_coperti_de_sticla.pdf
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Citiţi mai multe articole semnate “Alex Berca”, pe blogul nostru:
http://samanatorul.blogspot.com/

mare planează deasupra celor ce circulă pe lângă
ea ca sabia lui Damocles.

Frumuseţea unui oraş ca Bucureşti este
data şi de ornamentarea lui cu diverse statui. Sper
că atunci când totul se va mai curăţa vor apare
din nou unele dintre statuile care au fost dislocate,
ele reprezentând figuri ale unor personalităţi ce
probabil îi deranjau pe cei din conducerea
”superioară” comunist a ţării. Asemenea statui
probabil erau considerate o “ruşine naţională”. Nu
era în concepţia comunistă să menţii statui ale
unor personalităţi din istoria ţării. La timpul acela
foarte puţin se vorbea de istorie. Totul începuse
odată cu 23 August 1945 şi continua cu marile
realizări ale comunismului şi ale epocii de aur.
Ceea ce fusese înainte de 23 August, chiar şi în
cărţile de istorie se limita la un număr restrâns de
pagini; nu mai avea valoare! Într-un volum relative
gros al unei cărţii de istorie majoritatea paginilor
erau dedicate evoluţiei de după 23 August, ceea
ce fusese înainte de acest eveniment era
prezentat printr-un scurt rezumat.

În fine, revenind la circulaţia în Bucureşti,
am fost impresionat de numărul mare de
automobile particulare care circula în prezent.

 Văzusem acest lucru şi cu câţiva ani în
urmă, dar majoritatea automobilelor erau vechi,
murdare, ruginite. Ce să mai discutăm, era un
adevărat spectacol de maşini uzate.

 Guvernul a introdus un program numit
“RABLA”, prin care se acordă unele avantaje
financiare încurajatoare celor care sunt dispuşi să-
şi înlocuiască maşinile vechi cu maşini noi.

 Rezultatul pozitiv al unui asemenea
program se vede cu uşurinţă. Sute sau chiar mii
de maşini noi de toate tipurile (diverse mărci şi
modele de automobile occidentale sau Dacii
moderne) au luat în mare proporţie locul celor
uzate.

Cu toate că preţul benzinei nu este ieftin,
(fiind diferit de la o staţie de benzină la alta, iar de
la 8 Martie 2012, de exemplu, MOL si Lukoil -
două din numărul mare de companii străine care
sunt prezente pe piaţa română a resurselor de

petrol, au scumpit carburanţii pentru A CINCEA
OARA în numai câteva luni), posesori i  de
automobile folosesc maşinile în mod intensiv.

 De un real folos în transportul în comun în
Bucureşti este oferit de serviciul metroului care
circula pe trasee destul de lungi pe patru magistrale
şi care în prezent îşi mai extinde traseul lucrându-
se la o nouă arteră în spatele Academiei Militare.
Este un mijloc confortabil şi cred destul de
convenabil pentru un număr foarte mare de
locuitori.

Am avut ocazia să văd şi noile tramvaie,
care circulă pe anumite trasee prin Bucureşti, de
exemplu le-am văzut pe cele de pe Vitan care merg
spre ?tefan cel Mare. Sunt curate, civilizate şi
constituie un ajutor important pentru bucureşteni.

Un prieten cu care vorbeam despre
mijloacele de circulaţie în Bucureşti îmi spunea că
s-au introdus şi autobuze cu etaj (de tipul celor ce
circulă la Londra) şi sunt destinate pentru turişti sau
pentru cei ce vor să facă tururi ale oraşului.

Ideea mi s-a părut excepţională şi cei care
au avut-o ca şi cei care au dus-o la realizare merită
felicitări.

Nu acelaşi lucru aş putea să spun despre
Şoseaua Ştefan cel Mare care are trotuarele
desfundate pe porţiuni mari în vederea introducerii
unor conducte electrice sau a unor tuburi, nu ştiu
exact ce, dar ceea ce am văzut este nu numai urât
dar şi periculos putând provoca accidente.

Dacă ar fi în altă ţară şi s-ar întâmpla aşa
ceva, sectorului de care aparţine zona amintită ar
fi dat în judecată şi mai mult ca sigur ar fi obligat să
plătească o sumă foarte mare drept despăgubiri.

Norocul conducerii sectorului respectiv,
este că populaţia din zonă, s-a obişnuit cu o
asemenea imagine şi cu un asemenea risc şi nimeni
nu spune un cuvânt.

 Un mare succes l-a înregistrat  oraşul
Bucureşti în priv inţa aprovizionării cu diverse
produse; începând cu cele al imentare,
îmbrăcăminte, încălţăminte, mobilier, materiale de
construcţii destinate nevoilor curente ale locuitorilor
şi multe altele.

Nu cred că cineva se poate plânge de faptul
că nu există alimente suficiente.
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 Câteva molluri frumoase, bine îngrijite şi
cu tot felul de magazine mari alimentare şi cu alte
produse au adus o îmbunătăţire radicală a
aprovizionării.

 Cele mai multe produse sunt mai scumpe
decât cele din Statele Unite, dar există şi acest
lucru este deosebit de important. Există o mare
varietate de produse, deosebit de f rumos
prezentate şi f iecare îşi poate cumpăra cele
necesare după bugetul disponibil.

 Aici se vede că a acţionat capitalul străin
care a asigurat construcţia unor asemenea molluri
frumoase, civilizate ce sunt în competiţie cu unele
dintre obiectivele economice similare occidentale.

 Aceste molluri sunt plasate cum este şi
firesc în apropierea zonelor de blocuri de locuinţe,
unde trăiesc un număr mare de locuitori ai oraşului.

 Unele dintre aceste blocuri cu multe etaje,
din anumite sectoare, au mai fost renovate. Cele
mai multe însă, din alte sectoare, se menţin la
nivelul unor construcţii vechi, murdare care îţi
amintesc de epoca şi stilul stalinist.

 Iniţial asemenea construcţii au avut un rol
să-i spunem benefic de a asigura spaţiul locativ
necesar pentru o populaţiei în creştere care venind
în Bucureşti din zonele rurale a avut nevoie de
locuinţe cu cele necesare la timpul respectiv, apa
curgătoare, uneori şi apă caldă, closete în casă şi
nu în curte, un confort 1, 2 sau 3 după relaţiile şi
pilele care se foloseau pentru aprobările necesare
pentru obţinerea repartizărilor şi ulterior după
posibilităţile financiare pentru cumpărarea unor
asemenea apartamente.

Totul a fost cât de cât în regulă la timpul
când s-au construit, dar au trecut de atunci 40 sau
50 de ani şi ele arată astăzi foarte jalnic.

Cei mai mulţi dintre locatari şi-au închis
balcoanele; fiecare cu ce a putut şi cu banii pe
care i-au avut, aşa că în prezent o asemenea
varietate de încadrări şi în care se văd unele antene
de televizor, la altele aparatele de aer condiţionat
sau sunt înşirate la uscat tot felul de rufe, adaugă
un aspect mizerabil la tot ansamblul blocurilor care
sunt murdare, pătate, coşcovite cu aspectul unor

locuinţe din periferiile oraşelor din ţările lumii a
treia.

 În condiţiile crizei financiare globale care
în mod firesc a afectat şi România, multe dintre
obiectivele referitoare la aspectul general al
oraşului au fost sau sunt amânate, iar bucureştenii
cu toate că ştiu şi îşi dau seama că bugetul naţional
şi al oraşului este în mare deficit, ar fi dornici să
vadă terminate cât mai rapid aceste discrepanţe
care nu plac nimănui, dar cu care cei mai mulţi s-
au obişnuit.

 Nemulţumirea multora referitoare la
diversele aspecte ale vieţii de zi cu zi a căpătat cu
totul alt sens de cât a fost cu zeci de ani în urmă.

 Acuma lucrurilor li se spun pe nume. Se
critică tot ce este prost; se încearcă zi de zi să se
aplică principiile democraţiei. Se critică greşelile
guvernului şi toate acestea la proporţii de masă,
prin mijloacele mass-mediei, care nu se fereşte în
nici un fel să spună lucrurilor pe nume aşa cum
trebui să fie în realitate, nu cum vor actualii
conducători.

Este un enorm pas făcut după 1989, cu
toate că mulţi ani foştii comunişti şi securişti
deţineau funcţii de răspundere. Este într-adevăr
un succes.

Totul este ca o asemenea manifestare să
se menţină în continuare şi să influenţeze asupra
rezolvării diversele solicitări.

Am văzut într-o seară pe canalul 3 al
televiziunii cum câţiva dintre politologi, economişti
şi istorici criticau măsura aplicată de noul Prim
Ministru, Domnul Mihai Răzvan Ungureanu, un om
cu o bună educaţie, şi care a semnat actul de
vânzare a resursei strategice de cupru, fără să fi
discutat înainte dacă era bine sau nu să se
realizeze această vânzare către o firmă străină.

O asemenea acţiune criticată în mod
vehement, a venit după ce de ani de zile s-a
practicat sistemul de distrugere a industriei
româneşti.

A fost distrusă industria de tractoare de la
Braşov. Când spun a fost distrusă, înţeleg
realmente distrusă, nu se mai fac tractoare, iar pe
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locul unde fusese fabrica de tractoare s-au clădit
blocuri; acelaşi lucru s-a întâmplat cu Uzinele
Timpuri noi din Bucureşti, lichidată, demolată şi
acuma pe locul unde fusese întreprinderea este un
teren viran, murdar.

 Dacă s-ar fi întâmplat aceasta lichidare cu
Uzina care fabrica aluminium şi care încă de la
înfiinţare a fost total ne-eficientă, consumând mai
mult decât producea şi vindea, încă ar mai fi existat
o justificare, dar să se procedeze cu întreprinderi
care ajunseseră nerentabile şi care în loc să se
găsească soluţii de eficientizare să fie scoase la
mezat şi la nişte preţuri derizorii, (zăcămintele de
cupru de exemplu, în valoare de peste 5 miliarde
euro, vândute la valoarea de circa 46 milioane),
poate fi socotită ca o adevărată crimă care duce la
subminarea economiei româneşti şi v-a afecta
economia ţării, pentru mulţi zeci de ani de acuma
înainte.

Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu baza
maritimă a României şi cu industria energetică şi
încă cu multe altele.

Asemenea probleme grave, sunt criticate
cu glas tare; problema care se pune este dacă
asemenea critici sunt ascultate, luate în seamă şi
căutate soluţiile optime de rezolvare pe baza unor
dezbateri în Parlament sau al unor largi discuţii de
masă.

Un aspect ce nu poate fi trecut cu vederea
şi despre care am aflat de la o rudă apropiată, este
introducerea şi folosirea sistemului medical de
urgenţă (SMURD), realizat de către Doctorul Raed
Arafat, un om de iniţiativă şi un doctor de excepţie.

În 1990 dr. Raed Arafat şi-a început
“aventura” SMURD, cu maşina personală cu girofar,
pe care scria „Medic”. Astăzi, maşinile roşii
inscripţionate cu SMURD înseamnă mii de vieţi
salvate şi destine renăscute. În 1990 viaţa doctorului
Arafat era ca o adevărată cursă cu obstacole, astăzi
este o emoţionantă poveste despre sacrificiu,
determinare şi dragoste de oameni. Salvezi o viaţă,
salvezi o lume. Acesta este crezul doctorului Raed
Arafat.

 Pentru foarte mulţi oameni care în timpul
regimului Ceauşescu se confruntau cu nevoia
folosirii serviciului de urgenţă, serviciul SMURD este
ca o adevărată poveste ireală. Pe vremea aceea
când dădeai telefon la urgenţă prima întrebare era

câţi ani aveţi ?. Dacă spuneai adevărul: 70 sau
75, riscai să ţi se închidă telefon şi puteai să mori
fără a avea acces la serviciul de urgenţă.

Mass-media afirmă fără nici o exagerare
că “oamenii din sistemul medical de urgenţă, cei
de la SMURD şi de la Pompieri, care stau cu arma
la picior zi şi noapte, pentru a sări oricui în ajutor,
sunt eroii vieţii de zi cu zi”.

Astăzi, acest doctor este minunea ţării. Jos
pălăria în faţa unui asemenea om cu o asemenea
comportare profesională şi cu enorme rezultate.

Concret, SMURD se implică în tot felul
de accidente rutiere, explozii, accidente de muncă,
stările de inconştienţă, suspiciunile de infarct,
insuficienţele respiratorii acute şi accidente cu
multiple victime.

*
Cu toate aceste aspecte pozitive şi

negative pe care le-am remarcat pot spune că am
avut o enormă bucurie să colind din nou prin
Capitală.

Cu ochii unui aşa zis critic obiectiv, cred
că oraşul Bucureşti va arăta din nou ca un oraş
frumos şi civilizat cam peste 15 sau 20 de ani.

 S-ar putea să fie şi mai devreme, această
evoluţie depinzând şi cei din conducerea ţării şi a
oraşului, întrucât  oraşul Bucureşti ca şi alte oraşe
din ţară, are oameni muncitori, are arhitecţi şi
urbanişti cu mult talent şi mult bun gust. Ceea ce
îi trebuie sunt banii necesari proprii sau din investiţii
străine. Nu e nimic rău în folosirea unor investiţii
străine, ceea ce se face rămâne ţării şi  oraşul
Bucureşti devine un oraş frumos, european, care
va atrage turişti şi locuitorii lui vor putea beneficia
de un oraş pe care şi acuma îl iubesc dar cu care
se vor putea mândrii în faţa întregii lumi.

Oraşul Bucureşti a avut un trecut frumos;
Micul Paris, va devenii din nou un centru urban
elegant şi atrăgător. Ceea ce îi trebuie este timp
şi banii necesari.

 Ce mi-aş dori este ca la următoarea vizită
să văd multe dintre aspectele negative rezolvate
şi  oraşul Bucureşti din nou înfloritor.

Dr. Alex Berca, USA
Aprilie 2012
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Davai Raiul înapoi!

Rău a fost cu davai “ţol”,
Dar mai rău cu davai “all” !
Rău cu davai  ”şto”, acu,
Dar mai rău cu davai “tout”!
 
Rău cu turcaleţul crud,
Dar mai rău când totu-i
“good” !
Rău cu hun, rău cu muscal,
Dar să vezi cu vestul, hal!
 
Rău cu Europa toată,
Davai ţară, davai plată,
Rău cu unchiul Sam, copii,
“Davai” vieţi, primit prostii!

Sămănătorul - Anul II. Nr. 4 - aprilie 2012 -  UMOR

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

 
Rău cu Estul, rău cu Vestul,
Davai tot, rămâi  cu restul,
Şi-ncă-odată, davai piei,
Domnului,  şi la iubei!
 
 
Davai masă, davai casă,
Davai ţara toată, rasă,
Davai viaţă, tot mai mică,
La bancheri  cu cipilică -
 
 
Davai ceas, davai palton,
Davai sufletul din om!
Să vă faceţi pe pământ,
Rai, din groapa  de mormânt!

2 aprilie 2012

Imaginea:
http://baselandia.wordpress.com/
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Completarea editorialului de la pg. 3, cu ultimele e-mail-uri

primite la redacţie semnalând fenomenul spam actual!

Exemple de spam trimise pe adresa editurii.
Un asemenea spam poate bloca adresa autoarei noastre Ionela Dobre. Ne-au mai trimis

asemenea saluturi, autorii Ştefan Dumitrescu, Al Florin Tene, Gabriela Petri, Igor Mocanu, Florin
Urma şi alţii. Aveţi grijă! Instalaţi-vă un antivirus mai eficace...

NOU!
Am primit de la colaboratorul nostru Mircea Vâlcu Mehedinţi, care

la rândul lui, a primit de la cineva, care a primit şi el de la altcineva,
ş.a.m.d.:

Va rog nu mai deschideţi niciun email intitulat cu una din variantele următoare:
Hi, Hey, Hello, Re, Fwd, Facebook si asta chiar daca vine de la vreunul din cunoscuţii

voştri.
De ce spun acest lucru?
Deoarece de fapt toate aceste e-mail-uri de cca 10 zile sunt de tip spam, cu o structura

apropiata de Virusii din calculatoare.
Textul va invita sa vedeţi ceva nemaipomenit
     «wow this is crazy you should look... «
 In momentul in care deschideţi respectiva pagină,un virus invadează contul vostru de

corespondenta din Yahoo, Gmail sau care o mai fi, si trimite acelaşi text stupid la toţi partenerii
voştri de corespondenta (contacts) pe care îi aveţi in evidenta.

Respectivii prieteni, deschid e-mail-ul venit de la un prieten-deoarece apare numele
vostru ca şi emitent-după care lucrurile se repeta multiplicându-se în avalanşă.

Sper ca aţi fost confruntaţi cu acest fenomen nu odată in ultimele 10 zile...
Recunosc ca si eu am căzut in aceasta greşeală si am trimis fară sa vreau e-mail-uri

pe care de fapt nu le-am redactat si care v-au făcut să vă întrebaţi ce fel de glume proaste
face L.P. (adică eu).

Îmi cer scuze daca aţi primit de la mine astfel de corespondenta stupida...
Si eu am primit aşa ceva de la oameni foarte onorabili si serioşi.
Sigur se pune întrebarea: ce-i de facut ?
Pana ce administratorii de saituri vor reuşi sa oprească acest atac cu spam, pare-se

fara precedent cred ca e bine  sa ne intitulam corespondenta cu cuvinte româneşti  ceea ce
ne-ar permite sa recunoaştem o trimitere care intr-adevăr ne este adresată.

Aşadar, nu mai deschideţi e-mail-uri cu tot felul de acronime si formule de salut
englezeşti ca; Hi, Hey, Hello, Re, Fwd...

Nu-i rău sa facem acest lucru chiar si mai încolo când lucrurile se vor linişti cu acest tip
de spam. Nu de alta,dar cred ca exista suficiente formule de salut sau de intitulare a unei
scrisori si in limba Română. Mulţumesc D-lui coleg Josef Demian care a sesizat printre primii,
existenta acestei invazii de corespondenta nedorita.

Cu speranţa ca am fost bine înţeles, închei dorindu-va o primăvară «luminoasă» si
fără spam...               Lucian Petrila

http://sites.google.com/site/articolesamanatorul/diverse/filme-romanesti
FILME PE ALES:
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Cum să-ţi protejezi adresa de e-mail

Iată o procedură foarte interesantă şi ingenioasă in simplitatea ei:

Asa cum se stie, daca si cand un virus intra in computerul dvs., el se indreapta direct
spre agenda de adrese de e-mail si se trimite singur la fiecare dintre adrese, infectand
toate aceste adrese asociate.

Aceasta smecherie nu va opri virusul sa intre in computerul dvs., dar il va opri sa
utilizeze agenda dvs. ca sa se mai raspandeasca si va va alarma cu privire la faptul ca
un «vierme» (un virus) a intrat in computerul dvs. Iata ce trebuie sa faceti:

Intai deschideti agenda de adrese si dati click pe «New contact» (contact nou) de
parca ati dori sa introduceti o adresa noua in lista dvs. de adrese. In fereastra care se
va deschide si care va cere sa introduceti numele noului prieten, scrieti «a».

La rubrica «email address» introduceti: aaaaaaa@aaa.aaa apoi salvati noua adresa in
agenda. Dupa salvare verificati sa fie prima adresa din lista dvs.

Iata ce se intampla in acest caz: Numele de «a» se va plasa automat in fruntea listei
din agenda de adrese, ca fiind intrarea nr. 1. De la acest punct va porni «viermele»
(virusul) efortul sau de a se trimite la toti prietenii dvs. Daca prima sa incercare este
un esec, (ceea ce desigur ca se va intampla din cauza acestei adrese ciudate: «a» )
virusul nu merge mai departe si prietenii dvs. nu vor fi infectati.

Al doilea mare avantaj al acestei metode: daca un email nu poate fi «inmanat» , veti fi
anuntat in «inbox’-ul dvs. aproape instantaneu. Deci, daca veti primi un email trimis
catre aaaaaaa@aaa.aaa prin care sunteti anuntat ca el nu a putut fi inmanat, inseamna
ca aveti un virus in sistem. Ingenios, nu-i asa?

Daca toti pe care ii cunoasteti fac aceasta operatie, in scurta vreme nu va trebui sa va
temeti sa deschideti un e-mail de la niciunul din prietenii (cunoscutii) dvs.                
                 

De ştiut!

Măsuri de securitate drastice au
fost luate şi la Cotroceni după
căderea guvernului şi instalarea
la putere a unui trio ambiţios  pus
pe fapte măreţe...
Imaginea a fost preluată de pe site-
ul:

http://baselandia.wordpress.com/
şi retransmisă  de «Comandor» de
pe grupul «Antibăsescu» al
Cadrelor Militare disponibilizate!

Dacă ne-am fi păstrat armata, li s-ar
mai fi făcut lor poftă de ghiduşenii?
Dar asta e, dacă acasă nu se pune
bromură în ceai! Ar fi cazul de pus
însă, în coniacul de la Cotroceni!
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Citiţi mai departe aici:
http://sites.google.com/site/cartipublicate/critica-literara/cezarina-adamescu/Cezarina_Adamescu-

Carti_aniversare_ale_lui_N_Baciut.doc?attredirects=0

Sămănătorul -  Anul II. Nr. 4 - apr. 2012 -  Blasfemie

George Anca a descoperit că oficina băsistă “Cotidianul” s-a dat la stâpânul său Băse
Marinarul ca o vulpe turbată! Muşcând din curul lui Cărtărescu, poetul visurilor lui Traian Băsescu
care-i citeşte Levantul de vreo 12 ani, ajungând la pagina 12, “Cotidianul” publică articolul
”Îmi bag p... în regina Angliei” ca replică la romanul scatologic „Orbitor. Aripa dreaptă” -
scris de Mircea Cărtărescu şi publicat la editura Humanitas, denumită şi EDITHURA LIGHEANU,
după trioul care a furat-o de la comunişti: Liiceanu-Pleşu-Patapievici.

Ca în bomba lui Cristoiu cu găina care naşte pui vii sau aiureala lui Neagu Djuvara care-
l vedea pe Bathu Han perceptor în Ţara Românescă, “Cotidianul” deveni brusc buricul presei
aplecată spre studiul operelor scatologice de la LIGHEANU. Spre deliciul Marelui Marinar,
“Cotidianul” îi extrage acestuia câteva pasaje plăcute pentru el, pentru noi cele mai scârboase
cu putinţă, din gandioasa operă a poetului prezidenţial:

- “Îmi bag pu… în regina Angliei” (pag. 241).
-“Mă fu… în ea de Casa Albă?” (pag. 241).
- “CIA ce căcat e” (pag. 242).
- “Îi placea să-şi pună degetul pe fund şi să-l miroase apoi”

(pag. 84).
- “Uite cum e cu ţara: cică limbricul iese cu fi-su dintr-un cur plin de căcat, ca să-i arate

cum e afară (…). Limbricu-ăla mic se gîndeşte ce se gîndeşte şi dup-aia zice: “Păi, tăticule, dac-
aici e atît de frumos, de ce trebuie să trăim noi în gaura aia păroasă?, în duhoarea aia de căcat,
în bezna aia groaznică?” Da’ taica-su-i zise răstit: “Fiule, să nu mai vorbeşti aşa! Aia-i Patria!””
(pag. 58).

- “Îi plăcea să-şi pună degetul pe fund şi să-l miroase apoi” (pag. 84).
- “Dragule… dă-mi-o… te rog, te implor, dă-mi-o şi-n popou…aaaaah! aaaaah!” (pag.

185).
- “Căci sfînt era să lingi cu devoţiune scrotul iubitului tău” (pag. 339).
- “La rîndul ei, femeia primea-n gura caldă, rujată, tumefiată de dorinţă, capul umed al

penisului, pe care-l sugea amintindu-şi sfircul matern, din care supsese odată certitudine şi
ocrotire” (pag. 339).

- “Vrei să ne fu..em în cur? Mi-am amintit, fulgerător, din bancuri şi din pălăvrageala
copiilor. Homosexualii. Poponarii. Curiştii (…). Unii oameni nu şi-o băgau în gaura femeilor, ci
în fundul altor bărbaţi. Erau cei mai răi dintre toţi, căci oamenii mari făceau prostii cu nevestele
lor ca să aibă copii, dar poponarii şi-o băgau acolo, în caca, pe unde trăgeai pîrţuri, de unde-ţi
ieşeau, cîteodată, cînd te mîncă, viermişorii” (pag. 381).

- “Fesele barbatului izbeau acum ritmic, neiertator. Ouale, vizibile prin punga lor de piele,
loveau anusul si fesele femeii, care-ncepu sa scoata strigate aspre si indemnuri obscene, spuse
brutal” (pag. 341).

- “Am avut milioane de tirfe, in masa lor colcaitoare de tite, cururi si vulve” (pag. 519).
“Am exersat sodomia” (pag. 519)..

Iată ce mesaj îi trimite poetului marinăresc, un comentator de la “Cotidianul” în ton cu
noul curent literar de la editura Ligheanu: “- Borâm pe “opera” ta mă!”

Iar pentru cei care ar putea să citească, fără să borască, uite şi link-urile articolelor pe
această temă:
http://www.cotidianul.ro/imi-bag-p-in-regina-angliei-180291/
http://www.cotidianul.ro/trimis-la-new-york-pe-banii-icr-cartarescu-ignorat-total-la-o-serata-literara-180626/

Credeţi că e un accident când “Cotidianul” varsă lăturile literare ale altora în paginile
sale? Ca să fie piaţa bogată, iată şi înjurături în direct între Andreea Pora şi Mircea Dinescu:
http://www.cotidianul.ro/te-crezi-desteapta-de-l-lingi-in-cur-pe-basescu-170274/

Cum este posibil ca pe banii noştri Institutul Cultural Român, girat de Traian Băsescu,
să-l trimită pe acest pezevenghi de Cărtărescu pe la toate sindrofiile din lume iar noi să ne
zbatem să găsim 100 de lei pentru a ne înscrie la Biblioteca Naţională? Aşteptăm rezultatele
de la Administraţia Fondului Cultural Român. Dacă nu ni se va aproba niciun proiect depus
pentru reviste şi publicaţii, devine mai mult decât evident că ceea ce se întâmplă în literatura
română nu mai este un accident, ci o strategie gândită de la cel mai înalt nivel!

Nicolae N. Tomoniu, Tismana, 26 aprile 2012

BLASFEMIE LA  ADRESA LITERATURII ROMÂNE
De necrezut!
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bucată, caractere tari, forjate de credinţă, cinste şi spirit solidar. Sunt oameni pe care duritatea vieţii şi
a meseriei i-a făcut duri  iar simplitateatea lor credulă şi naivă i-a făcut vulnerabili şi uşor de manipulat.
Au venit la Bucureşti de bună credinţă, fără să-şi dea seama că că ei nu vin, ci sunt aduşi,  convinşi că
ţara are nevoie de ei, că nişte ochelarişti, infectaţi de occident, intelectuali îngâmfaţi,mereu puşi pe
gâlceavă, care “gândesc în timp ce ei muncesc”, politicieni veniţi din străinătate care “n-au mâncat
salam cu soia ca toţi românii”, toată această liotă de anti-revoluţionari  a pus mâna pe arme ca să
spulbere cuceririle Revoluţiei din decembrie 1989. Ajunşi în Bucureşti, - sub influenţa unui asemenea
dopaj propagandistic – ei au făcut nu curăţenie, ci ecarisaj. Violenţa sălbatecă a poliţiştilor din noaptea
de 13 iunie împotriva  unui grup de oameni a fost înlocuită cu vânătoarea la fel de sălbatică a minerilor
împotriva a tot ceea ce în centrul Capitalei putea să semene cu « monştrii» descrişi de propagandă.
Preşedintele, în loc să răspundă misiunii sale de a gradinări unitatea, concordia şi solidaritatea naţionala,
în numele autorităţii pierdute, a semănat ura şi discordia. Seminţele aruncate de el în acele zile n-au
rodit flori, ci mărăcini, aşa după cum mulţumirile adresate minerilor fără nici o refrire dezaprobatoare la
violenţele săvârşite, n-au fortificat spiritul civic şi domnia legii, ci beţia vindicativă şi ispita nelegiuirii.
Cât priveşte autoritatea, puseurile de criză nu vor întârzia să apară .

Episodul celei de a doua descinderi a minerilor la Bucureşti, - care prinseseră deja gustul haiduciei
pedepsitoare – este edificator pentru adâncirea crizei de autoritate. Dacă în prima situaţie, autoritatea
neputiincioasă a recurs la forţe paramilitare ca să stabilească ordinea în Bucureşti, a doua oară ea a
recurs la la acelaşi mecanism ilegitim pentru « a stabili ordinea » în ţară. Adică, venirea din nou a
minerilor la Bucureşti a avut drept consecinţă, înlăturarea prim-ministrului din fruntea guvernului, care
nu se mai afla pe aceeaşi lungime de undă cu preşedintele ţării. Dacă trebuia sau nu să fie destituit
Petre Roman nu face obiectul analizei noastre în acest context. Ceea ce ne interesează este de a pune
în evidenţă cum criza de autoritate, naşte abuzul de putere. Iar consecinţele nu vor întârzia să apară.
Nu doar în gestionarea economică şi socială a ţării, ci şi în dinamica forţelor politice.

( continuare în numărul viitor)
                                                                    Alexandru  MELIAN

După articolul care apare în tehnoredactare originală

Abuzul şi criza de autoritate:
http://samanatorul.blogspot.com/2012/04/normal-0-21-false-false-false-style.html

(continuare din pag. 5)



Pagina 34

Sămănătorul -  Anul II. Nr. 4 - april. 2012 - CĂRŢI, BLOGURI

 Căutaţi aceste cărţi!
Vol. II

DISTRUGEREA ŞI CUCERIREA
ROMÂNIEI FĂRĂ RĂZBOI

Iată documente de importanţă reală într-un
volum II, destul de consistent, lansat de d-l
Mircea Vâlcu Mehedinţi. Publicăm şi noi în
pag. 36-39, file din Sămănătorul, anul III, nr.

37 din 12.09.1904, privitor la forţarea
basarabenilor să lupte pentru Rusia, contra

japonezilor, tocmai în Mancuria! Iată
cruzimea celor cărora le-am fost ... «fraţi»!

Ştiut este că serviciile secrete folosesc mass-media ca una dintre sursele principale de informare. (În
primul rând presa face parte dintre “fraţii şi surorile” serviciilor de informaţii. Agenţiile de presă au foarte multe
în comun cu organizarea unui serviciu de spionaj – Aurel Rogojan). De asemenea, istoricii, ca izvoare,
întrebuinţează, în scrierea istoriei unei anumite epoci - în afară de documentele oficiale -, presa scrisă (îndeosebi)
a vremurilor cercetate.

Din practică, am constatat că marea majoritate – dacă nu chiar toate – documentele oficiale sunt
subiective, ele reliefând punctul de vedere al regimului sau Puterii, din perioada în care sunt scrise. De aceea în
lucrarea mea nu m-am folosit de acestea.

 CITIŢI MAI DEPARTE AICI:

Vă recomandăm din articolele lunii aprilie pe blogurile noastre:
http://samanatorul.blogspot.com/

Mămăligă cu untură:
http://samanatorul.blogspot.com/2012/04/liviu-florian-jianu-mamaliga-cu-untura.html

ANTRENAMENT CU PISTOLUL:
http://samanatorul.blogspot.com/2012/04/bonus-de-la-sindicatul-cadrelor.html

Creaţii de artă şi literatură antiguvernamentală şi antiprezidenţială:
http://samanatorul.blogspot.com/2012/04/1-creatii-de-arta-si-literatura.html

Uun film edificator privind gazele de şist
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Q9ViypstLm4

Vă recomandăm pe blogul nostru:
http://cleptocratia.blogspot.com/

Ghimpele din inima Romaniei - TINUTUL SECUIESC:
http://cleptocratia.blogspot.com/2012/04/ghimpele-din-inima-romaniei-tinutul.html

Gheorghe Funar denunţă penal exploatarea prin fracturare hidraulică
http://cleptocratia.blogspot.com/2012/04/gheorghe-funar-denunta-penal.html

Imagini din România:
http://bendis7.blogspot.com/

Propunere link de către Mircea Vâlcu Mehedinţi: COMUNISMUL ÎN ROMÂNIA
http://www.desteptati-va.ro/index.php/2012/04/04/comunismul-din-romacnia/

http://samanatorul.blogspot.com/2012/03/mircea-valcu-mehedinti-distrugerea-si.html
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 Dr. Alex Berca – Despre o nouă apariţie
editorială: “Geopolitica României”

  Editura Top Form din Bucureşti a publicat în colecţia de studii
“GeoPolitica”  lucrarea Geopolitica României, autori: Dr. Vasile Simileanu şi
Dr. Radu Săgeată.

Pentru prima dată după mulţi ani de confuzie, reţineri şi de ce să nu
recunoaştem, de frică de a spune anumite adevăruri despre poziţia şi rolul
României în contextual social-economic şi în special în cel politic internaţional,
astăzi avem bucuria de a avea la dispoziţie o lucrare amplă despre evoluţia în
timp şi mai ales în spaţiul internaţional a locului strategic al României.

Ampla lucrare (de peste 400 de pagini), are nota şi valoarea reală a unei enciclopedii ce prezintă
România nu numai prin prisma poziţiei ei geografice în limitele dintre Carpaţi, Dunăre şi Marea Neagră ci
mai ales prin prisma locului ei în cadrul geopolitic internaţional.

  Cei doi autori prezintă în mod detaliat confruntarea dintre concepţia ştiinţifică actuală a geopoliticii
şi cea a literaturii politice dinainte de 1989 când această ştiinţă era discreditată, socotită ca o concepţie
reacţionară şi chiar etichetată ca fiind fascistă.

  Demonstrarea prezentei actuale a României în rândul ţărilor cu un mod democratic de
comportament social se bazează pe o multitudine de documente faptice şi pe diverse statistici care
reflectă diverse aspect geografice, istorice precum şi pe cele ale aplicării unor strategii politice.

  Pe această cale autorii au putut evidenţia succesul şi aportul la dezvoltarea ştiinţei şi culturii
mondiale.

Structura acestei lucrări urmăreşte evoluţia României pornind de la geoistoria locului etnic
românesc, continuând cu bazele teoretice şi metodologice ale geopoliticii în general şi ale României
contemporane în mod special, marcând elementele definitorii ale spaţiului etnic românesc şi tensiunile
geopolitice etnico-confesionale.

Trecând în revistă evoluţia istorică şi  geopolitică a României în contextul tuturor evenimentelor
ce au avut loc pe parcursul a mii de ani, în care poporul roman şi-a scris cu litere de foc întreaga istorie în
confruntări cu diverse puteri ca au dominat-o şi i-au impus cu forţa o anumită politică şi o anumită dezvoltare,
autorii confirmă că în final poziţia prin care se impune în prezent România pe plan mondial, este aceea a
unei ţări ce face eforturi de aş menţine o înaltă demnitate şi de asigurare a unei vieţi cât mai îndestulătoare
la nivelul întregii naţiuni.

Lucrarea Geopolitica României, scrisă într-un mod deosebit de clar include un bogat instrumentar
faptic, statistici naţionale şi internaţionale, grafice precum şi o mulţime de hărţi originale create de către
autorul Dr. Vasile Simileanu.

  Prin modul de prezentare lucrarea se adresează unui cerc larg de cititori începând cu specialiştii
politologi, cercetătorii acestui domeniu, profesori universitari, studenţii din cadrul institutelor cu profil
social-politic şi economic şi oricăror persoane interesate de această problematică deosebit de variată şi
deosebit de actuală.

Autorii acordă un loc deosebit locului României în cadrul geopoliticii eurasiatice.
Lucrarea se încheie cu analiza diferitelor forme de participare şi structurile de cooperare

euroatlantice în care sunt incluse printre altele: Uniunea Europeană, Uniunea Europei Occidentale,
Eurocorps, Euroregiunile de Cooperare Transfrontaliere ş.a.

Lucrarea Geopolitica României posedă o Anexă care adaugă o bogăţie informaţională unică.
Dr. Alex Berca
Annapolis, MD
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În adrese e-mail Sămănătorul
nu folosiţi diacritice!

Deci posta nu poşta

NOU! Ambele asociaţii se vor ocupa
atât de publicistică cât şi de editură
Ca atare, Asociaţia "Semănătorul Tismana"

schimând statutul se ocupă şi de partea de
publicistică şi de partea de editură (Revista
Sămănătorul, articole proprii sau articole propuse,
poezii, eseuri scurte, art. de critică literară, etc)

Site-urile folosite de Asociaţia "Semănătorul
Tismana" de regulă, au scop publicarea online a
revistei "Revista Sămănătorul", gestionarea blogurilor
"Sămănătorul - Blogger" şi gestionarea site-ului
"Sămănătorul - Articole".  Ele se găsesc la adresele:

"Revista Sămănătorul":
 http://www.samanatorul.ro/revista/index.htm
"Sămănătorul - Blogger":
http://samanatorul.blogspot.com şi
http://cleptocratia.blogspot.com
"Sămănătorul - Articole":
 http://sites.google.com/site/articolesamanatorul

E-mail-uri folosite de Asociaţia "Semănătorul Tismana": posta@samanatorul.ro
şi redactie@samanatorul.ro   atenţie,  posta si redactie fără diacritice

Pentru “Asociaţia Dorna” aceleasi posta sau redactie dar cu @dornarusmana.ro
Asociaţia "Dorna Tismana" lucrează în partea de editură şi cu  Asociaţia

"Semănătorul Tismana"  (Semănătorul-Editura online, Seria Nouă şi seria GOOGLE,
cărţi deja publicate online sau tipărit, cărţi puse la "Sămănătorul - Biblioteca"  şi
Sămănătorul - Cărţi publicate, inclusiv articole de critică lit.)

Site-urile folosite de ambele asociaţii au scop publicarea sau republicarea online
(în viitor şi tipărit) cărţilor publicate de autori indiferent de formă - electronică sau
tipărit .

"Sămănătorul – Editura online, seria „2012":
http:// www.samanatorul.ro/editura-online
"Sămănătorul – Editura online, seria „Google"
 http://sites.google.com/site/samanatorul
"Sămănătorul - Biblioteca"
http://sites.google.com/site/edituraonline
"Sămănătorul - Cărţi publicate"
http://sites.google.com/site/cartipublicate
E-mail-urile de aici sunt folosite de Asociaţiile

"Semănătorul Tismana" şi “Dorna Tismana”. Pentru
autorii  "Sămănătorul – Editura online, seria „2012"  folosiţi : editura.online@gmail.com

CITIŢI-MĂ şi

daţi-mă mai departe prin e-mail

prietenilor dvs.!

 Ptr. CĂRŢI manuscrise:
editura.online@gmail.com

Ptr. ARTICOLE folosiţi
 nicu.tomoniu@gmail.com


