... nu trebuie sã ne îndoim c ã ºi cuv inte le, la fel cu imaginaþia, pot fi cauzã de multe ºi mari erori, dac ã nu ne pãzim bine de e le
Spinoza
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E di tori:
 Asociaþia Culturalã
HELIS
 Consiliul Judeþean
Ia lomiþa
 Muzeul N aþional al
Agriculturii

H O TÃ R Â RE

privind acordarea titlului ,, Cetãþean de Onoare al
Judeþului Ialomiþa domnului Constantin Þoiu
Cons iliul Judeþean Ialomiþa,
Av ân d în vedere Expu nerea de motive
nr.8490 din 02.11 .2007 a Preº ed intelui
Consiliului Jud eþean Ialo miþa.
Examinând :
- Scris o ar ea d e rec oma n da re , ,
Constantin Þo iu - reper moral ºi cultural fundamen tal, înto cmitã de
Co mitetul Con s ultativ co n stitu it pr in Disp o ziþia P reº edin telu i
Co ns iliului Ju deþean Ialo miþa n r. 46 6 d in 2 5. 10 .2 00 7, în ain ta tã
Preº edin telu i Cons iliului Jud eþean Ialomiþa cu adresa n r. 847 1 din
01. 11.07 ;
- Rap ortul nr. 822 3 din 2 5. 10. 2 007 al Direcþiei Coo rdon are,
Organizare ;
- Raportul n r. 8929 d in 16. 11 .2 007 al Comisiei juridice ºi de
disciplinã;
- Rapo rtul nr. 8924 d in 16 .11. 200 7 al Comisiei pentru culturã,
culte, tin eret, sport, colaborare cu societatea civ ilã ºi relaþii externe.
În conformitate cu:
- p revederile pct. 2 3 din Statu tul J udeþului Ialomiþa aprobat p rin
Hotãrârea Con siliului J udeþean Ialomiþa n r. 10 6 din 21. 11 .200 3;
- preved erile Hotãrârii Cons iliului Jud eþean Ialo miþa n r.22 din
27. 04.20 07 p rivind s tabilirea criteriilor ºi a procedurii de con ferire º i
retragere a titlulu i , , Cetãþean d e Ono are al Jud eþului Ialomiþa º i
aprobarea d rep turilor nepatrimoniale co nexe.
În temeiu l art. 97 alin . (1) din Legea administraþiei p ublice locale
nr. 215 /200 1, republicatã,

Art.2 Prin grija Secretaru lui judeþu lu i, p rezen ta ho tãrâre va fi
comu nicatã persoanei n ominalizate la art. 1, va fi p ublicatã în M onitorul
Oficial al J udeþu lui Ialo miþa º i pe site-ul Con siliul Judeþean Ialomiþa
ºi va fi adus ã la cunoº tinþa pu blicã în condiþiile legii.
PREªEDINT E,
Vasile Silvia n CIU PERCÃ
Nr.72
Adoptatã la Slobozia
Astãzi 22.11.2007

Contra semneazã ,
Secr etar al Jud eþului Ia lomiþa,
Constantin STOENESCU

H O T Ã R Ã ª T E:
Art. 1 (1) Se acordã titlul ,,Cetãþean de Ono are al J udeþului Ialomiþa
do mn ulu i Con stan tin Þo iu, scriito r, nãscut în localitatea Urziceni,
ju deþul Ialomiþa, la d ata de 19 iulie 1 923.
(2) În co nsid erarea titlul con ferit, p otriv it alin. 1, domnul Constan tin
Þoiu, s e va b ucu ra de drepturile cu caracter n epatrimonial reg lementate
de art. 8 alin .1 din Ho tãrârea Co nsiliului J udeþean Ialomiþa nr.22 din
27. 04.20 07

Festivitatea se desfãºoarã la Centrul Cultural UNESCO Ionel Per lea
din Slobozia, viner i 30.11.2007, ora 11.00.

CONFERINÞA NAÞIONALÃ A SOCIETÃÞII DE ªTIINÞE ISTORICE
În zilele de 9 º i 10 no iembrie 200 7, în municipiul Tâ rg u-Jiu, reº edinþa
unui judeþ cu un trecut deos ebit, s-a u des fãºurat lucrãrile Co nferinþei
Na þio nale a Societãþii de ªtiinþe Is torice din Ro mânia. A fos t a lea sã
conducerea Societã þii pentru viitorii 4 ani (Prof. univ.dr. Ioa n Scurtupreº edinte;Pro f. univ. dr. Nichita Adãnilo aie-preºedinte de o no are; P rof.
univ.dr. Alexandru Barnea -prim-vicepreº edinte; C onf. univ. dr. Miha il
Andreescu-v icepreºedinte), precum ºi co mpo nenþa Consiliului Naþional al
Societãþii. Din pa rtea Filialei Ia lomiþa, a fost ales în Co ns iliul Na þional al
Societãþii de ªtiinþe I storice din R omânia P rof.Drd.ªtefan Grigorescu. To t
în cadrul Conferinþei s-au acordat ºi prem iile Societãþii pentru cele mai
bune lucrã ri de istoriografie publica te în anul anterior. P rintre lucrãrile
premiate s-a numã ra t ºi lucrarea Aºezãr i ºi mo numente ialomiþene, auto r
Prof.D rd.ªtefan Grig orescu, lucrarea publicatã la Editura HELIS din
Slobozia, care a primit Premiul Naþio nal ,,Aurelian Io rdãnes cu al Societãþii
de ªtiinþe I storice din R omânia.

DE-A RÂSU  PLÂNSU
I) Mi tol ogia româ nã ,
îns cã unea zã
în funcþ ia
dec izionalã  privind soarta
noilor nãsc uþi  pe c ele trei
ursitoare mitice : t orcãt oarea ,
depãnãtoarea ºi curmãtoarea.
Familia omului de afa ceri
VASILE PANÃ
Tãrâþã Cu Fiþã, de la naºterea
ultimei be izadele, trecea prin momente mai puþin
plã cute!
Prunc ul, c ât erau ziua ºi noaptea de lungi, dormea
atât de profund, încât cu greu mama lui, reuºea sã -l
convingã sã îngurgiteze o gurã, douã de lapte matern.
Altfe l, cel mic era sãnãtos tun!
La împlinirea a tre i luni de viaþã, na ºa propuse
botezul noului nãscut. Fiind ºi o persoanã cu mult respect faþã de cutumele mioritice, atrase atenþia finilor
cã la botez vor fi prezente ºi ce le trei ursitoare.
Pânã atunci, pe un taler special  din apropierea
pãtuþului, aºe zarã diferite obiecte cu simboluri care
trimiteau în lumea re alã = spicul de grâu = plugãritul,
paharul cu vin = beþia, cartea = cultura. L a insistenþele
domnului T ãrâþã Cu Fiþã , pe taler fu puse ºi mai multe
obiecte încã rcate de simboluri mult mai moderne : :
carduri cu acce sare de conturi, acþiuni listate la bursele
de va lori, testamente notificate beton, tele foa ne mobile , mache te a unor paturi fotolii care te trimiteau în
lumea viselor, fãrã prea lungã tranziþie.
Sosi ºi momentul, c ând pruncul fu pus sã-ºi aleagã
obiectul care-i va pece tlui soarta! Mama se apropie de
obrã jorii fiului sãu, sumuþã fãcându-i ploicic ã pe chip,
însã be izadea ua dormea dus! Dupã multe desmie rdã ri
ºi alinturi, se tre zi din somnul lui adânc! Se întinse cât
pãtuþul de mare, trase ºi un pârþ ca sã-ºi uºureze rânza,
apoi de pe taler înºfãcã ºi duse la pie pt ma cheta unui
fa toliu ultra modern, cu spãta r înalt rabatabil ºi braþe
moi ca douã fultuc i de puf.
Cele tre i ursitoare mitice, vãzând atâta mira re pe
chipurile celor prezenþi, produse o revelaþie, ca pruncul

sã poatã explica de ce ºi-a ales aseme nea obiect!
Într-un cãsc at molipsitor, pronunþã primele
cuvinte din viaþa lui: Mamã, tu mã ºtii c ât de
somnoros sînt! M i-am ales acest fotoliu, întrucât
dore sc sã mã fac parlamentar!
II )Recrea þia mare. Elevii din zonã invadeazã
strãzile. Peisaj bacovian! Ploile interminabile fac
sã dispa rã romantismul de sta t pe bãnci. Toþi se
refugiaz ã în scãrile blocurilor din apropiere, unde
consumã ce au cumpãra t ºi fumeaz ã tutunul
prefe rat.
Timidã ºi mamã a tre i copii, fe me ia de
serviciu îºi îmbracã glasul într-o hainã maternã
ºi le atrage ate nþia elevelor, staþionate în zona sa
de responsabilitate:  Domniºoarelor, vã rog sã
pãstraþi curãþenia pe sca rã!
Prinde curaj în glas câ nd vede cã de ea se
apropie domnul profesor  Omul de suflet, cum
toþi loc atarii-l desmiardã . L idera de grup a
elevelor mestecã plictisitã ultima bucatã de pateu.
Girul din priviri le grupului o autori zã sã le
repre zinte. Fãcu ghemotoc amba lajul pate urilor
ºi cu o mare precizie îl aruncã între pa ntofii
profesorul ui ,a poi i se a dresã pe un t on
cinic:Tataie, nu ai un foc ?:
Rã mas fãrã repli cã , rãsuc ea în c ãuºul
palmelor o pungã de plastic, datã de buna sa soþie.
Partic ole de vopsea roºie cu o simbolisticã de
a gre sivi tat e, se de sprindea u mac ulâ ndu-i
de rnrma îmbãtrânitã. Tremuratul din vocea sa mã
sperie!! Nu am reuºit sã aud ce a vrut sã spunã,
însã mã uitam spe riat la c hipul sã u cum, printre
ridurile pome þilor descãrnaþi, lacrimi de neputinþã
încercau sã spe le o vinã inexistentã.
Grupul de ele ve pãrãsi în final locul, nu
îna inte c a li dera sã arunc e pe ste gurguiul
umãrului câteva perle: Tataie, nu mai stresa
fe te le, cã-ºi pierd libidoul !

VIORIC A GHEORGHE

Doamne, boteazã-mi cuvântul
Porunca venea nepãsãtoare ca o trãdare.
Umblam în timpul tãu pânã la secundã,
Mã fãceam anotimp
fãrã un semn de împotrivire.
La îndemnul de rugã al mâinilor
Pentru fiecare era o fãgãduialã.
mutam întrebãrile
Sã mã poþi vedea, mã fãceam anotimp.
acolo unde zãpada viseazã.
Alegeam ºi oboseam albastrul.
Te-aº face cuvânt sã te rostesc
Nu înþelegeam cât de mult doare
când mi-e dor,
înfruntarea
dar, Doamne, boteazã-mi cuvântul!
Tremuram la fiecare ieºire
când se numãrau bucuriile ascunse.

ªtiam cã ai sã întrebi
Veneam înaintea vapoarelor tale.
Te cercetam cu sufletul, sã vãd
dacã eºti din bucurie adevãratã.
Ca pe un copil mã luai de mânã
sã mã treci de toamnã.
Dimineaþa îmi cãlca pe vis ºi
þipam.
Închideam fereastra cãtre tine,
mamã,
ºi ºtiam cã ai sã mã întrebi: Abel
sau Cain ?
Oricum, n-aº fi putut sã-þi rãspund.
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Mã uitam peste strigãt
Mâna ce închipuie mângâieri
plecase sã te caute.

Cu fãgãduiala clipei
Stâncile îndoielii sfãrâmau gândurile.
Nu mai ajungeam la mal.
Cu fãgãduiala clipei prinsã în rãdãcini
ºtergeam pleoapele
sã nu obosesc de atâta renunþare.
ªi totuºi refuz adevãrul
când nu mai pot numãra singurãtãþi.
O privire pãzeºte înserarea.
Te întâmpin la bordul unui vis.

Ruguri de ceaþã
Tu eº ti femeia mea
Nu ºtiu faptele tale dinaintea venirii
mele 
cunosc doa r cãrarea care duce spre Cos tel Bunoaica
o viaþã moto tolitã,
uneori riscantã, cu abajururi roz pe pereþi neverosimili.
Timpul a juca t, câ teo datã , de partea ta ºi te-ai
bucurat ºi te-ai crezut pe tine, minþându-te.
Bãtea vântul ºi scutura pietrele ruºinii în pãrul
tãu de cas tan rã zv rã tit,
sufla alizeul º i înrãmurea câte o frunzã
Ai agãþat destinului pietre de moa rã ;
norocul l-ai fo rþa t cu chei pe mã surã ,
ºi, acum,
când afarã e toamnã º i poemele ard ca niºte
rug uri de ceaþã,
ticluieºti laþuri pentru încã o iubire imag inarã.
Tu eº ti femeia mea
Nu ºtiu faptele tale dinaintea venirii mele,
cunosc osteneala pãcatului - cu care plãmãdeai plecãri
de rã ºinã pentru nopþi fremãtãto are,
ºi hazardul - cu care le colorai în ochii bãrbatului tãu
ºi te lepã da i de to ate no pþile ºi de toate zilele
dãruite pe as cuns, pe apuca te  ca iarãº i s ã
creas cã ramurã de pace între douã limane.
Tu eº ti femeia mea
Spune-mi lucruri bune cu care sã-mi ameþesc luminile
ºi beznele
fã-le sã scapere, s ã se iubeascã pe ele însele.
O, frigul lãuntrului mã acoperã! Hai, vino mai aproape
ºi aprinde odatã lampa aceea,
cã frig îmi e, º i noapte îmi e, de s e frâng o dãjdii ºi

De ce cad frunzele, Doamnã ?
Dacã s pui cã eºti iubita mea,
nu înþeleg de ce toamna aceas ta se vaietã atât de prelung ,
aurindu-ne, fãrã milã, pânã la gles ne.
Ce tristeþe, Doamnã, s e tâ rã ºte pe culoarele fricii
Ce tristeþe !
Cad frunze pes te noile noastre iluzii !
Cad frunze de-þi iau ochii º i nu mai po þi vedea ,
De-þi ia u o chii ºi nu ma i poþi respira.
Aur, Doa mnã ! Aur Cãlcãm pe aur ºi ne doare
în º ira spinãrii.
Cãlcã m pe a ur ºi nu ne mai do are niciunde.
Zbo arã aurul vieþii pes te noi ºi ne orbesc promisiunile;
zbo arã aurul vieþii ºi nu ne mai fa ce nimic.
Visã m cu pãmâ ntul pe pleoape, vânãm cu fântânile s eci;
noi s untem vânãtorii rataþi, s untem vânãtorii vânaþi !
Râdem când trebuie s ã plângem ºi nu m ai plâ ngem deloc.
Da, Doamnã, nu mai plângem deloc !
Nu mai avem la crimi pentru no i. Lacrimile s unt pentru alþii.
Ca º i v ieþile, ca º i iubirile. Ca º i noi, de altfel, ca ºi noi
Tinereþea no astrã ris ipitã aiurea,
tinereþea nostrã juca tã la flori de rã chitã pentru
vieþi des puia te de trup
Cad frunze
Câtã tris teþe mã împresoa rã !
ªi tot nu înþeleg :
Dacã s pui cã eº ti iubita mea, de ce ma i cad frunzele,Doamnã ? !

LAUREAÞI AI CONCURSULUI JUDEÞEAN DE CREAÞIE LITERARÃ
,,DOR FÃRÃ SAÞIU - ediþia a XVI-a, Urziceni, 17 noiembrie2007
DANIELA ªTEFAN,
Colegiul Naþional ,,Mihai Viteazul

Premiul revistei HELIS

Cazino
ªanþ de aur ºi de vis,
O petecã sub un cer,
Roi de unghii colorate,
Patimã în compromis.
Ochi de parcuri de metal,
Fuste largi, maro, nebune;
Zimþi în gheaþã dulce-roº,
Toc, covoare verde-pal.
Aiureli ºi bâzâituri,
Râsete de prin coteþe,
Val de spumã galben, moale,
Trupuri goale-n aºternuturi.
Zi de ieri ºi de nimic,
Cap de pajurã din fier,
Brad alunecând pe-o undã,
Lume proastã, un pupic...
Plasã verde în þânþari,
Soare crud din varã arsã,
Masã albã de stejar,
Sârmã cu boabã de struguri amari.
Bani de sticlã, fumurii,
Un deºert cu trei oceane,
Viaþã micã, împãturitã,
Dor de tâmple argintii.
Timp nebun de altãdatã,
Strigãte în apã rece,
Dinþi frumoºi ºi coloraþi,
Pensulã pe-o aþã matã.

Caricaturi
Patru degete înoadã zece feþe
ºi-un þambal
într-o pãturã de piatrã
peste-un aer fad, amar...
Chicoteli prin frunzãriºuri
Ceartã fire lungi de pãr.
Se-mplineºte-un an aiurea
de la roºul adevãr...
Cad din cer douã antene
într-o oazã de paiete.
Peste globuri, fire albe,
miºcã strâmb feþe cochete.
Nu mai scriu nimic pe foaie,
Mã dor degetele de râs.
Gura cascã pori de sticlã,
Ochii morþi dilatã plâns.

ANDREEA ROXANA ARON,
Colegiul Naþional ,,Mihai Viteazul
Premiul ,,Inculeþ Bãlan

Îmi creionez adesea
adolescenþa...
Îmi creionez adesea-n minte adolescenþa...
Prietenii, amicii, amorezii...
Colegii, vecinii, profesorii...

Clasa, creta, caietul, penarul
Chiar praful de pe tablã...
Uneori, îmi desenez adolescenþa...
ªi viaþa mea lejerã
Fãrã ceas ºi grijã, cu preocupãri strãine
Vulnerabil la privire!
Rareori, îmi colorez adolescenþa...
Recitând a mia oarã oracole stupide
ªi farse inocente...
Mã redescopãr în momente arhivate
ªi nuanþez apusuri cu nuanþe tot mai moarte...

Altfel
Priveºte-te o clipã în oglindã
ºi adunã într-un surâs ce ai mai bun,
gãndeºte-te apoi la ce e împrejur,
pentru o clipã;
de vei privi altfel lucrurile,
nu te mira ºi spune:
,,Tot eu sunt!

FLORINA RALUCA VOITEANU,
Colegiul Naþional ,,Mihai Viteazul
Premiul I, poezie

ANA MARIA CLAUDIA ªELEPIUC,
Liceul Teoretic ,,Grigore Moisil
Premiul II

Toate se pierd...
Toate se pierd...Fug rãscolind trecutul
ªis e avântã în pulberea grea adulmecând
sãrutul
Dogoritor al norilor...
Îºi arunã haina surã peste mormanul de
amintiri,
Le auzi cântând cu vocea lor searbãdã ºi te
miri
De puterea lor...
Toate se pierd plãpânde în firele reci ale
dorinþei,
Se împletesc o datã cu ele ºi se sting râzând,
Le veziapoi clocotind valurile fade ale cãinþei,
Cu ochii pierduþi, sortite sinistrului mormânt.
Renasc plângându-ºi moartea ºi durerea,
Revin în jocul straniu ºi cerºesc mângâierea
Adierii...Se plimbã pe culmile celor o mie de
seri
În care le guºti dulceaþa trecãtoare ºi speri...

Pasãre albã
Pasãre albã, unde þi-s florile?
Le-au fugit ºi s-au ºters din grãdinã culorile.

ªtii cã se vor rãtãci din nou,
Înainte ca tu sã te fii trezit
Din visul mãreþ ce zace în acelaºi cavou
În care ºi ele s-au odihnit...

Pasãre albã, unde þi-s stelele?
Au cãzut în vãzduh ºi s-au stins rândunelele.
Pasãre albã, unde þi-i soarele?
ªi-a-necat în cenuºã izvoarele.
Pasãre albã, unde þi-s fluturii?
Scrum uscat, spulberat deopotrivã cu mugurii.
Pasãre albã, adunã-þi cântãrile,
Umple de dor ºi chemãri depãrtãrile.
ªi cântã-le pasãre, sus, tuturor:
Pãmânt, fii al vieþii º i al oamenilor!

Trasul pe roatã
Pãmântul e uscat. Obosit.
Se duce. Vine cu drumul,
cu urmele. Plângi în luminã
de marea lui bunãtate.
Te-nchini rãdãcinilor.
Mãnânci pâine. Duci pumnul la gurã
cu foamea .Cu frica.

Cântec pentru munte
Muntele semeþ se aruncã peste valea arãmie,
Îmbrãcând covorul putrezit de frunze
Cu o umbrã rece ºi stranie.
Acest ironic zâmbeºte;cu mândri,
Adunã norii asupra-i ºi-i strãpunge
Cu vârful sãu pustiu, cu lancea-i argintie.
Râurile lui, sãgeþi nepieritoare,
Se pierd printre copacii zgribuliþi
Ce zadarnic îºi strigãveºmintele cãzãtoare.
Poteci atât de înguste strãbat uriaºul,
Abisuri nemaivãzut de adânci le pãzesc.
Cu toate acestea, omul rãmâne vrãºmaºul...
Muntele îi aduce liniºtea, un alt tãrâm,
Iar omul îl cutreierã, adesea îl rãneºte,
Cãci rãgetul lui se aude din câmpie, iese din
pãmâmt...

Soarele lungeºte umbrele
rotindu-le în jurul trunchiului,
umbrele mele
macinã umbra pãmântului.

Stâncile sale se odihnesc sau þipã,
Bocindu-ºi amorþeala ºi pustiul.
Rar un vultur le acoperã cu a sa aripã...

ªi dacã te-ar chema cineva deodatã,
cum te-ai desface de roatã,
cum s-ar desface roata de tine, trasul
pe roatã?

Poteci, râuri ºi stânci þâºnesc din pântecul
sãu, pãrinte grijitor tuturor el este; iubeºte,
este iubit; trãim prin el; printre noi trãieºte...
Falnic munte, primeºte-mi cântecul!
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Un ps iholog american de origine japonezã,
Francis Fukuyama, afirma cã am ajuns la capãtul
istoriei, în sensul cã ne-am epuizat alternativele
is to rice. E una d in rep licile aro gante, chiar
sfidatoare prin realismul ei, una din replicile pe
care þi le repeþi în gând încercân d conºtientizarea
mesajului transmis în cel mai brutal mod posibil.
ªi oare aºa sã fie? Sã-ºi fi consumat-frapant-lumea
propria-i poveste? Din câte stiu, ºi e plauzibil,
lumea de azi e încã macinatã de rãzboaie. Factorul
culminant al is toriei. Aºadar nu se poate vorbi de
un finish al trecutului istoric al omenirii, asta
întrucât în fiecare zi trecutul de ieri devine fapt
istoric. Evident, se poate spune cã nu doar rãzboiul
înseamnã istorie, ºi ch iar aº a e. Istoria nu poate fi
definitã. E abs urd s ã încerci sã-i cauþi înþelesul
cân d ea co ns emna din ce în ce mai multe
ciudãþen ii. Istoria e praf de puºcã, miros de panã
înmuiatã în cernealã, mirosul lemnului pu trezit
din cancelariile domneº ti. Parfum de Richelieu ºi
ascuþis de sabie. Istoria s e pãs treazã la naftalina
gândirii, aducând mãcar imaginea fracurilor ºi
gulerelor albe cãlcate la dungã ale un or oamenirepet:oamen i-pentru care n obleþea era literã de
lege, ci nu motiv d e mândrie. Pare-mi-se însã cã
am d ivagat, ori n u ãsta-mi era þelul. Ideea era alta.
Caut sã gãs esc o soluþie în cazul în care afirmaþia

Capãt de drum?
lui Fuku yama s-ar do vedi-în mod nefericitadevãratã. Dar înclin a crede cã soluþia au gasit-o
alþii, cu mult înaintea mea. De la Gutenb erg
încoace zic. Cartea. Da,cartea. Explic ºi de ce.
Fiinþa umanã este pur ºi simplu stearp ã în lip sa
adrenalinei, în sensul cã oamenii cautã încã din
trecutul îndepãrtat senzaþiile tari. Emoþia, teama,
frica. Da, da frica. Oricât de bezmetic ar suna, ar
fi imposibil ºi indecent s ã trãim fãrã fricã. Uneori,
frica e o s tare de s pirit, o iluzie necesarã, o hranã
a furiei. Furie ce ne îngroaºã venele, absorbind în
ele setea de viaþã,de rãzb unare, dorinþa resp irãrii
unui aer tare, unui plumb al is toriei adus cu tropot
de cop itã de cal pe o stradã pietruitã, dar plouatã
de cer. Ori, ca sa fac legãtura, prin rãzboaie ºi
istorie omul îº i h rãnea (º i o mai face încã) aceastã
sete de neprev ãzut, aceastã emoþie sau fricã. Sunã
sadic, dar istoria a cam dev enit, ºi poate cã era
deja, un deliciu al celor mari. Al gulerelor din
umbrã. În vechime, romanii se delectau cu luptele
gladiatorilor ce rareori n ãºteau câte-un Spartacus.
Alþii se adunau ca la urs la cãderea ghilotinei pes te
vreun cap pricãjit, o ri la pur ºi simpla prãjire a

MINUNEA ÎMPLINIRII UNUI GÂND...
Renumitul profesor ªtefan Ciobanu (care
în sinteza Cultura româneascã în Basarabia
sub stãpânirea rusã se referea, în 1923, la
pers ona litatea spiritua lã a senectului A.
Botezat) sublinia: frãmântãrile sufletului
românesc au fost un sprijin în încercãrile grele
prin care a trecut aceastã frânturã rãsãriteanã
a poporului nostru. Ne-am fi aºteptat ca
tânãrul poet Petru Botezatu (n. 26 decembrie
19 84 ) sã se apropie de reto rica liricii
postmoderniste, sã se împace cu fluctuaþiile
ei ideatice ºi imagistice pentru mulþi atât de
profilabile ºi uimitoare. A doua sa carte ( a
debutat în 2005 cu placheta Bolnav de cuvinte,
repede epuiza tã printre s tudenþii de la
Universitatea de Stat Bogdan Petriceicu
Ha sdeu din Cahul º i din Universita tea
gãlãþeanã), depãºeºte condiþia scriitorului
tânã r, tentat de lupta cu desã vâ rº irea
metaforicã, proprie multora dintre colegii sãi
de generaþie ºi nu numai. Ca ºi Ioan Alexandru
(poetul harului înveºnicit în logosul vaticinar),
d-nul Petru Botezatu îºi întâmpinã lectorul cu
ofranda celor trei virtuþi es enþiale: iubirea,
credinþa ºi nãdejdea.
Vers urile iubirii (dincolo de vertijurile
vârstei care contopesc punctele cardinale ale
sentimentelor: Sã laºi, iubito, îngerii sã-þi cânte
/ Ode ºi imnuri...) se deschid spre simbolismul
hieratic. Într-o valoroasã antologie a poeziei
bas arabene (C onstelaþia lirei , 1 987 )
impresionante erau inflexiunile lirice în care
precumpãnea mã reþia mamei. Expres ia
poeticã nu poartã numai a ccentele vechii
poezii; preamãrirea blajinã a mamei ca ºi
devoþ iunea pentru pãmâ ntul nata l,
neprovincial, a cãrui principalã însuºire 
dãinuirea  se rãsfrânge dupã celelalte valori
spirituale: În ungherul casei / Dinspre Rãsãrit
/ prinsã-n douã cuie / o icoanã plânge. (Icoanã
mamei); Lasã sã înfloreascã, mamã, / Fereastra
casei pãrinteºti ... La noi, casa pãrinteascã
înseamnã: cerul (ce se sprijinã pe ramurile
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pomilor), satul (douã vãi / þin satul în braþe / ca pe
un prunc / apãrtat de zodii ºi stele), bisericuþa
dintre arbori (ce-ºi înalþã crucea sfântã cãtre cer),
cuv ântul tatãlui (care-i cere fiului leca t la
învãþãturã: Sã-þi cinsteºti ca pe-al tãu nume /
Limba, Þara ºi Credinþa).
Poetul tânãr nu scrie stanþe ocazionale despre
credinþa sa. Limpezimea sufletului îi reaminteºte
de smerenia precumpãnitoare. Pentru români,
rug ãciunea presupune reflectarea în tonuri
scripturistice. În ritmurile imnice a înãlþãrilor ºi
a a mã rãciunilor vieþiø: Îndreap tã, Doamne,
semnul sfânt al mâinii / Peste pãmântul ce-l iubesc
românii.
În lumea poeziei d-nului Petru Botezatu,
lacrimile nu se mineralizeazã (ca în lirica lui
Panait Cerna), ci se grãbesc spre oglinda unei
fântâni pecetluite de palo ri º i sing urã tãþi.
Plângem cu lacrimi de lut pentru toate erorile
trecute ºi pentru cele prezente, pentru trãdãri ºi
º ovã iri, pentru nerecunoº tinþã , pentru
îmbrãþiºarea mincinoasã. Ne rãmâne  încã odatã
 s peranþa. Creatorul de versuri se a flã în
corespondenþã cu zarea albastrã ºi cu fãgãduinþa
Nemuririi. A auzit de soarele dintre gratii, dar ºi
de jertfa tinerilor moldo veni ce ºi-a u lãs at
trupurile pe luturile malurilor Nistrului. Desigur,
el ºtie cã uneori trecutul e copleºitor. Are în suflet
porunca pãrintelui dintr-o baladã ardeleanã: sã
ne trãim poverile ºi tot chinul rãbdat al vieþii. În
numele acestui ideal creºtin, d-nul Petru Botezatu
va trebui sã-ºi continuie calea, adãug ând la
zestrea de astãzi o neceasarã maturitate stilisticã,
rigoare desãvârºitã în cons trucþia stihurilor,
culturã generalã bogatã, cunoaºtere a limbajului
liric modern. Vechile lecturi din Titu Maiorescu
trebuie s ã susþinã noile s ale lecturi din Liviu
Rusu, Georg e Cãlinescu ºi Vla dimir Streinu.
Pa siunile adânci pres upun existenþa uno r
propensiuni cãtre bibliotecile de poezie. Credem
cã d-nul Petru Bo tezatu ne va restitui astfel
imagini pe care talentul sãu le va caligrafia cu
entuziasmul juvenil al înþelepciunii.
prof. univ. dr. Virgil Nistru Þigãnuº,
membru al Uniunii Scriitorilor din România

vreun ei fecioare cu tup eul de a deveni erou
naþional. Ce credeþi cã a fãcut omul pen tru a nu
rãmâne fãrã aces t supliciu ? Simplu ca bunã ziua.
A creat cartea, contin uând prin ea axa finitã-dupã
pãrerea lui Fukuyama-a istoriei. O continuare însã
prin linie p unctatã, întreruptã. E matematicã purã.
O trigonometrie infinitã, dar parcã prea meschinã.
Asta p en tru cã omenirea îº i continuã festinul,
delectându-se cu rãzboaie ºi sânge. Numai cã
sângele ãsta se varsã acu m cu litere. E s ân ge
albastru. Dar nu pentru cã ar fi de viþã nobilã. Are
culoarea asta doar pentru cã aºa-i cerneala. Ori
nu! Mã-nºel amarnic. E sâng e negru. Aºa-i tuºul
la tipãrire în contemporanitate. Oamenilor le plac
literele, imprev izibilul, rãzbo aiele. Nu neg
meritele ºi s trãlucirea medaliilor matematicii, dar
dacã lumea asta are oricum un punct pentru orice,
de ce s-o plictis im ºi mai mult cu fixis mul ºi
ºtiinþele as tea exacte? E greu sã închei explicaþia
spus elor lui Fuk uyama. Ele deschid n oi ºi noi
orizonturi. Numai cã asta cred. Cartea. Literatura.
Aºa-º i continuã oamenii is toria. Aºa îº i h rãnesc
ei nevoia de a devora deliciile istoriei. De parc-ar
fi o lupoaicã turbatã de dispariþia puilor ei...
Marius Gîrlaºiu, elev clasa a XI-a B,
Liceul Teoretic Grigore Moisil Urziceni

Amintirea unei
cãlãtorii
Ghe orghe Dobre

De jos v eneau luminile
cãlã to ream peste tine
ca peste o þarã a licuricilor
pe atunci îmi cãutam trupul
fugit sã moarã
ºi nu º tiam cã lemnele care putrezeau
de-a valma
erau oasele lui
oprite în ima ginea
unui cimitir
iluzoriu

Tragerea pe xerox
Natura va no ta undeva
acest mic eveniment
mutând a lbiile câ to rv a râuri,
dându-mi un ºira g de zile
uscate ca niºte scrumbii,
va susþine sã s criu
(anacro nicã situaþie)
poezii cam tris te
ºi ca m prea triste
ºi cam prea fã rã nici un dumnezeu
adicã fã rã o filozofie înaltã.
oricum, mã v or aºtepta câ teva deºerturi
din care s e sperã cã voi ieºi prãfuit
(cinev a chiar m-a fãcut a gnostic
ºi eu eram doar îndrãgos tit).
oricum, natura va nota undev a
evenimentul
dupã care eu mã voi apuca
sã recitesc tehnolo gia za hã rului.

ADRI AN BUCURESCU
#

La revedere, România!
La revedere, Ro mânia!
Nu-þi spun a dio, poate ne-o m mai v edea,
Mai degrabã în cer, nu pe pãmâ nt,
Tu bucuria ºi deznãdejdea mea!
Tu la Apus, eu la R ãsãrit,
Tu pleci cu un ghio zdan peticit,
Eu rãm ân cu o traistã de cânepã,
Plinã de dorul ce te-a m iubit.
Din dor picurã sânge pe po teci,
Prin cimitirele pline de bãlãrii,
Eu te petrec do ar pâ nã la Tisa ,
ªi trag nãdejde cã o sã ma i vii.
Pe picio rul de plai
Nu mai e nici o gurã de Rai.
Sãtui de iarbã veºtejitã,
Îº i scuturã coa mele câ þiva cai.
Unu-i murg , altu-i roib, unu-i ºarg,
Altu-i s ur, unu-i breaz, a ltu-i bã lan,
ªi mai e un mâ nz pintenog
Gonind fã rã þintã pe Bãrãga n.
Le-a rã mas s pa ima de a fi tã iaþi
ªi azvâ rliþi porcilo r ca ta in,
ªi într-un ºanþ, un tractor le rânjeº te
Cu dinþi ruginiþi în sis temul hain.
#
Nu mã înv ãþai tu, þarã,
Sã pãstrez a l mamei grai,
ªi prin la nul de secarã
Sã mã cred a l lumii cra i?
Nu ziceai tu cã mã v indec
Cu rodul-pãmâ ntului,
Cu nãvalnic, cu descântec
ªi heliº tea vântului?
Chiar a ºa-i, nici nu ma i bate
Vântul ca odinioarã,
Dar eu za c, mutat la Soare,
Cãci aleanul mã o moarã.
Te po meneºti cã mi s-a dat
Peste nisipul bã lai
Tocmai eu s ã is pãº esc
Zelul hoþilo r de cai!
S-au aflat români de-ai tã i
Sã se lepede de tine!
Maica mea neprihãnitã,
Miluieºte-mã pe mine!
Dacã pleci, ia-þi fiii v itregi
ªi mancurþii din costrei,
ªi aruncã -i în pustie,
Sã nu mai a ud de ei!
Du-i unde cocoºi nu câ ntã,
Unde to aca nu rãs unã,
Du-i unde nu e luminã,
Nu-i nici Soa re, nu-i nici Lunã !

Mãi pã mânt negru ºi gras,
Nu jeli º i nu mai plâng e
Cã prin brazde þi-au rãmas
Numai lacrimi, numai sânge!
Te-o durea, nu te-o durea,
Asta-i soarta mea ºi-a ta.
Cât mi-o ba te inima,
Eu s trã jer cã îþi voi sta.
Fiindcã-aº a fost-am nãs cut,
Fiindcã-aº a sunt eu ursit:
Sã mã þin de-un s at sãrat
ªi de-a l lumii izvo dit.
Sã mã þin de munþi ºi Ma re,
ªi de Dunã rea pãg ânã,
De-al ei drum fãrã de pulberi,
Ce spre Lamurã mã m ânã .
#
Spre So are-Rã sare
Mereu mã închin,
Din orice depã rtare
La tine revin,
ªi toate nãdejdile
Strã moºilor mi-asum,
Cu mâini de tãmâ ie
Crucile vechi le afum.
Curge Naparis prin câmp
ªi seceta îl sãg ea tã ,
Deasupra lui istoria
Dãnþuieºte beatã.
De prunc, Mihai cel Viteaz
Av ea ºirag de s ânge la g ât,
ªi totuºi, pa trie, m ie
De norocul tã u nu mi-e urât.
Dar cine mai crede în tine,
Cine mai vrea sã mo arã
Muºcându-þi þãrâna,
Sãlbatica mea þa rã ?
Eu însumi, ultim solo monar,
Degeaba mira za o scriu,
ªi sceptrul v rã jit moºtenire
Cui s ã îl las nu prea ºtiu.
#
La rev edere, Ro mânia!
Nu-þi spun a dio, poate ne-o m mai v edea,
Mai degrabã în cer, nu pe pãmâ nt,
Tu, bucuria ºi deznãdejdea mea!
Tu la Apus, eu la R ãsãrit,
Tu pleci cu un ghio zdan peticit,
Eu rãm ân sã fluier la cai de gheaþã
Pe Bãrãganul nemãrginit.
ªi-n zvonuri de g reieri, prin trifoi,
Poa te cândva o sã v inã,
Ca s ã te cheme înapoi,
În zori, o mus trã to are luminã.
Dar nici a ceea nu e luminã,
Ci e o Pravilã Dividã.

LEBEDE VIENEZE
Sportul (ºi fotbalul în special) este asociat de cãtre
neºtiutori degradãrii morale ºi in telectuale, fiind
apreciat ca pentru inculþi. Aºadar, ideea de a face
niþicã literaturã din sport nu prea pare plauzibilã, deºi
s-au scris dealungul vremii cãrþi bune cu ºi despre sport
în genere. Recunosc cã, înainte sã încep acest articol,
m-a încercat o dozã de nesiguranþã cum cã ideile pe
care le voi transmite nu-ºi au rostul. Iar dacã stau sã mã
uit pe prima paginã a revistei, chiar trebuie sã renunþ:
HELIS- revistã de culturã Încerc totuºi marea cu
degetul ºi mã leg de fotbal, ca un pretext pentru a ajunge
altundeva. Despre calificare nu ar mai fi multe de
completat, întrucât au curs râuri de cernealã pe marginea
acestui aspect. Altundeva încerc sã ajung eu cu aceastã
ispravã. Echipa naþionalã - cândva un simbol al libertãþii,
azi doar o umbrã a simbolului patriot - a oferit prin
realizarea sa o a doua ºansã românilor. De ce spun asta?
Foarte simplu. E ºansa unui popor întreg, a unei naþii
amãrâte de a demonstra lumii întregi cã traducerea din
francezã în românã a expresiei romani chib e pur
întâmplãtoare(nr. romani chib=limba þiganilor). Auzi
tu! ROM ANI-ch ib mãi sã dea d racu`! pu rã
coincidenþã zici? da` de unde tovarãºi, ce, vã e ruºine?
mie nu! Nu mai e demult un mister cã prin ochii orbiþi
de soarele rãsãritului ai occidentalilor suntem þiganii
Europei.(Am citit undeva cã dacã spui cuiva cã e þigan
nu eºti rasist; rasist e el dacã se supãrã simþindu-se
discriminat ºi considerând o ruºine raportarea la acea
etnie, ori nu mai ºtiu pe nimeni sã se simtã discriminat
fiindcã e numit german,englez,francez etc). ªi
cum altfel sã fim consideraþi, când primii români(nu
ºtiu dacã mai trebuia un r) ajunºi pe meleagurile
strãinãtãþurilor, recte în Austria, au furat lebedele de pe
lacurile liniºtitelor parcuri vieneze, nu de alta, dar sã
punã ºi ei de`o ciorbã? ªi dacã e aºa ,lasã bãieþii sã
mãnân cã! Credeþi cã e o întâmplare cã meciurile
europenelor se vor juca ºi în Austria? Nu,deloc. E acum
cazul sã ne s chimbãm creditarea de mâncãtori de
lebede din ochii vienezilor. Asta dacã nu cumva, de
fricã, sãracii oameni îºi vor lua mãsuri preventive ºi
vor ascunde superbele pãsãri de chiorãitul maþelor alor
noºtrii. Românul e în general tipul care dã cu bâta`n
baltã sau se îneacã la mal. La noi, þara arde iar babele
se piaptãnã. De pildã, rãmân perplex când îi aud pe
unii(proºti cu nemiluita) încercând aºa o comparaþie
româno -occidentalã. M ai s us m-am adresat cu
tovarãºi, dar nu din întamplare. Societatea noastrã,
dacã putem vorbi de aºa ceva, democratã de 17 ani, da`
numai în acte, are în substraturi vechile practici, sau
ideologii. Cum sã încerci sã te compari cu vestul? E
drept, avem mândria cã am apãrat Europa cu brio de
perico lul turcesc, d ar pe când noi ne luptam la
Cãlugareni cu sultanii Stambulului, englezii puneau
nocturnã stadioanelor ºi se delectau la ceaiul de 5 cu
nonconformismul acestui foot-ball. Sunt fix 200 de
ani între revo luþia francezã º i cea(zice-se) de la
Bucureºti. Doua s ecole. Doua secole în care ceasul
nostru a stat. Din lipsa bateriilor. A încercat unu` înainte
de `89 sã recupereze ce mai era de recuperat ºi fãcuse
România þara cu cel mai mare pib din lume, de aºteptau
pânã ºi leb ed ele din Vien a sã fie fãcute cio rbã
olteneas cã. Da`n`a fost sã fie. Aº a cã ne legãm ºi noi
speranþa de echipa asta amãrâtã. Care poate-poate o mai
salva câte ceva din ruºinea prezentului. Mi-e teamã însã.
Mi-e ca nu cumva din `89 pânã azi nimic sã nu s e fi
schimbat în bine. Ba, mai mult. Mi se pare cã parabola
funcþiei româneºti ºi-a atins atunci vârful ºi cã de`atunci
pânã azi a coborât, cum e ºi normal. ªi tot coboarã ,
aºa cã, probabil, lacurile din parcurile oraºului lui
Mozart sunt deja goale. Lebedele ºi-au luat zborul,
simþind aprop ierea devoratorilor carpatini ce s-au
integrat în UE sã dezintegreze Europa. Halal
Marius Gîrlaºiu
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Toamna
Uitându-se frunza la s oare,
A vrut sã fie ca el.
ªi astfel, a fo st p rima toamn ã,
O incercare d e s oare apu sã.
Imi place sã vãd toamna
Cum frun ze s -agaþã cu tot ce au d e u n ram,
Dar apoi p lutes c in d eriv ã spre pãmânt.
Imi place sã vãd toamna
Cum fire d e ap ã fug ite din cer
Cad pe geamul meu ,
Parcurg u n drum nevãzut p e s ticlã,
Apo i se intâln es c u nin du-se
Intr-o picãturã mai mare
ªi cad cu pu tere s poritã spre pãmânt.
Imi place sã vãd toamna
Cum lumânãri drepte aspirân d sp re inalt
Se-n moaie d in mijloc º i-ºi intind,
Dou ã câte do uã, fitilul
Spre o flacãrã mai caldã.
Imi place sã vãd toamna
Cum casele-ºi suflã taina
Prin ho rn spre ceru ri,
Iar albastru dev ine cen uºiu !
Cãci da!
Prietene, aceasta e culoarea tainelo

Trestie plângãtoare
De când ninsoarea a ºters urmele ei
Cãtre s acrul tãrâm al p ãd urii d e argint,
mi-au rugin it flãcãrile d e
apa propriilo r mei ochi,
au prins rãdãcini in s ufletu-mi cuvintele
ºi priveºte cum p rin tulpinã
imi imp rãºtie mirosu l in aer.
Sac d e tres tie plân gãtoare
Duh nind a mucegai d e carne dulce,
Te u itã cum prig oneºte v ân tul pe fo c
Prin lan urile-mi de grâu galb en e.
Priveºte cum se n ãruie piramidele
ªi cum vârfu l lor ag ãþat in cer
Trage dupã sine tot universul.
Te u itã cum prin tre cu vinte rãstign ite
Se picurã in mine venin.
Dar ºtiu ce voi face !
M ã v oi imb utelia intr-un suflet d e pasãre
ªi vo i aºtep ta toamna sã zbor cãtre ea.

Tot mai cad
De sub gene nu-mi mai curge privirea,
Ci tu eºti cea care te p reling i pe ob raz
Lãsând in urmã cicatrice.
Contu rul mâinii mele se destramã-n gânduri
Ce cad p ân ã-n suflet;
ªi nu m-am oprit tot mai cad.
m-am inchis cu-n b râu de lunã,
dar soarele m-a refuzat.
ªi totuº i, când n u mai bate vântul,
Pot s ã au d cum un cântec alintã vãzduh ul
Cu cercurile tale greºite perfect.
Dar nu m-am o prit tot mai cad .
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Strãmoºii
Uºa mea a fos t un copac.
Scârþâie acum un cântec
Pe ritmul º tiu t do ar d e v ânt.
Se leag ãn ã n ostalgic.
Un miros dulce, de Paradis ,
Trezeºte strãmo ºul din mine.
ªi atu nci, mã duc lâng ã u ºã,
M ã aºez pe scara cu trei trepte,
Imi strâng picio arele la piept
Cuprin zând u-le cu mâinile,
ªi-mi culc tâmpla ispititã de ganduri
Pe g en unchi.
Privindu-ma, parca ai crede ca s unt un copil
In pantecele blestemat cu vis e.
Voi aºtepta ca din uº a mea sã in verzeascã frun ze
Sã creascã fructe, ºi s ã tot creascã
Sã nu mai zbor cãzân d.

Sãptamana
Era sambatã tainicã atunci când
Suflul s-a retras cãtre ceru ri,
Iar tãrâna s -a topit si a curs din fo rmã.
Astfel a fost o searã º i inainte d e ea
O dimineaþã.
Era vin eri tainicã atunci când
Pãs arile au cãzu t in apã,
Iar p eº tii iº i arãtau burta la s oare.
Astfel a fost o searã º i inainte d e ea,
O dimineaþã.
Era joi tain icã atunci când
Soarele ºi luna s-au s tin s,
Iar ziua era to tuna cu n oaptea.
Astfel a fost o searã º i inainte d e ea,
O dimineaþã.
Era miercuri tainicã atu nci când
Plantele s -au uscat, s -a u scat si mãrul,
Iar apele au p lâns º i-au in undat u scatul.
Astfel a fost o searã s i in ainte d e ea,
O dimineaþã.
Era marþi tain icã atunci când
Ceru l nu ºi-a mai vãzut chipul in apã,
Iar apa n u mai privea cu ochii ceru lui in
in finit.
Astfel a fost o searã s i inainte d e ea,
O dimineaþã.
Era lun i tainicã atunci când
Intu nericul inghiþis e lumina,
Iar p ãmântu l s-a scurs d in clep sidrã.
Apo i n-a mai fost
Era dumin icã tainicã atu nci când
Se legãna nimicul in vid
Iar creatorul s e g ân dea
La ziua zero .

Pata din tavan
Este o patã in tavan.
Pe cer,
Un fo c imens inchis in tr-o sferã
Se zb ate cu toatã lumina
ªi cu toatã cãldura
Sã usuce pata.
In fiecare picãturã se co ace un g ân d,
Gându l depãrtãrii de clipã.
Fereastra mea s e topeºte ºi d in ea,
Curg dun e de nis ip s pre º osea.
Plânsu l tavanu lui imi intrã in ochi
Aju ngând pânã in s uflet.
Boabele de apã cãzânde
In adâncul memo riei afective
Cu marea amintirilor mele se amestecã.
ªi atu nci, de cãldu ra s ufletului meu
Se ridicã vapori sãraþi
ªi urcã inapo i pânã la o ch i.
Dar lacrima mea nu cade pe podea,
Ci se caþãrã pe razele so arelu i
Insp re plafon .
Din acel moment, pata din tavan a gãsit
Diafanul þin ut al depãrtãrii de clipã
Luând chipu l ºi surâsul Ei.

Frãþeºte
Prin vene-mi va circula, leneº,
Din obiºnuinþã, s ân gele.
Voi simþi cum, incet, p e mine va urca o omidã
ªi vai! cum in fru pta-se-va din mine!
Va sãpa cãtre centru
O peº terã ce-mi va mãsu ra raza.
M etamorfoza târâtoarei
va abso rb i, pentru a-ºi d ecora aripile,
Propria-mi suflare viu coloratã.
Dar zburând prin peºterã
Inapoi spre lumin ã
Sân gele-mi va cãdea
Pes te fluturele viu colorat s i se v a inchega
Formând un chihlimbar sângeriu .
ªi atu nci vor v en i furnicile in mine
Imp ãrþindu -mã frãþeºte.

Calul
De când s-a nãscut puiul d e cal,
Pãmântu l s-a rotit in jurul axei sale
De 365 de ori.
Indrãgostit de muribunda graþie sângerie a soarelui,
A contemplat searã de searã ap usul.
La primul as finþit al noului an,
Puiu l a alerg at cãtre v eº nica veºted a luminã.
Fugea pe curba Pãmântului
Câte 15 grade in tr-o orã.
ªi astfel pentru câteva ore timpul a s tat in lo c ;
Un apu s ce pãrea cã nu s e mai termin ã.
In aer era vârtej de imagin i inmires mat a ceruri.
Intins, cu ochii spre soare,
Urmãreºte cum ultima razã de apus
Se ciubãreste dincolo de orizont
ªi cu su flarea rid icã intr-un g es t creator
Câteva fire d e p raf visãtoare.

C. Selian
ºi am trecut linia de dincolo de fiinþã
unde sunt hãuri ºi zace îngrozitorul nimic,
ºi-am vãzut rãul ca un soare negru
întunecându-mi firea pânã-n adâncuri;
ºi am umblat labirinturi ale minþii
din care nu mulþi au scãpat sã revadã lumina;
(o, castele de cleºtar cu vrãjite cãi
ce nu duc nicãieri )

Magia Binelui
Numai cel ce a strãbãtut infernul
gãseºte înþeleaptã liniºtea serii!
sub acest pavilion cu mii de vise de aur,
decorul cuantificat al lumii
îþi poate pãrea o bunã desfãtare;
dar eu încã mai caut acel Atlantis al abisurilor,
unde sub ultramarine fluxuri de antice mistere
zace în urne de granit pulsul neîmblânzit al erelor.
(E mai mult o tãinuire ºi-o domnie-n lacrimi
decât raþiunea unor cânturi);
ori noi suntem cei fricoºi ºi buni,
cei înþelepþi ºi slabi,
noi suntem moºtenitorii lumii!
iar visele noastre de nu vor fi eterne,
vor radia învãluind cu speranþã
reflexul viitor al unor aºtrii în devenire.
ºi poate sunt nevrednic, vinovat,
cã nu ºtiu nimic de-al meu s uflet
ori de nobilele lui intenþii,
(prevestind în tainã un mag bãtrân
ce-mi contemplã menirea faptelor);
dar sunt sigur de-a mea inimã
dictând în secret arhitectura pasiunii,
ºi-a înþelegerii, ºi-a orânduirii
Mã spãl pe mâini de fapta însângeratã,
ºi las gândurilor un imperiu de res emnãricând prin pieptul meu vor trece comete
îºi vor aminti de liniºtea serii, (noua revelaþie),
punând o zodie mai bunã la îngemãnarea apelor
ºi-ngãduind al nostru desãvârºit avatar.

Nostalgia durerii
Trecutul,
mereu atât de perfect
atât de glorios,
îmi pare astãzi o furtunã!
unde sunt toþi acei zei ºi demoni
ce din mirare s-au nãscut,
ºi în mirare s-au pierdut?
prin templul antic al pãdurii mã-nchin,
pelerin la altarul rãsãrit în toamnã,
iar ruga, cheamã magia poveºtilor din pãrinþi
sã cadã sub vraja sãlbaticelor nopþi de primãvarã.
Sunt câþiva ani pe rugul aventurierului,
ºi tot ce-am atins în urmã, râzând,
în umbra timpului a-ncremenit;
(sã fie oare vina visului ce-am tãinuit?!)
ieri m-am trezit în zori chemând apusul
si nu-i înger sã nu mã strige,
ori eu sã nu mã cheme:
,,Întoarce-te în ploaie serafime,
ºi dã un semn lumii, sãdindu-þi patimile
în brazda mormântului devenit un regat!
(oare are sã nascã atunci fructul
ce-mi va potoli mirabila foame ?!
morile de pãmânt au adormit de mult )
bând din palmele tale sângele istoriei,
dulce, mi-a pãrut aºteptarea morþiiºi m-am crucificat la porþile Romei,

ºi-n marile arene ale lumii;
ºi am strãbãtut un ev întunecat al fiinþei,
arzând pe ruguri de aur ºi-nstrãinare;
ºi am renãscut apoi, luminat,
învãþând sã contemplu
eternitatea dinaintea mea;
într-un glas si-o egalitate morbidã
mistuindu-mã,
am devenit tiranul propriei dorinþe!
Dar acum, marele viitor se pregãteºte sã înceapã,
suntem carne ºi oase din miracolul vieþii,
ºi din toate adevãrurile, taina celui mai sfânt,
miresmele florilor din a ta grãdinã îl spun;
eu astãzi, îngenunchez decât în iarbã,
si-naintea izvoarelor limpezi ºi reci
ce le-ntâlnesc în al meu firesc drum.

Extazul amurgurilor
(Vechea orânduire)
Extazul amurgurilor
însângerase tot orizontul,
ºi de-atâta timp nici o lacrimã
nu mai vãrsase celestul Uranos;
înfãºurat în mantia-i de aur,
ca un fiu rãtãcitor al tatãlui,
se coboarã fulgerând în pustiurizeul Agni
ºi purtându-ºi paºii desculþi
prin nisipul clepsidrelor,
cres teazã valurile furtunii,
în umbra timpului
croindu-ºi calea împãcãrii,
spre cimitirul dintre stâncile fierbinþi;
unde pe catafalce pãzite de somn,
strãbunii se-nalþã mândri înaintea soarelui,
iar oasele lor albe
prin care Eragal îºi strecoarã viclenia,
ne aduc aminte de-au fost odatã flori,
si cum iubirea le dezmierda în pace,
dar îngânând an de an
o rãstignitã dorinþã le-a înnoit pe toate.
-Îngroapã-þi morþii pãrinte!
noi îi vom ridica cât mai aproape de soare;
Tellus materna îºi cheamã fii frumoºi ºi sãlbatici
în pântecul unui veac, ce n-are sã-l mai întoarcãascultã vocile tãcerii, copile,
în noaptea asta mare ne chemã strãmoºii
în jurul focului sã dansãm
despletirea de pe urmã a pãdurii,
ne cheamã neînrobitul spirit
al gintei ariene
iar voi, apostoli, nu vã-ntindeþi sãgeata
spre ochiul divin al vulturului,
ce ºi-a ridicat aripa sfârtecând norii
ºi umbrind mormântul cerului;
nu puneþi pecetea fiarei
pe fruntea-naripatã a strãinului, oameni,
nu însinguraþi lupul în haitã, prieteni,
prin poarta zorilor vine apusul.

Regatul serenitãþii
Chipul timpului s-a crispat,
precum sufletul lãcrimând al unei fecioare,
nãframã albã purtatã aievea de vânt
deasupra oceanelor de purpurã amarã;
chipul timpului s-a crispat,
ca ºi inima sângerândã a artistului,
stâlp putred în acest regat al lacrimilor de varã;
chipul timpului, s-a crispat
iar ochiul din vârful piramidei mã doare,
mã doare somnul sfântului pe cruce,
mã dor colþii fiarei ce mã cer ca pradã,
mã doare splendoarea rece a copilei ce tace.

Domnindu-mi singurãtatea,
ca un posedat rege al tãcerii
visam sã-mpart zeilor voluptatea durerii,
adormind la nesfârºit prin reci morminte,
când afarã-n ploaie mama-mi jelea dorul,
ori prin castelul mãrii treceam sã mã ascult
pierdut printre epavele cu aur ºi smaralde;
(deasupra, leviatanul de-atunci tot boceºte )
si-n templul pãdurii mã regãsesc gânditor,
transfigurat de-ndoliata muncã a timpului
ºi-ncoronat pe tronul de nimic al anotimpurilor;
aici nu e nici faptã, nici rãsplatã,
iar viziunile din strãbuni
vorbesc de exodul necontenit spre o altã lume,
unde corãbiile imperiului au risipit
stâncile de gheaþã încolþite la maluri;
( )ºi nu mai e mult,
pânã ce luna îºi va întoarce întunecata faþã,
în marea nopþii soarele însângerat apune,
de-acum pe ai mei ochi o monedã de aur
ºi una de argint se vor lãsa;
iar umanitatea întinsã
va adormi peste ruina lumii,
ca un geniu, ce cu al sãu gest steril
smulge masca unui zeu,
fum al rugãciunii ºi-al închinãciunii
rãsãrit în umbra timpului pierdut.

Nobleþea simþurilor
Noi suntem ca douã roze umede,
aruncate de mâini vitrege
în încãperea rece a aceluiaºi mormânt;
una putrezind, iar alta înmiresmând
lumina palã a lumânãrii ce-nvãluie veºnic tãcutã
o mireas ã-n visuri de argintnoi suntem ca ºi gemenii ochi ai nopþii,
ce se deschid în amurg ºi se închid în zori;
unul râzând, iar altul lãcrimând
imortala faptã a condeielor-pumnale
ce-au scris în sânge poemele ce-þi cânt
ºi privind abisul ce priveºte în mine
infinita reflecþie de cristal magic nesfânt,
sunt oglindã oglinditã în tine,
iar faþã în faþã ne regãsim un imens gol
înãlþat în nobil tron de pãmânt.
Par cuvinte-nrãite, rostite de-o gurã strãinã,
dar ele mã-ndeamnã sã biciui sau sã cânt
mai mult decât poate mântui a ta vinã;
(de câte ori am simþit ca o lance
tu te-ai ascuns în adâncurile tale ca un scut )
ori astãzi, inima-mi putrezeºte-n piept gãunoasã,
ca un fruct blestemat la ospãþul nuanþat al zeilor,
iar tu luceºti în depãrtãri, rece, ca tãiºul unei lame,
ºi-apoi dispari însângerând gigantice apusuriºi astfel, pe când noaptea mã-ncoroneazã rege
peste a ei singurãtate sã visez,
ziua mã poartã sclav, printre statui de piatrã
sã-þi adulmec dulceaþa cãrnii;
mereu flãmând, mereu cãutând,
bântuit de acelaºi chip ca de fapta unei crime!
(dar fapta morþii nu se cuvine),
ºi de aceea te chem cãlãuzã a puterii,
cu sufletul sângerând în cinci colþuri
te-aºtept sã dai iarãºi sens plãcerii;
te aºtept, aºa cum sfântul aºteaptã
a domnului atingere,
aºa cum înþeleptul îºi aºteaptã
în al nopþilor aºternut sfârºitul;
de-o eternitate plãnuind ºi retrãind
aceiaºi clipã ce creºte învãluind în uitare
O, blestemate cuvinte, binecuvântatã aºteptare,
în lipsa ta am devenit un ocean de aºteptare.
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UMBRA NEªTIUTEI
(urmare din numãrul trecut)

N-am ºtiut de unde ia apãrut în mânã bagheta
de dirijor cu care nu eram
ob iº nu iþi, cãci la
TITI DA MIAN
repetiþie, d iapazonul îi
þinea locul, uneori fiind
chiar aruncat spre câte un corist neatent sau care se
miºca sau lua tonul cu un semiton mai sus sau mai
jos, însoþit totdeauna de câte o propoziþie spontanã,
adaptatã momentului, spre hazul nostru.
Am mai vãzut doar ambele braþe ridicate, l-am
auzit pentru câteva clipe, pe mai multe tonuri, pe
acel laaaa ºtiut apoi, odatã cu coborârea energicã
a braþelor ºi ridicarea privirii care ne cuprindea ca o
flacãrã albastrã pe toþi, o revãrsare de glasuri tinere,
uºor ºovãitoare la început, se lãsã pes te salã ºi peste
noi. I-am citit chipul destul de luminat, semn cã
luaserãm tonul bine. Rotunjea buzele odatã cu noi,
îndreptându-ºi gesturile, privirea ºi glasul ºi le
repezea când spre tenori, când spre soprane, rotunjea
mult palmele, coborându-ºi bãrbia sã ajute puþinii
baºi pe care-i avea corul, apoi îºi îndrepta mâna
stângã cu repeziciune spre altiste, de unde trebuia
sã înceapã sã-ºi reverse vibrãrile solista corului. Din
când în când s imþeam îndreptat spre min e acel
arãtãtor, acum prelun git de b aghetã, în fond o
nuieluºã, pe care nu º tiu unde o gãsis e. Era o
ameninþare pe care numai mie mi-o fãcea ºi numai
eu o pricepeam, semn cã trebuia sã cânt mai viguros
ºi corect, încât sã mã amplifice tenorii în centrul
cãrora eram. Deºi nu rostea nici un cuvânt, ºtiam cã
zice ºi acum, ca la repetiþii: Dã dracii în capul tãu
dacã tenorii cântã fals! Aveam în repertoriu un
cântec greu, cum îi plãcea lui sã ne avertizeze,
Corul sclavilor evrei din opera Nabucodonosor
de Verdi. Începusem elegiac, legãnat, dupã cum cerea
melodia, numai cu altistele, cãrora le luaserã locul
s opran ele, urma apoi un crescend o, baºii
contraatacau, iar tenorii urmau sã deplângã mai
viguros destinul nefericiþilor, blestemaþi de un destin potrivnic. O clipã suspendatã, în care se fãcu
tãcere pe s cenã ºi în salã, d e pãrea cã melodia
rãmãses e uitatã undeva, între noi ºi dirijor, apoi
interveni, într-un dialog numai de noi ºtiut, solista.
Passion îi ziceam cu toþii, cãci o iubeam, era cea
mai sincerã, cea mai fermecãtoare, cea mai plinã de
viaþã dintre noi. Pe ea nu te puteai supãra, nu se
supãra pe tine, Punea o pasiune, ce-i justifica numele,
într-o dragoste pentru unul dintre colegii noºtri ºi,
se pare cã nici ea nu-i era indiferentã. Oricum, noi
încurajam ºi urmãream cu discreþie evoluþia acestui
cuplu ºi eram fericiþi când simþeam cã ei erau fericiþi.
Acum ea cânta altfel, un glasul curat de înger se
înãlþa º i ne înãlþa trecând prin plafon ca printr-o
perdea de aburi pânã la ceruri, aproape uitaserãm cã
suntem pe scenã, cã suntem într-un concurs. Adunase
în glasul sãu toatã suferinþa s a ºi a sclavilor, trãia pe
note înalte depãrtarea dorului de þarã, ne înfiora
pânã la durere suferinþa ei într-o dragoste frãmântatã,
transpusã în s uferinþa unui popor
Încheiaserãm, într-o concentrare maximã, acest
prim cântec. O liniºte stranie se lãsã între noi ºi salã.
Atunci dirijorul s-a întors, cu o eleganþã pe care nu
i-o bãnuiam, spre juriu ºi spre spectatori, salutândui uºor cu bãrbia coborâtã, gest urmat de o aplecare
discretã a corpului. Dintr-o datã, sala a explodat întrun ropot de aplauze, de parcã era bucuroas ã cã
scãpaserãm dintr-o iminentã electrocutare, iar acum

o relaxare discretã simþeam din cap pânã în picioare.
Ne atingeam uº or ºi bu cu roºi cu cotu l s tâng,
ºoptindu-ne astfel, încurajându-ne, ca ºi cum ne-am
fi spus: Totul e bine pânã acum, totul e-n ordine!.
Trebuia sã înceapã urmãtorul cântec. Încurajaþi,
ne-am alineat cu coada ochiului, privindu-ne discret vecinul, þinându-ne încordaþi, pe dedesubt, de
mânã, ca niºte fotbaliºti înaintea unei întreceri pe
viaþã ºi pe moarte. O energie ciudatã se transmitea
prin noi, umãr lângã umãr formam toþi un singur
trup la fel de ciudat, din numeroase semicercuri,
adunate din ce în ce mai mici ºi mai scurte aproape
de dirijorul a cãrei inimã o simþeam pulsând prin
ochii sãi albaºtri, cu o energie nemaiîntâlnitã spre
trupurile noastre tinere º i încã firave, anun þând
începutul altui cântec. Câteva clipe s-a lãsat peste
s alã o tãcere as urzitoare. Aº a era d e mare
concentrarea pe chipul dirijorului, cã nu-i auzeam
tonul dat cântecului decât ca o adiere, ca un curent
misterios ce miºca precum o tainã buzele, odatã cu
zbârnâitul uºor al diapazonului care pãtrundea ca o
boare pe patru tonuri, în canon, în fiinþele noastre
încordate: Colo Coloo Colooo  Ridicarea
bruscã a degetelor mai sus de înãlþimea umãrului
ne-a fulgerat precum beþigaºul fermecat din poveste.
Coborârea lui lentã, odatã cu rotunjirea buzelor, au
atras glasurile noastre, înnodându-le într-o melodie
ce mlãdia mai subþire, mai plinã de viaþã, glasuri
mai rotunde, mai puternice, mai prelungi sau mai
groase, dupã cum bãtea vântul melodiei. Simþeam
cã este un vrãjitor ce cântã o datã cu fiecare dintre
noi, atent la toþi, urmãrind fiecare voce, înãlþându-i
pe tenori, coborându-i pe baºi, suindu-le în cer pe
altiste ºi þinându-le la pãmânt pe soprane. Intensa
concentrare ºi crispare din debutul cântecului a
dispãrut, iar o luminã de mulþumire îi apãru pe colþul
bu zelo r, s e prelung i s pre umerii obrajilo r
transfiguraþi de încordare ºi de efort, ridicându-se
spre ochii acum calzi ºi blânzi, ce transmiteau spre
noi o imensã bucurie a reuºitei, ca apoi s ã se
odihneascã spre fruntea diamantatã de fini stropi de
sudoare. Dincolo de chipul acesta transpus total în
cântec printr-o uitare de sine ce s e transmitea ºi
coriºtilor printr-un fluid neîntrerupt, ghiceam o
concentrare imensã a întregii fiinþe ce domina hotãrât
miºcarea zecilor de glasuri, asemenea unui dresor
care-ºi hipnotizeazã animalele feroce, fixându cu un
fascicul de luminã, pornitã din adâncul fiinþei sale,
numai de el reuºit, felinele încordate din faþa lui,
devenite blânde, umile ºi supuse. Ridica energic
braþul tremurând uºor bagheta pentru a prelungi
vocile tenorilor spre înaltul sãlii care le reflecta întro arcuire spre spectatori, împingea apoi lent braþul
stâng spre înainte cu palma deschisã, de parcã ar fi
vrut sã potoleascã asaltul sopranelor, ridica apoi, ca
ºi cum ar fi purtat o greutate, cu mare efort, de undeva
de jos, braþele, de parcã ar fi vrut sã adune toate
foºnetele câmpiei, susurul apelor s pre parfumul
teiului din preajma fântânii din câmpie. Cântam
imaginându -ne cã ne aflãm într-o altã lume,
uitaserãm de ceea ce se întâmplã cu noi aici, în sala
aceasta imensã, ºi ne ascultam noi înºine, cântând
fericiþi ºi mulþumiþi, transpuº i în acea lume a
versurilor ce se împletea cu melodia, într-un canon
fãrã sfârºit, o alergare nesfârºitã a celor patru voci
una dupã alta: Colo, lângã fântânã stã teiul visãtor/
Bãtrânul tei sub care iluzii mã-mbãtau/ În trunchiul
lui crestat-am cuvinte dulci de dor/ Plãceri, dureri
spre dânsul adesea m-ademeneau Urmau apoi,
odatã cu adierea melodiei ºi a teiului, uºoara legãnare
a trup urilo r noastre tinere ºi a glasu rilor care

transformau sunetele în trãire, iar trãirea în emoþie.
Feþe noastre deveniserã acum purpurii de încântare,
de mu lþu mire ºi de efort. Versurile cântecu lui
amplificau forþa glasurilor noastre tinere, întrecânduse ºi întorcându-se, urcând ºi coborând, odatã cu
respirãrile tinere, vibrânde, iluminând gândurile ºi
însufleþind visele.
Cântecul izvora ºi izbucnea acum parcã numai
din mine. Îmi vorbea glasul gândului ºi-mi ascultam
gândul inimii. Îmi înlãnþuiam gândurile, s imþirile ºi
visurile în jurul acelui tei visãtor. Sub tei vedeam
doi tineri sãrutându-se, ademeniþi de vraja sunetelor
vântului, chemaþi ºi îmbãtaþi de balsamul florilor,
ca apoi totul sã se topeascã într-o sãrutare prelungã,
urmatã de un vis etern . Cântam ºi vis am. Îmi
ascultam glasul fremãtând, o datã cu al celor de
lângã mine, iar gândurile fugeau neastâmpãrate,
aducându-mi sub fruntea umbritã de regrete frânturi
de imagini. Odatã cu versurile ºi cu melodia, îmi
fugeau pe sub frunte amintiri, trãiri, emoþii ºi
dezamãgiri, numai de mine ºtiute. Nu sãrutasem nici
o fatã, deºi aº fi vrut sã mi se întâmple de tot sufletul.
Era o exp erien þã care mã atrãgea. Vãzusem
numeroase scene în filme, tineri treceau pe lângã
mine sãrutându-se, nu rãmâneam indiferent când mã
strecuram discret pe lângã ei. Nu era numai o simplã
curiozitate, ci simþeam în adâncul sufletului o
chemare pe care nu puteam sã o stãvilesc. Avusesem
câteva încercãri care se transformaserã în tot atâtea
eºecuri greu de suportat, greu de îndurat, dar ºi mai
greu de explicat, spre cumplita mea dezamãgire. De
câte ori eºuam în asemenea tentative, trãiam o stare
aproape vecinã cu disperarea. În naivitatea mea,
ajunsesem sã mã întreb dacã nu cumva am sã mor ºi
n-am sã apuc sã mã sãrute o fatã. Probabil cã aceste
obsesii mã fãceau º i mai nepriceput, mai inabil.
Odatã, mi-am luat inima în dinþi ºi-i fãceam curte
unei colege cãreia, observasem eu, nu-i prea eram
indiferent, ºi cu care mã plimbam, discutând, desigur,
despre lecþii, despre cãrþi citite, despre unul sau altul
dintre colegi, sau chiar despre profesori. Când am
încercat sã fac pasul decisiv, pe o alee mai retrasã
din Crângul din apropierea ºcolii, pentru care mã
pregãtisem ºi în somn mai bine de o sãptãmânã, s-a
îndepãrtat surprinsã ºi supãratã pe mine, reproºândumi naiv: Ce, ai înnebunit? Vrei sã ºtie colegii? Vrei
sã ne afle dirigintele?
Altã datã, într-o salã de cinematograf, pe jumãtate
goalã, în semiîntunericul din spatele sãlii unde, de
obicei se aºezau perechile cãrora nu prea le pãsa ce
film rula, pentru cã veniserã sã se sãrute, m-am aºezat
lângã o fatã pe care o bãnuiam de vârsta mea. Miam fãcut curaj ºi, pe la jumãtatea filmului, când
întunericul pusese stãpânire pentru câteva secunde
pe întreaga salã, am apropiat cu mare emoþie palma
transpiratã de aceea a ei, pe care o simþeam aproape
de mine, urmând ca s-o ating apoi. Dacã ar fi acceptat
strâns oarea palmelo r, mi-aº fi apropiat discret
obrazul de al ei, chiar în momentul când cuplul de
pe ecran trebuia sã facã acelaºi gest. Cred cã fata
aºtepta cu ºi mai mare încordare iniþiativa mea.
Avusesem curajul, dupã multe îndoieli ºi emoþii, sãi ating cu mâna, pe la spate, umãrul, ca ºi cum aº fi
vrut s-o protejez, aºa cum vedeam cã fac ºi ceilalþi
îndrãgostiþi. În momentul acela încãrcat de emoþie
pentru amândoi, din spatele sãlii strãbãtu un glas
tunãtor peste toatã sala, pe care la-º fi cunoscut dintro mie. Auzisem îngrozit glasul profesorului meu de
fizicã, pe care nici în ruptul capului numai la filmul
acesta nu l-aº fi dorit: Uuu, bre, aici aþi venit sã vã
sãrutaþi? Am sãrit din s alã abando nând fata
tremurând de fricã, mai sã rup uº a de la ieºire,
disp ãrând cu teama cumplitã d e a nu mã fi
recunoscut.
(continuare în numãrul viitor)
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CONSTANTIN XENI: EVOCÃRI LITERARE
Rãmânem în pr eajma marilor noºtri sc riitori de
la începu tul secolulu i X X. De astã datã, C . X eni ne
va povesti împ reju rãrile în care a ap ãr ut revista
S em ãnãtor ul . P r im ul n um ãr a vãz ut l um in a
tip aru lu i în de c em br ie 1901, s ub dir ec þia l ui
A le xa nd ru V l ah uþã ºi G eor ge C oºb uc . S ã
pãtr undem ºi noi în redacþia cunoscutei pub licaþii
ºi sã fac em c un oºti nþã cu c ei care i-au onor at
paginile. Ca ºi î n c az urile p rece dente, m an uscrisul
a fos t re spe ctat c u stri cteþe , op er ându -se doar
actu aliz ar ea norm elor ortogr afice ºi, atunci când
s-a sim þit nevoia, s-au introdus scur te explic aþii
marcate prin par antez e drep te.
ªi ia tã cã V lahuþã ºi Coºbuc, doi poeþi mari ºi doi
oameni cumse cade, îºi da u mâna frãþeºte , fãrã invidie
ºi persona lismul a ºa de rãspândit în l ume a artelor,
pentru a deschide fere strele ºi a lã sa sã intre în litaratura
româneascã aer c urat ºi viu. Lit eratura românã îºi cãuta
drumul. Cu trei de cenii înainte T itu Ma iorescu ºi cei
de l a Co nv orbi ri [l it er are ] î nc e puse rã l upta
însãnãtoºirii. V. A lecsa ndri ºi E minescu erau nume
mari dar izolate . ªi ei nu mai erau. Toþi simþeau nevoia
une i re na ºt eri, a unui cure nt nou, sã nã tos, iz vorâ t di n
puterile de via þã al e pãmântului romînesc , pe care
trãieºte a cea rasã de þã rani, nume roasã, munci toa re ºi
cuminte.
Pe ac est câmp trebuia sã c adã o nouã sãmânþã ºi ...
semãnãtori i se înt âlniserã toc ma i în a cele prânzuri de
duminicã , din ca sa poe tului [Vlahuþã].
O revist ã literarã , cu buc ãþi sever ale se, cu girul
ce lor doi di re ctori , douã nume ilustre , urma sã fie
tribuna noului curent. Titlul? De ce n-ar fi Semãnãtorul ,
zise Vlahuþã. Titlu româ nesc , simplu, veri dic , sugestiv.
Ia r pictorul Grigorescu, taciturnul, timid, vibrînd ºi el
la entuziasmul ce -l înc onjura , se oferi sã fac ã ilustraþia
primei pagine. A cea finã þãra nc ã, azvârlind gra þios pe
ogorul românesc sã mâ nþa fe cundã din ºorþ ul ei, ac ea
fe rme cã t oa re a pa ri þ ie c a re a o nora t a pari þi a
Semãnãt orului era de mâ na lui Grigorescu. Ac eastã
compozi þie fuse se critica tã de unii ca re prez entând o
þãrancã imaginarã , finã c a o prinþesã, graþi oa sã c a o
fl oa re de serã, nu c a o floare de câmp.
Grigoresc u a uz ise. ªi la primul prâ nz Ca ra gi ale
deschide vorba:
Domnule G rigorescu, frumoasã a legorie fã cuºi...
Straºnicã! S ã ne trãieºti! Ma re croitor eºti. P este toate
arunci o hainã de ide al, o hainã tãiatã ca o manta de
re ge ! Aºa cere arta adevãra tã. Da, pi ctura e ogli nda
naturii. Tot e în na turã. Nimeni nu inventã nimic. Dar,
cum am c itit nu ºtiu unde, natura e un ma re ºi bogat
dicþionar, în ca re gãse ºt i toa te c uvintele. D ar fraza tu
tre buie s-o fa ci, tu trebuie cu arta ta sã c ombini vorbel e,
sã le aºez i frumos ºi sã faci ve rsul ideal. N umai pictorul
prost cade în c ursã ºi c opiaz ã servil natura . Cel genial
idealiz eazã ºi înalþã . Cãci arta n-are de obiec t adevãrul,
ci frumosul.
Da, se mulþumi a zice Grigore sc u modest.
Se mãnãtorul apãru, primul numã r foarte mic, format mic , opt pagini, hârtie ve linã. Câ nd sub titlul
re vi ste i publicul c iti: Direct ori Al. Vla huþã ºi George
Coºbuc el avu se nz aþia unui evenime nt lit era r.
În c uvântul introductiv  scris de Vlahuþã  [se cita u
versuril e] Voi c redeþi în scrisul vostru/ N oi nu c redem
în nimic. Împotriva a cestei stãri de luc ruri, exprimate
aºa de plastic de Eminescu, curent ul de la Semãnãtorul
îºi propusese sã constituie o reac þie (de c ãutat artic ol ul
prin nr.1).
În ac ea epocã îl vedea m ºi mai des pe Vla huþã.
Tipografia re viste i era în str. Regalã , lâ ngã H ote l Union. U n local sumbru ºi murdar, cum era u tipografiile
pe ac ea vreme. Totul e ra negru. O anticamerã de ia d.
Iar bi eþi i lucrãtori, negri ºi e i, negri ºi intoxic aþi,
culegeau tãc uþi din cutia de litere , ne gre ºi e le, râ ndurile
ce exprima u gâ ndurile l uminoase . Într-o odãiþã ce
pre ceda sala maºinilor e ra o ma sã ºi l ângã e a douã
scaune ve chi, cu paiul îne grit ºi el. În loc de faþ ã de

masã, un jurnal întins, pe ca re se odihnea o cãlimarã
ca vai de lume . L a ace a masã ve che, vinerea sea ra,
Vla huþã fãc ea el însuºi core ctura î ntregii re vi st e ce
urma sã aparã a doua zi. Corectura. N uma i c ine a trãit
în mediul sc riitorilor poate sã-ºi dea se ama ce însea mnã
c ore ctura la majori tate a dintre ei. Fi eca re lite rã,
fi ecare virgulã , fieca re punc t sunt trec ute c u migalã
sub ochiul de A rgus al autorului, cãruia n-a re voie
nimic sã-i sca pe . Vlahuþã, c a ºi Cara gia le, e rau niºte
c orec to ri e xtra ordin ari . D upã prima c ore ct urã,
tipograful a duce a pe a doua. V lahuþã re citea migã los
iarãºi fi eca re cuvânt, cântãrea ia r valoarea e xa ctã a
fie cãrui cãvânt, c ãci avea pasiunea nuanþelor, pasiunea
cuvântul ui exact, e xa mina iar fie care virgulã, fieca re
punct. ªi mai gãsea aproape totde auna câte un cuvâ nt
pe c are în ultima clipã prefera sã-l înlocuiascã cu a ltul .
ªi i ar ve nea tipogra ful. Iarãºi lua panglic a lungã,
ºpaltul, cu noua corec turã ºi o punea apoi în pa ginã .
ªi în fine ve ne a cu pagina. Pentru a tre ia oa rã Vla huþã
re citea fiec are cuvânt ºi se decidea în cele din urmã sã
scrie sus în colþ Bun de imprima t.
Da r c u toa tã munca a cea sta , când revista aj ungea
în mâna cititorului, greºel i de tipa r tot mai existau ici
ºi col o. C e e ne rvare pe C onu Al ec u ! Da r pe
Caragiale !
În a ceastã exageratã importanþã ce se da une i virgule era desigur ºi onesta conºtiinþã estet icã a artistului
setos de prefe rcþ iune, dar mi se pãrea c ã e ºi un proce nt
de naivã înc hipuire cã cititorul remarcã ºi reþine fieca re
virgulã, fie care punct, fieca re semn de exclamare a
ope rei tale.
Cu toatã opunerea mea , poe tul, în a fe ctuoa sa lui
amiciþ ie, fãce a ºi core ctura versurilor sa u prozei mele.
M i-aduc aminte c ã i-am adus odatã impre si ile primei
mele cãl ãtorii la Veneþia . De sc ria m fe eria unei c eþoase
dimine þi, când de pe puntea va porului silueta îna ltã a
ca mpanile i ºi dante la bizarã a palat ului dogilor îmi
apãruse rã departe în z are , din ce în ce mai luminoase.
E ra o transpunere si nce rã , simplã , dar colorat ã a
impresiunilor tinereºti. E le pl ãcurã mul t lui Vla huþã .
Da r, pe masa murdarã a tipogra fiei, cu prima corec turã
dinai nt e, e l îmi c eru voie , cu ac ea deli cat eþe ce -l
ca rac teri za, sã-mi core ctez e c âte c eva din text. E ra m
fe ric it de ace astã atenþie. Mi -a fã cut douã obse rvaþii
pe care nu le uit ni ci azi ºi pe c are de a tunci mereu leam folosit. M ai întâ i mi-a spus sã evit pe cât pot
part icula ºi . ªi e urâ t, zic ea e l, e nec esar adesea ,
dar e urât. Ma i a les într-o înºirare gra da tã de a dje ctive; lipsa lui ºi întã re ºte impre si a fra zei. Spre pil dã ,
sã nu scri u niciodatã  ma rea strãlucea albastrã , ºi tãcutã
ºi imens ã , ci a lba strã , tã cutã , i mensã ... Ave a
absolutã dre pta te. Din ace l moment, am declarat rãzboi,
de câte ori a fost cu putinþã , lui ºi, corec tându-mi
abuziva lui între buinþare.
Altã datã îmi refãcea câte o frazã , schimbând numai
aºez area cuvi nte lor î nã untrul fraze i. E l da dintr-o datã
un reli ef nebãnuit idee i ºi-mi fixa astfel în mica mea
experi enþã de scri itor pri nc ipii care mi -au folosit mult.
Cãc i Vl ahuþã a ve a o adâncã ºtiinþã a limbi i româneºti .
Când c onstruia o frazã n-a ve ai impresia cã scrie, ci cã
sculpteaz ã cuvintele.
Într-o zi poetul mã roagã sã scriu un a rticol asupra
tale ntului tra ge dia ne i noastre A ga tha Bâ rsesc u, care
venise sã joace timp de o lunã în Buc ureºti. Ta lentul ei
o fãcuse cel ebrã ºi Burgtheat er-ul din Viena o a pla uda
în mod perma ne nt. Vlahuþã mã îndemna sã încerc o
ca rac teriz are psihologic ã a ace tui talent a ºa de viguros,
sã gãse sc c eva nou în descriere a e i. Da r sã nu fie
lung... L -a m sc ris ºi artic ol ul i-a plã cut. A sc himbat
vreo douã cuvinte , înlocuindu-le c u alte le mai curat
româneºti, ºi l-a publ icat în cel mai apropiat numã r al
Semãnãtorului.
Altã datã, era în sãptãmâna c e pre ceda Crãc iunului,
Vla huþã îmi spune:  N-ai vrea « sã fa cem» de Crãc iun
un a rtic ol în ca re sã fie desc risã forfotea la trotoarelor
din ajunul sãrbãtoarei, când prin magaz ine le iluminate

ve zi agi ta þi a fe bri lã a
cumpãrãtorilor, începând
de la Pa la t º i pâ nã la
[li brã ria ] S oc e c [pe
Ca lea Victorie i]? A r fi
ce va pent ru pana d-ta le.
Z is ºi fã cut. Un articol
MARI AN ªTEFAN
ma i mul t gl ume þ,
presã rat cu ironie, c are sa publicat de Crãc iun sub numele inversat  Inex. ªi
aºa ma i de pa rte... Colaborare intimã, plã cutã, pe care
n-o pot uita.
...Da r a nii trece au. L iterat ura mã pa siona, însã
urma m în ac ela ºi timp cursuri le unive sitare ºi -mi
trecea m regulat examenele. Cã ci grija zile i de mâine
mã obse da . T rebuia sã-mi fac o ca rie rã . M agistrat?
Avoc at? Cine ºtie ! D eocamdatã lic enþa.
ªi iatã-mã într-o bunã z i la înc ruciºarea drumuri lor.
Scrisesem tez a de lic enþã: A supra articolului 7-V din
Constituþie. Muncisem serios cu ea, cãc i dore am sã
aduc  dac ã era posibil  o cât de micã contribuþie
pe rson al ã î n ac e a ma re p roble mã di n v ec he a
Constituþie, a interdicþ iei strãinilor de a poseda imobile
rurale . D ãdus em ma nusc riptul te ze i l a F undaþ ia
Universi tarã Ca rol I, spre a obþine tipã rirea ei di n
fondul a ce le i fundaþ ii. Cu bucurie m-am dus sã
comunic lui Vl ahuþã cã , dupã citirea teze i, s-a ac ceptat
ca ea sã fie publicat ã de Fundaþie . A m urca t treptele
ce lor tre i e taje ºi a m bãtut iar cu înc redere afectuoasã
la ac ea uºã ospitalie rã. Poetul s-a înse ninat cu bunã
voinþã ºi, spre surpri za me a, vãd cã scoate o sut ã de lei
(l ei-a ur), rugându-mã sã nu-i refuz cumva . A da ogã
la tipografie , ca sã þi-o ti pã rea sc ã pe o hârtie albã ºi
velinã... Poetul avea o mare slãbic iune pentru hârtie
fi nã. Iatã cum te za me a a apãrut în ha inã de sã rbãtoare!
Da r V lahuþ ã m-a reþinut mai îndelung. Pãtrunderea
lui psihologicã descope rise în buc uria me a preludiul
une i a propia te de spã rþiri. Cu blâ ndeþe a fec tuoasã de
pãri nte , V lahuþ ã îmi spuse:
 ªi apoi ce ai de gând sã fa ci?
 Sper sã -mi fac o profesie , a º dori sã intru î n
magistra turã.
 Da . Tre buie sã te gânde ºti bine . Eºti la o rãspântie
mare.
 ªtiu ºi sânt c hinuit de nesiguranþã. V lahuþã mã
ascultã cu a dâ nc ã at enþiune. El ºtia sã asculte a ºa de
frumos. Numai oamenii buni pot a sculta aºa.
 E u te -aº sfã tui totuºi sã nu pãrã seºti literatura.
Cre d c ã ar fi pãca t. Mi-ar pãrea rãu.
 ªi mie îmi pa re foarte rãu, domnule Vlahuþã. M ai
mul t dec ât aþi pute a c re de . Iar ca lda d-tale protecþ iune
n-o voi mai gãsi. D ar litera tura nu ºtiu dacã mi-ar putea
asigura o existenþã. Nu toþ i o pot c âºtiga azi ºi nici nu
ºtiu da cã am o chemare suficie ntã .
Poetul rã ma se pe gânduri. Îl apãsa dorinþa unui sfat.
U n sfat bun e a ur curat, îmi spusese el odat ã. Da r
Rone tti Roman spuse se în M anasse cu mult sc epticism cã sfat ul e pe tec al b pe hainã neagrã...
 Dra gul meu, î mi zi ce el înce t ºi mãsurâ ndu-ºi
fi ecare cuvâ nt, eu c red c ã în puþini ani lite ratura, odatã
cu numãrul crescând a l a bsolvenþilor de lic eu, va intra
într-o nouã faz ã. Se va c iti mult ºi c ãrþ ile vor fi c ãutate.
Va suna ce asul câ nd se va pute a trãi din produsul
tale ntului. Eu te-aº sfã tui sã pe rsiºti.
ªi Vla huþã, fie -mi iertat, am transcris c uvintele lui
între gi, a dã ugã:
 Pe nt ru c ã dumne ata scrii sintetic ºi ele ga nt. A poi
gãsesc cã ai ºi o însuºire puþin obiºnuitã la noi: ai
humor. E u a º dori s ã am humor. D ar nu reuºe sc.
Humorul nu e nic i ironie, nic i sarcasm. E formã uºoarã
de fantez ie, a cel ameste c între serios ºi glumã , ac ea
subþ ire i ronie plinã de observa þii originale , c are îþi
îngã duie sã spui lucruri adânci în formã uºoarã, a cel
tale nt în ca re exce leaz ã mai cu ose bire anglo-saxonii.
A i c it it pe S w ift, Di cke ns, M arc Tw ai n sa u pe
geneve zul [Rodolphe] T öpffer? Cite ºte-i pe toþi ºi
perse ve rea zã în ac eastã direcþi e.
(Continuare în numãrul viitor)
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Geo rg iana BUZU

Eu
s un t
Puchi

Sã mã prezint: eu s unt Puchi, p rimu l pui ieº it
din ou anul acesta în cuibul familiei mele de mari
cocori Grus grus.
Amintirile pe când eram în ou s-au º ters în
mare p arte. Îmi aduc aminte doar de cãldu ra ºi
lumina revãrsatã d e soarele ce rãzbãtea prin co aja
protecto are a primului meu cãmin . Am vãzut lumina zilei într-o frumoasã zi de martie. So arele
s clipea b lân d, iar apele-mi ºop teau p arcã o
melodie de mult º tiutã. Lân gã mine era alt ou,
deasup ra capului meu era tata, cel mai p uternic
cocor. Mã privea mirat. Eram primul sãu fiu. Ma luat p rotector în grijã. M ama a venit în g rabã.
Mi-o aduc b ine aminte pe mama. Cel mai frumos
co co r; în pe ne le lu cio as e razele s o arelu i
scânteiau miraculos. În cioc mi-au adus rep ed e
plan te de ap ã d ulci º i su cu lente. Am
fãcu t cu tata o plimbare pânã la baltã
ºi apoi am adormit b uºtean. A doua zi
mi-am cun oscut sora. O fiinþã micã,
fãrã p en e, cu un cioc s ubþire º i ascuþit
ca un ac, prin care scotea n iºte sunete
ciud ate. În fiecare zi m-am bu cu rat d e
g rija familiei mele. E ram cu to þii
binecu vântaþi cu o sãnãtate straºnicã.
Hrana era d in belº ug, tot ce-þi po ftea
in ima: s emin þe, ins ecte, plante de ap ã,
peºtiºo ri ºi preferatele mele g hind e.
Zilele co pilãriei se scurgeau în mare
grabã. Tata era hotãrât s ã ne înveþe
to ate tehnicile de zb or: zborul lin p e
curenþii d e aer, zborul de vânãtoare,
zborul în sus ºi paraºutarea uºo arã cu
arip ile de sch ise îna po i p e p ãmân t, zbo ru l
deasup ra apei ºi - în sfârºit - dorea cu ardoare s ã
ne înveþe tradiþion alul dans al mãreþei familii din
care fãceam parte. O Do amne, cât era de greu!
M ama era dornicã sã ne înv eþe toate secretele
bucãtãriei. În câteva zile cunoºteam to ate fiinþele
zbu rãto are ºi târâto are d in lu mea mea. M ai
p res us de to ate , pã rinþii au in s is tat s ã n e
cunoaº tem prietenii º i d uºmanii. Fiecare zi era
o aventurã.
Într-o zi, pe la orele amiezii, cân d tata moþãia
în tr-u n picior la umbra unei sãlcii, m-a cup rins
un avânt cop ilãresc de h oinãrealã. Mi-am luat
avânt din cuib ºi flu-flu d in aripi am depãº it
þinutul natal. O n ouã lu me vedeam, niºte peticuþe
de pãmân t de diferite culori, aºa ca niº te fru nze
de nuferi. Am cob orât încetiºo r ºi am d es co perit
niºte seminþe bu ne pe pãmânt. Câteva zile la
rând am co borât în acelaºi loc, iar grãun þele
gus toase parcã mã aºteptau d oar pe mine. Dar
în tr-o zi m-am p rins în ceva, n u ºtiu ce m-a
muºcat d e picio r, d ar n u era animal ºi mã þin ea
tare º i încrâncenat de p arcã îi fãcu sem ceva rãu.
Am rãmas aºa cu p iciorul prins pânã a rãsãrit
soarele de d ouã ori. Apoi douã fiinþe ciudate s-au
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apropiat d e mine. E ram s lãbit de atâta luptã ºi
zbater e cã nu m-am opus. Am vrut sã zbor...nu

am putut, am vrut sã fug ºi nu am putut, am
încercat sã-l strig pe tata, dar am piuit ca sora
mea în prima zi. M-au luat în cãminul lor ºi mau îngrijit ca niºte pãrinþi iubitori. Acolo, în noul
meu cãmin, am cunoscut-o pe Elsa, o fetiþã
blondã, cu ochii albaºtrii, plinã de viaþã ºi
jucãuºã. Ea era noua mea mamã. Am învãþat
multe , multe luc ruri de la e a. Îi plãc eau
poveºtile. De la ea ºtiu: Capra cu trei iezi,
Punguþa cu doi bani cu cocoºul acela norocos
ºi multe alte poveºti. Cel mai tare ne plãcea
povestea Cei unsprezece coc ori. Eu am
învãþat-o pe noua mea mamã cum sã danseze:
sã dea capul pe spate, sã arunce în sus cu fulgi,
iarbã ºi flori, sã facã un pas înapoi ºi doi înainte
ºi sã-ºi înfoaie penele. Dar zilele frumoase de
varã trec rep ede cân d eºti tân ãr. Într-o zi am
vãzut p uf de papurã prins în gardul protector al
cãminulu i meu; dup ã câteva zile toatã grãdin a
s-a pud rat cu perle mici de bru mã. Simþeam d e
atunci cã ceva nu este în regulã. Elsa m-a anunþat
în tr-o zi cã este fetiþã mare ºi cã va merge la
ºcoalã, în clasa I. Da
mar e, n- am ce
zice, ºi eu crescus em
b iniº o r, c red cã
trebuia sã mã duc în
clasa a II-a, dacã mã
jud ecai dupã mãrime.
O dep ãºisem pe Elsa,
aºa, cam cu o jumãtate
de cioc. M-am dus ºi
eu la ºcoalã, dar dupã
ce am mân cat câteva
flori de la fes tiv itate
m-am hotãrât sã mã
întorc acasã cu mama
Elsei.
Pe geamul ferestrei
au crescut g utui s au E lsa le-o fi adu s, nu ºtiu.
Din copaci au început sã cadã fru nzele obo site
ºi în gãlbenite. E lsa n u mai are timp d e dans ºi
jo acã ºi .p oveºti.
Eram în cu rte, când d in v ãzdu h mã aud
strigat. Era s ora mea, cu p en e cu tot , primii
mei pãrinþi. Toþi mã chemau sã zbor cu ei s pre
þãrile cald e. Elsa era în p ragu l uº ii.
- Du-te, pu iule! m-a îndemnat ea.
- Du-te!  mi-a repetat cu lacrimi în g las.
Atu nci mi s-a fãcut dor de tata, d e tot n eamul
meu de mari cocori Grus gru s.
Am privit sp re E ls a cu du io ºie º i m-am
înd reptat gr ãbit sp re s to lul d e co cori ce-º i
scutu rau albele aripi pe ceru l cenuºiu de toamn ã.
O
toamn ã, nemiloasã doamn ã! Mama, tata
ºi s ora m-au întâmpinat fericiþi. Trãiam, eram
mare ºi sãnãto s.
Acum zbo r ºi zb or de trei zile s pre þãrile
calde. Sunt primul cocor în stolu l meu care are
ce po vesti d es pre oameni. Sunt tare mând ru . L a
primãvarã, unde o sã mã op res c o are?
Da, ch iar, oare u nde? În primul meu cuib, d e
lâng ã pãdu re ºi lac sau su b ºopro nul de lâng ã
casa Els ei? Ba acolo, ba din co lo
Ce-o sã fac?

F L A S H
-Bunã dimine aþa!
-Bun ã ºi þ ie ! ros ti M a rin
Dumitrac he , vestit om de a fac eri loca l ºi muri pe loc.
Za da rnic încercarã angajaþii de la
birou sã -l readuc ã la viaþã, z ada rnic
F.M.
þi pã sec reta ra ºi a manta stil atã a
CIOCEA
decedatului. Dus a fost!
Nic i nu apucã mortul sã se rãcea sc ã prea bine cã
vãduva pãt rãþ oa sã, colþuroasã ºi deslâna tã concedie
secretara ºi vându firme le soþului la un preþ acc epta bil .
-D eºteaptã femeie, afirmau unii! A închis dintr-o
datã gura lupilor flãmânzi.
-S-a asi gura t pe ntru toa tã via þa ! Di strac þi i ºi
plimbã ri . Sã tot trãi eºti pânã la a dânc i bãtrâ ne þi ,
spuneau alþii.
***
-Bunã dimine aþa ºe fu!
-Bunã, bunã! Atâ t a apuc at sã art icul eze mil iardarul
Gogu Ava sil achi ºi c ãzu lat, cu inima c rãpatã în douã .
S tupe fia þ i, a nga ja þ ii u it arã ch ia r s ã c he me
ambul anþa . Numa i preze nþa de spirit a feme ii de
servic iu, care spã lase destui morþi la viaþa e i, îi scoase
pe toþi din a morþealã:
-S unaþi-i ne va sta! c e drac u, oameni buni!
-M ai bine doctorul, repede doc torul, a le ºinat ºefu,
re pe ta iste ricã secretara.
-Ce doctor, frate ! D e-a cum numa i popa a re treabã
aic i. E galben ºi þeapãn ca toþi morþii!
Proa spãta vãduvã sosi înt r-un sufle t la sedi u,
aproa pe în a cela ºi timp cu medicul legist, cã ruia îi
încredinþ ã cadavrul, apoi confiscã dosare le ºi asistã
personal la sigilare a maga ziilor ºi depozi telor, î n fine ,
procedã c um nime ni nu se aºtepta sã proc edeze la cei
douãz eci ºi ºapte de ani a i sãi, cu treizec i ºi c eva de
ani mai puþini de cât rãposat ul.
-A dracului muiere, vuia târgul!
-S ã te þii proce se cu fii mortului!
-A º! Pânã la proces asta vinde tot ºi se carã!
***
-D omnul avoc at Gâ ngãu?
-D a.
-S alut ãri de la priete ni!
Douã gloanþ e se înfipserã imediat în þeasta chealã
a super bogatului, super c oruptului ºi a cel ui mai lipsit
de scrupule avoca t buc ureºtean.
Prima babã care l-a gãsit zãc ând în c apãtul scã rilor
a suna t im edi a t l a uºa a lt e i ba be i nformâ nd-o
imperturba bil:
-D ragã, domnul avoc at a le ºina t pe scãri .
-Sã chemãm administra torul ºi sã-i dã m omul ui
niºte sãruri, luã iniþiativa priet ena ei.
Pânã când bãtrânele pregãtirã sãrurile , deja în j urul
ca davrului se strânseserã câ þiva ve cini.
Avoca tul e ra c unosc ut de toatã lumea, dar nu avea
nici soþie , ni ci copii, iar rudel e ce le mai a propi ate
avuse serã grijã sã le þinã la distanþã câ t mai mare. Se
crede a atâ t de pute rnic ºi invincibil încât nu-ºi redactase
nic i un t est ame nt. ª i pa rc ã, pentru a urma li nia
veninoasã în ca re trãise cufunda t toa tã vi aþa, rudele
izgonite urmau sã se batã ºi sã se certe mult timp pe ntru
a rupe o halcã c ât mai consistentã din uriaºa a ve re
strâ nsã de rã posat.
***
M aria na avea 25 de a ni ºi era goa lã pe dinãuntru.
Aºa simþea ea, S ida nu î i rosese doa r c orpul ci ºi
sufl etul. E ra tânã rã , da r în doi ani î mbã trâ nise c u
cinciz eci.
Da cã la început spaima ºi teroarea îi colorau fieca re
clipã, în ultima perioa dã nu mai simþea nimic . Lunga
sufe rin þã a ne st ez ia s e în sã rman a fem ei e oric e
simþãmânt. Deja privea moart ea c a pe un alt t ãrâm ºi
un fel de fericire internã î i scânteia în ochi de fieca re
datã c ând se gândea la ea.
Sfârºi anonim într-un spital sordid de provincie ,
fãrã ca ce ilalþi , viii, ac tivii, sãnãtoºii sã simtã vre o
emoþie fa þã de femeia care muri se deja c u doi a ni
înainte.

RELAÞIILE AGRARE ÎN SATELE DE PE BORCEA
- SECOLELE XV-XVII Condiþiile de mediu geografic, oferite de Balta
Ialomiþei ºi lunca din apropiere, au determinat o viaþã
intensã încã din cele mai vechi timpuri. Pe locul
aºezãrilor antice ºi în apropierea lor s-au constituit
aºezãri medievale pe care documentele de cancelarie
le atestã încã din secolele XIV-XV.(1)
Sunt sate ale cãror origini po rnesc încã din
feudalismul timpuriu. Se ºtie cã din secolul al X-lea
s-a conturat în linii generale peisajul rural aºa cum
îl gãsim mai târziu în secolele XVI-XVII. Încã din
acea vreme s-a trecut la împãrþirea þãrii în trupuri de
moºii, s-au stabilit hotarele satelor, considerate, încã
din primele documente emise de cancelariile þãrii
româneºti, ca «vechi ºi bãtrâne» ºi ca «d reaptã
ocinã».(2)
Fara indoiala, satele de pe Borcea s-au constituit
ca obsti satesti libere. Intinderile mari de pamant
arabil, fertilitatea sa, sursele de hrana oferite de balta
au atras de timpuriu atentia domniei si a marilor
feudali. Rand pe rand, aceste sate vor intra sub
stapanirea acestora, in asa fel incat la sfarsitul evului
mediu putine sate isi vor mai fi pastrat libertatea .
Acest process a statuat un sistem de relatii agrare
cu p articularitati d is tin cte, in satele d e p e
Borcea.Diferentierile, in raport cu aspectul general
al acestor relatii, au fost determinate de aspectele
lo cale pe care le-au imprimat cei trei factori
determinanti ai realtiilor agrare: pamantul, satenii
si stapanii.
Stransa corelatie dintre locul agriculturii, in
ansamblul economiei feudale si sistemul relatiilor
agrare , impune, ca din capul locului sa analizam
problema pamantului in aceasta zona.
Lasand la o parte bogatiile si avantajele oferite
de Balta Ialomitei, satele de aici au beneficiat de
mari suprafete de pamant, despre care documentele
de cancelarie ne spun ca porneau de la Dunare si
mergeau pana la raul Ialomita. Hotarn iciile din
secolele XVI-XVII sunt concludente in acest sens.
Sunt invocate, uneori si toponime dobrogene, lasand
sa se inteleaga ca depaseau si linia Dunarii, marturie
a vechilor si neantreruptelor legaturi dintre cele doua
maluri ale Baltii Ialomitei.(3) Astfel, in hrisovul din
12 august 1573, care stabilea hotarul dintre mosiile
Tambures ti s i Branceni sunt amintite «gorganele de
la Oltina de peste Dunare, apoi hotarul« trece drept
peste Dunarea aceasta , trece pe balta pe Scheaiu
si iese pe uscat la Micseneasa si pe la Cos eariul
Tesei, pana la Ialomita (4). Mai tarziu, la 15 iunie
1612, un hrisov care intarea manastirii Dealul mosia
satelor Barnceni si Jegalia, inchinate de Vladislsav
Voievod Batranul, este reamintita valea Prajei «in
fata, d rept p este Du nare(5). Aceste rep ere
dobrogene ale mosiei Branceni vor fi cunoscute si
mult mai tarziu d e catre batranii din Jegalia ,
Socariciu(Unirea) si Pietroiu. Prin hotarnicia din 5
noiembrie 1846 acesti localnici mai cunosteau din
vechile repere « numai Cetatuia ce este pe latura
acestei mo sii sp re mos ia Dich is eni, M ov ila
Marlenilor ce cade deasupra satului Marleanu din
Turchia (Dobrogea) si locul unde se zice ca a fost
via lui Slav, tot acolo , de cea parte in mal, cat
despre valea Prajei ei spuneau ca este tot pes te
Dunare, « in dreptul satului Prajoaia ce cade in
dreptul satului Dichiseni (6). Mosia Jegalia, una
din cele mai mari din aceasta zona pornea din dreptul
satului Tamburesti, urca in camp, pana la limitele
mosiei Marcules ti, unde intalnea mosia Dichiseni
pe hotarul careia cobora la Dunare(7).
Toate satele de pe Borcea aveau, dupa cum se
vede, in stapanire intinse suprafete de pamant

pomenite in actele de vanzare cumparare sub forma
generala « din Dunare s i pana in Ialomita. De
exemplu, in documentul din 5 aprilie 1620 , prin
care Gavril Movila intareste manastirii Mislea ocina
la Stelnica se precizeaza ca aceasta mosie este in «
lungul din malul Dunarii pana la Ciungi, unde se
hotaraste cu Ialomita(8). Aceeasi precizare o facea
si documantul din 6 mai 1615 cand stabilea partea
lui Neagoe Meiota « din mosia Stelnicii , 20 stanjeni,
din camp, ,din balta, din uscat si cu vatra din sat, tot
de la Dunare la Ciungi(9). O astfel de intindere o
gasim si la mosia Transani. La 6 octombrie 1629
Nedelcu, Fiul Ghetii da zapis ca« a cumparat ocina
la Transani de la Banca, parte de un om , care se va
alege , pentru 350 aspri, iar de la Baici , fiul Danii,
partea ce s e va alege , pentru 700 aspri din Dunav
(Dunare) pana in fruntea campului (10).
Pe de alta parte 12 boieri hotarnici, la porunca
lui Matei Basarab, stabilesc, printr-un hrisov la 15
iunie 1647, hotarul dinspre mosia Stelnica si Fetesti,
punand « pietre pre semnele cele batrane adica :
« dinspre hotarul de jos, tocma la Dunare prin
mijlocul Securilor s i de acolo prin Grumazul
Branzisului si prin Gorganul Oprului iar am pus
piatra prin Gorganul Valturului iar am pus piatra
si de acolo la campu pana-n capul hotarului dinspre
Ialomita. »(11)
Un alt document din 2 august 1651 face referire
la aceleasi hotare. Matei Basarab intares te lui Radu
mare logofat din Catu nul, judetul Damb ovita,
« ocina cumparata la Cegani, pe Ialomita, la balta :
400 stj, partea lui Stoica cel Orb paharnic, fiul lui
Valcu clucer din Dragomiresti, 400 stj cu balta, in
lung, din malul Dunarii pana in hotarul ocinelor
Ialomitei »(12)
Sunt cateva documente ale vremii, graitoare in
ceea ce priveste suprafata de pamant disponibil, atat
din balta cat si din camp, factor care a constituit un
beneficiu pentru locuitorii de aici, dar si atractia care
a exercitat-o in mod permanent atat pentru domnie
cat si pentru manastire si mari boieri. Consecinta a
fos t d ezv oltarea marilor proprietati feud ale :
manastiresti si boieresti.
Inca din secolul al XV-lea are loc infiltrarea
feudalilor laici si ecleziasti in satele si mosiile
detinute de tarani, in aceasta zona, rezultat al daniilor
domnesti, al cumpararilor, ori prin diverse cai, care
au dus la acapararea mosiilor taranesti de catre
manastire si marii dregatori. Primele inchinari de
sate , mosii si balti, in aceasta zona, sunt facute de
Mircea cel Batran. Astfel, prin hrisovul din 1406,
Mircea cel Batran daruia manastirii Cozia «toate
baltile pe Dunare, incepand de la Sapatu pana la gura
Ialomitei(13). Domnul va intari aceasta danie la 8
ianuarie 1407 (14 ). Dania va fi recunos cu ta de
urmas ii sai Rad u Prazn ag lava, Dan al II-lea,
Alexandru Aldea, Radu cel Frumos(15). In felul
acesta, Cozia, marea ctitorie a lul Mircea cel Batran
este prima manastire stapanitoare in Balta Ialomitei
si satele de pe Borcea. Proprietatile ei au inregistrat
o continua sporire in secolul XV si cel urmator.Radu
cel Mare ii daruieste in 1501 mai mult sate si balti
printre care «Saltava de la gura pana la Tamburesti»
(16) si in 1505 «ocina Papei de langa Floci» (17). A
doua mare stapanire pe Borcea a avut-o manas tirea
Dealul. La mijlocul secolului al XVI-lea domnul
Vladislav al II-lea(1446-1456) daruia manastirii
Dealul satele Branceni si Jegalia. Actul de danie nu
s-a pastrat, insa hrisovul din 10 iunie 1614 de la Radu
Mihnea , recunostea sfintei manastiri satele Branceni
si Jegalia, precizand ca aceste sate « le-a dat si le-a

miluit s fin tei manas tiri rap os atu l Vlad is lav
Voievod»(18). Radu cel Frumos a adaugat acestora
balta «Camenita ,din gu ra Camenitei si apa
Saltava» (19), iar Radu Mihnea « Balta Coada
Jigaliei» (20).
La inceputul secolului al Xvi-lea marea ctitorie
a lui Neagoe Basarab, Mnanastirea Arges, va primi
proprietati in satele de pe Borcea. Prin hrisovul din
4 aprilie 1523 Neagoe Bas arab daruia manastirii
Arges « Transani jumatate si cu garle si cu baltile
jumatate si Dichisesti cu garlele si cu baltile» (21).
Patru ani mai tarziu Radu de la Afumati intarea dania
vornicului Albu Rogoz din Futesti(Fetesti), partea
lui Badea din acelas i sat, cumparata de egumenul
Gheorghe cu 1250 aspri , precum si partea lui
Oneasa, cumparata de acelasi egumen cu 8000 de
aspri» (22).
Acelasi domn, Radu de la Afumati, va intari la
10 septembrie 1526, Mitropoliei Tarii Romanesti
garla Saltav a, baltile Covurluiasu, Strambul si
Tigveanu, in urma unei judecati(23). Continuand
politica predecesorilor sai, domnul Vlad Inecatul
intarea si el la 6 iunie 1530 manastirilor Snagov si
Tanganu «Garla Lunga, de unde incepe pana la
Tambures ti, cu tot hotarul, ca sa le fie ocina si
ohaba» (24).
In a doua jumatate a secolului XVI manastirea
Margineni va primi de la Alexandru Voievod o
insemnata parte din satul Blagodesti «partea lui
Draghici mare comis si partea lui Udriste, mare
postelnic(25). In urmatorii ani manastirea va ajunge
sa detina jumatate din sat la care va adauga satul
Stalpeni(26) din apropiere.
La inceputul secolului urmator domnul Radu
Mihnea intarea , printr-un hrisav din 15 mai 1616,
manastirii Mislea, dania lui Radu Paisie« ocina la
Stelnica, partea lui Hamza »si «jumatate din balta
Coscovata» (27). Ulterior, alte manastiri vor primi
din partea domnilor proprietati in satele de pe
Borcea. Astfel : parte din satul Vladeni vor primiMmanastirea Mihai Voda si manastirea Baneasa(28),
iar mai tarziu manastirea Sfantul Ioan cel Mare.
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(continuare în numãrul viitor)
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Moto:
 A avea  ce mizerie,
A fi  ce nefericire!
(Nichita Stãnescu)
(urmare din numãrul trecut)

Când am începu t serialul, Privindu-ne în
ochi prin Europa, n-aveam cum sã ºtiu cã se
va ivi o interminabilã temã de bârfã politicã în
România, dar ºi o temã de disputã între România
ºi Italia, pe problema contactului dintre douã
civilizaþii. Eseul meu fusese scris pe la jumãtatea
lui septembrie, dar e planificat sã þinã toatã iarna,
dacã n u ºi p rimãvara. Cã am anticipat
evenimentele, este firesc, întrucât un conflict între
civilizaþia românã ºi cea occidentalã plutea (ºi
mai pluteºte în aer!). Nimeni nu-i profet în þara
lui dar, dacã ºi în Spania, º i în Germania, ºi în
Irlanda, ºi în Olanda, ºi în Franþa, etc. se vor isca
polemici (bulgãrele de zãpadã!), problema e la
noi, nu la ei Am fi în stare sã aruncãm pisica
moartã în grãdina vecinului ºi sã ne imaginãm o
conspiraþie internaþionalã!
Scriam, rândul trecut, cã românii au vocaþia
cãlãtoriei, dar ºi pe cea a su perficialitãþii.
Vânzolesc lumea de la Est la Vest, de la Sud la
Nord. Dai de ei ºi prin Noua Zeelandã, ºi prin
Africa de Sud, ºi prin Alaska, sau prin Patagonia.
În Europa, deja se simt ca la ei acasã. Cunosc o
familie care º i-a gãs it de muncã în Chin a.
Cãlãtoresc pe bani puþini ºi cu ce pot: cu trenul,
cu avionul, cu autobuzul, cu maºina personalã,
pe jos iar, dacã ar putea, chiar ºi cu cãruþa
În spaþiul fost sovietic, foarte vas t, eu am
cãlãtorit de mai multe ori, cu trenul, cu avionul,
iar în oraºe cu autobuzul sau cu metroul, pânã la
Moscova, la Leningrad, la Kiev, la Baku sau la
Soci, în Crimeea. Prin anii83 s-a organizat o
excursie în Uniunea Sovieticã. Era prima ieºire a
mea peste graniþã ºi o aºteptam cu nerãbdare, cu
o mare curiozitate, dar ºi cu multã emoþie. Era
prin august ºi urma sã prindem chiar Nopþile Albe
din Leningrad. Ne-am suit în tren în Gara de Nord
din Bucureºti, desigur la clas a a II-a. Dupã o
noapte de zdruncinãturi ºi picioare atârnate, am
ajuns la Ungheni. Bineînþeles cã, pe teritoriul
românesc, trenul înainta într-o beznã deplinã. Rar,
pe icipe colo, se vedea în depãrtare, câte vreun
bec palid, vestind vreo localitate. Doar ploaia de
stele de august pe cer... La Ungheni, dincolo,
în garã, am rãmas s tupefiat, când am dat de
localitatea inundatã de luminã. Începusem s ã mã
frec la ochi, mai ales când am auzit vorbindu-se
româneºte...Intraserãm doar pe teritoriul Uniunii
Sovietice
Dar nu de asta vreau sã vorbes c, ci despre
primul contact cu o altã civilizaþie. Trebuia sã se
schimbe trenul, sã ne urcãm în altul, de-al ruºilor,
având alt ecartament, vagoane de dormit, dar ºi
vagon restaurant. Ghidul nostru, un tânãr fãrã prea
multã experienþã, îndatoritor, s-a dus în vamã sã
ne schimbe leii pe ruble, sã avem de cheltuialã
pânã ajungem la destinaþie. Între timp, trenul a
plecat cu noi, urcaþi fãrã ghid ºi fãrã acte. Ajunºi
la Kiev, am fost primiþi în garã de cãtre ghidul
lor, conduºi politicos la hotel (aveau hamali, eram
boieri!). Asta pentru cã ºtiam cu toþii indicativul
excursiei. Bineînþeles cã, în tren, am beneficiat
de toate serviciile, inclusiv de mâncarea la
vagonul restaurant. Dupã mai bine de 10 ore,
soseºte ºi ghidul nostru, cu alt tren, ajunge la hotel cu banii ºi întreabã de geamantanul lui. Desigur

12

PRIVINDU-NE ÎN OCHI
cã g eamantanul rãmãsese pe peron ul gãrii din
Ungheni, cãci nimãnui nu i-a dat prin cap sã-l ia,
dar nici lui nu i-a dat prin cap sã-l lase în grija cuiva.
A fãcut, bietul om, cãlãtoria, din oraº în oraº, din
hotel în hotel, timp de 12 zile, fãrã lenjerie. Noroc
cã românu-i sãritor la nevoie! Când ne-am întors în
vamã, la Ungheni, ghidul a întrebat, într-o doarã,
cãci îºi luase adio, de geamantan. Era aco lo,
ned esfãcut, într-un dep ozit, în aºteptarea
stãpânului
Altã datã, dupã vreo câþiva ani, când lucrurile se
acutizaserã destul de rãu în România, m-am înscris
într-o excursie în Germania Democratã, urmând sã
trecem prin Ungaria ºi prin Cehoslovacia. Ne-am
întâlnit tot în Gara de Nord, inºi din mai multe judeþe
din partea de Sud-Est a þãrii. Ghidul ne-a fãcut
prezenþa ºi instruirea de rigoare, apoi ne-a arãtat
locurile în compartiment. Cred cã mergem doar
pânã la Episcopia Bihorului cu clasa a II-a, apoi ne
schimbã cu unul internaþional a observat unul dintre
colegii de cãlãtorie, privind întrebãtor spre ghidã.
Nu, rãspunde ea prompt, întorcându-se spre cel
care fãcuse obs ervaþia. Mergem tot tras eul în
vagonul acesta, aºa-i contractul. Atunci am realizat
cã avea sã ne intre os prin os, înghesuiþi, cu picioarele
atârnate, într-un compartiment de clasa a II-a, timp
de 36 de ore, pânã la Berlin, adicã mai bine de 2000
de km. Surprizele nu s-au oprit aici. Ajunºi la graniþã,
desigur, percheziþii peste percheziþii, ca la vamã
Scãpaþi de control, ni s-a fãcut foame, cãci era
noaptea târziu. Am scos ce mai aveam prin bagaje
ºi am fãcut o masã tov ãrãº eascã pe cinste.
Dimineaþa, dupã o noapte de amorþealã, moþãialã ºi
zdrãngãnealã, surpriza surprizelor! Dãm sã întrebãm,
obiºnuiþi ca în trenurile din URSS, când suntem
programaþi la vagonul restaurant, pentru micul dejun.
Care restaurant? întrebã ghida surprinsã. N-avem
contract ºi pentru masã. ªi noi, ce mâncãm pânã
la Berlin? Schimbaþi-ne forinþi, coroane sau mãrci,
sã putem cumpãra câte ceva de la vagonul restaurant! N-avem bani de schimbat decât pentru mãrci,
când ajung em în Germania. Eu doar am primit
hârtiile ºi m-am prezentat la garã, sã preiau grupul.
ªi eu s unt în situaþia voastrã!. De ce n-am fost
anunþaþi mãcar, sã ºtim sã ne luãm mâncare?
Întrebare fãrã rãspuns
Închipuie-þi, cititorule, cum e sã cãlãtoreºti întrun tren românesc, de clasa a II-a pânã la Berlin, fãrã
mâncare, fãrã apã, fãrã valutã, mai bine de 24 de
ore! Noroc cu barmanii unguri ºi cehi, oameni de
treabã, de la vagonul restaurant, obiºnuiþi cu astfel
de cãlãtorii ale românilor, cu care se frecau pe mâini
sã facã niºte afaceri destul de profitabile, cãci tot
eram la cheremul lor. S-a mai întâmplat cã unora
dintre noi ne-au mai rãmas prin buzunare câþiva lei,
cu care am putut sã cumpãrãm câte o sticlã de suc,
vreun pachet de biscuiþi sau vreo prãjituricã. Era
strict interzis sã ieºi cu valutã româneas cã, adicã lei,
peste graniþã. S-ar zice cã ne-am descurcat. O simplã
informaþie pe care agenþia de turis m, adicã ditamai
O.N.T.-ul trebuia s-o facã, ar fi fost suficientã, pentru
a se evita umilinþa a 30 de români!
Ca umilinþa s ã fie parcã ºi mai mare, imediat ce
am sosit, ºi am fost cazaþi la un luxos hotel, Unter
den Linden. Deºi eram foarte obosiþi, am fost duºi,
la micul dejun, la restaurantul de la Turnul de
Televiziune din Berlin. Politicã, ce-i drept, mai
subtilã, se fãcea ºi atunci. Ajunsesem acolo dintr-o
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þarã în care, de o jumãtate de an, nu mai vãzusem
caºcav al, s alam, mãs lin e, ºun cã d e Praga,
cârnãciori, cremvurºti, miere, lapte, chifle, icre
negre, sucuri de tot felul, salate, ceai de Ceylon,
cafea aromatã, fructe exotice. ªtiau nemþii ce ºtiau
despre ce se întâmpla la noi! Credeam cã visez, cã
am cãlãtorit în Rai alãturi de Parpangel al lui Budai
Deleanu! Nu cred sã fi mâncat altã datã în viaþã
ceva mai bun ºi atât de mult ca atunci! Priveam
Berlinul, de la înãlþime, mulþumit ºi fericit, gândind
în sine-mi: Graniþa dintre fericire ºi nefericire, la
noi, la români, este marcatã doar de o picãturã
uriaºã de superficialitate, suficientã sã treci de la
agonie la extaz, sau invers.
Dupã mulþi ani, adicã în aceas tã varã, am
reflectat mai profund la cele întâmplate. Tocmai
ne urcam în autocarul care urma sã ne ducã în
Franþa, la ora 0,30, când s-au ºi ivit primele
ciondãneli între cãlãtori ºi aºa-zis a ghidã, care
împãrþea locurile în autobuz dupã instrucþiunile-i
proprii, adicã nominalizaþi de ea în faþã, creând
numeroase tensiuni ºi frustrãri, inutile dacã s-ar fi
þinut cont, strict, dupã ordinea de înscriere. M-am
întrebat mereu cine i-a dat lista cu preferaþii. Ca
surpriza sã fie totalã, curând am aflat cã ghida nu e
ghidã, ci doar însoþitoare de grup, cã a fost
contactatã de firmã în ultimul moment, cã este
specializatã pentru Italia, cã nu ºtie nici mãcar
franceza N-am mai întrebat-o dacã chiar ºtie
italiana, dar n u bag mâna în foc. Cum ne-a
descurcat? În autocar, ne citea câte cev a, pe
româneºte, din niºte pliante Nu mai spun cã,
atunci când am trecut pe lângã celebrele câmpuri
de bãtãlie de la Verdun, ne întreba ea pe noi ce-i
aia. Întorcându-ne prin Salzburg, am constatat cã
fãcea confuzie între Wolfgang ºi Wolskwagen ,
într-o prezentare de antologie:Stimaþi turiºti, ne
aflãm în oraºul lui Wolksvagen Amadeus Mozart!
N-am mai reacþionat, cãci n-am mai avut respiraþie.
O fi obositã, mi-am zis. M-am resemnat, nu înainte
de a-mi lãs a mâinile pe genunchi, apoi a le ridica
deasupra capului, fixându-le pe tâmple, spre a-mi
aduce aminte un adevãr rostit de marele Nenea
Iancu: Noi, românii, suntem cum am fost, dar tare
mi-e teamã cã vom rãmâne la fel! Abia atunci am
înþeles de ce s-a autoexilat el în ultima parte a vieþii
la Berlin. Oare sã fi rãmas noi, românii, încremeniþi,
în afara Timpului ºi a Lumii?
N.B. Plimbându -mã pe Champs Elisee, am
des cop er it, fãcutã cu seriozitate ºi cu
profesionalism, cum numai francezii ºtiu, reclama
filmului românesc, câºtigãtor la Cannes. A fost
nevoie sã strãbat 2500 de km ca sã vãd, în toate
punctele fierbinþi ale Parisului, o reclamã a acestui
extraordinar succes al cinematografiei româneºti,
din care francezii fãcuserã o sãrbãtoare! În clipele
acelea, nu m-am mai simþit un Neicanimeni rãtãcit
pe un trotuar cât un bulevard parizian, despre care
ºtiam numai din cãrþi. M-am uitat în jur: înghesuialã
ºi lume, cât vezi cu ochii, vorbind toate limbile
pãmântului.. M-am uitat în jos: un trotuar ca oricare
altul de pe la noi, cu gunoaie aruncate de turiºti
neglijenþi, cu destule gropi ºi cu mult praf, cu magazine de tot felul, dar nu ºi pentru toate buzunarele.
La nivelul ochilor, din sutã în sutã de metri, o
reclamã îþi atrãgea insis tent privirile:4 moins, 3
semaines et 2 jours, par Cristian Mungiu, avec
Laura Vasiliu et Ana Maria Marinca
TITI DAMIAN,
Liceul Teoretic Grigore Moisil, Urziceni
(continuare în numãrul viitor)

HELIS - o revistã vie
Aurel Anghel

NIMI C NU E
ÎNTÂMPLÃTOR
Tema acestui num ãr

Domnul Ion Alecu face , în Ialomiþa , un mic suma r
al numãrului din oc tombrie .
1.Îi mulþumesc cã nu-mi ia ochii de pe Helis.
2.Cã fac e o remarcã subtilã cu privire la ac ordarea
cetãþe niei de onoare lui Constantin Þ oiu.
3, Cã s-a bucurat c ând i-am dãruit Crângul cu pitic i,
pentru nepoa ta lui.
Îl salut cu bucurie din a Buzãului urbe cu cãrþi ºi poezie,
anunþând înfiinþarea, ieri, 10 noiembrie, a Asociaþiei literare
RA-LIBRIS.
FE L ICITÃ RI ce lor ca re AU RED A CTAT
SC RIS OA RE A D E RE COM A ND ARE A L U I
CONSTANT IN Þ OIU pentru primirea titlului de Cetãþean
de Onoare al Jude þului Ialomiþa. Un document aparent
oficial, cu un bogat conþinut informativ despre un mare
scriitor din judeþul Ialomiþa, o mare personalitate culturalã.
Cu mulþi a ni în urmã citeam Galeria cu viþã sãlbaticã,
fãrã sã ºtiu cã autorul ace sta, c are la vremea respectivã
mi-a produs o impresie extraordinarã, este ia lomiþean de al meu.
Un merit al Helisului este ºi acesta de a pune cititorii
în temã cu ce se întâmplã dincolo de indiferenþa cotidianã
faþã de tot ºi de toa te .
Sunt bucuros sã citesc ºi sã felicit pe cei care a u compus
acest excelent document informa tiv de o deosebitã valoare
litera rã. Un eseu care ar putea duce la scrierea unei cãrþi.
Cine se apucã de o asemenea treabã ?
Gândurile domnului Va sile Iordache, împãrþite frãþeºte
între dragostea de câmpie primind ploa ia cea neprimitã
luni de zile, în cea mai sec etoasã varã din Bãrãgan de când
mã ºt iu eu pe lume ºi fa pt ul cot idi an stringe nt
(uninominalul) este o excele ntã îmbinare prin puterea
condeiului a iubirii de pãmâ nt cu strigã tul unei conºtiinþe
la adresa celor care declanºeaz ã cuvinte neînþelese, slogane
bâlbâite, spre a mãri deruta ce tãþeanului aproape turmentat
 de roºiorul din bãrãga n.
Pagina 3 aº numi-o cu die zi la cheie, ni-l aratã pe
Dan Elias, un mare poet despre care am scris ºi publicat
chiar ºi în REVISTE LE ARP, ne aduce aminte cã ce i atinºi
de flama poez iei nu au odihnã. Un grupa j de poezii scurte,
catrene cu die zi. Îmi imaginez aceste versuri deose bite ca
pe un cânte c a cãrei me lodie creºte cu câte un semiton
pentru fieca re, sau toate laolaltã pentru întreaga paginã.
Pe când un volum, o carte? Mi se pare cã am mai adresat
acea stã întrebare lui D an Elias, pe care aº fi bucuros sã -l
întâ lnesc, sã fredonãm împre unã ace ste frumoase versuri,
cu respectarea strictã a diezilor de la Che ie. Poe zia lui
Dan Elias este o poezie care are nevoie de cunoºtinþe pentru
citire a cuvinte lor. Sunt mici dicteuri de cuvinte din care
am ales:
Lumea pregetã sã fie
Ea numai se cântã
În dimineþi c landestine.
Despre c e INFERN scrie þi atât de frumos, domnule
Dan E lias?
Dialogul dintre Anghel Papacioc ºi prozatorul Nicolae
Stan este pia tra tare a acestui numãr de revistã, un dialog
ca re permite unui autor sã-ºi dez vã luie substraturile,
intenþiile , sã înca dreze ºi sã detaºeze demersul sãu de
eventualele infl uenþe a supra scrisului. Pe lângã toa te
ac est ea, dia logul este un e xc el ent mod de a stârni
curiozitatea unor cititori ca re nu mai citesc demult doa r
pentru plã cerea proprie. Iatã de ce aº fi bucuros sã am în
mâ nã cartea cu acest personaj feminin pleca t din Slobozia
sã profeseze, dar ºi sã recupe reze pã catul iniþial pentru
care E va a fost a lungatã împreunã cu Ada m din Rai, tema
unor excelente lucrãri literare ºi plastice, ºi a ciclului de
poezii scrise de T udor Arghe zi ºi aºezate la loc de cinste
într-unul din manualele de clasa a IX -a. Doi intelectuali
cu greutate dialoghea zã în folosul cititoril or revistei.
Helisul prin asemenea artic ole îºi justificã ºi sporeºte
valoarea de la un numãr la altul.

Citim apoi notele de lector ale domnului Anghe l
Papacioc ºi ne buc urã m mãc ar sã vedem o copertã ºi sã
ne imaginã m gust ul unei lect uri pe care o a ve m în
orizontul de aºteptare cel mai apropiat.
Doamne, cum este aceastã Evelyn în cartea lui Nicola e
Stan dedublatã a tât de tare încât sã stârneascã admira þia
unui lector înz estrat cu un ascuþit spirit critic ?
Adria Bãdescu, o recentã cunoºtinþã poeticã, cãre ia
i-am citit Inorogul verde, am sc ris un eseu publicat în
Revistele A RP.
Grupajul publicat continuã în aceeaºi manierã
tema credinþei salvatã doar de rostirea unor cuvinte
sau sintagme cu conþinut biblic care curge din vers
pre cum sânge le Ce lui rãsti gni t pe cr uce , pe ntr u
salvarea sufletului nostru. Poe ta Adria Bãnescu cautã
în Cartea Cãrþilor sprijin, cãci sprijinul pe care îl
gãseºte de fapt, se aflã cãutând în adâncul sinelui ºi
este chiar minunea care se numeºte Cuvânt.
BALADÃ ne convinge cã la Slobozia este o specie poeticã la ea acasã, cu un baladie r re numit,
ªerban Codr in, ºi e levi c are ur me azã modelul. Iatã
ce ne emoþioneazã ºi reþinem:Mã vor îngropa în
lunga scãdere/Din vulgul rãvnit în z adar/Când pot
sã-le-aduc-necuprinsul în dar/ªi-atât de puþin mi se
cere./
Alexandru Stan public ã un exc elent ese u închinat
muzicii, ca element indestr uc tibil al Cosmosului ºi
strãve chilor legende ale omenirii pe tema potolirii
r ãu lui ºi îm blân zir ii pãmântulu i sp re a p rim i
binec uvântarea zeilor. N u spune a Cioran cã pr in
muzicã suntem foar te aproape de Cel Nevãzut?
Florin Ciocea ne aratã cã la ferma sa pre ocupãr ile
liter are sunt nelimitate, dând de ºtire cã scrie o prozã
cu nerv pe cele mai acute probleme cotidiene. Ideea
vaccinãrii autoritãþilor spre a fi cât mai re ceptive în
campaniile electorale nu e numai satiricã, poate fi
chiar o soluþie. Vaccinate ºi drogate, autoritãþile vor
fi ferite de molipsitoare a tre cere de acolo-colo ºi vor
continua sã stea ferm pe scaunele ocupate prin atâtea
lupte
La pagina 8 TITI DAMIAN zâmbeºte UMBREI
NEªTIU TEI, pe care o va continua ºi în numãrul
viitor, c u modificãri faþã de textul iniþial, c um am aflat
sâmbãtã 10 noiembrie c hiar de la el, stând sub aceeaºi
umb rel ã d upã ce partic ipaser ãm la înfii nþar ea
Soc ietãþii Literare RA-LIBRIS.
Titi Dam ian a fãcu t la ac e as tã adun are o
propu nere aplaudatã d e partic ipanþi, legatã de
apariþia unei re viste literare, COLHID A. UN VIS AL
SCRIITORILOR buzoieni, care au rãmas orfani de
re vistã pr in di spar iþia subi tã a R ENA ªTER II
CULTURALE.
La Buzãu mai sunt doar re viste ale li ceelor ºi
ºcolilor generale. Una dintre c ele mai valoroase, la
Cãldãreºti, în câmpie , DINCOACE DE P OD, a lui
Gheorghe Ene , care de curând are ºi o editurã numitã
Ceea ce .
P agina 9 e ste de dic atã e vocãr ii u nui autor
cunoscut unui cerc mic de c ititori, este vorba de
Constantin Xeni, ministru în guvernele Take Ionescu
ºi Gheorghe Tãtãrescu, ac ela c are n-a avut bucuria
de a-ºi vedea cartea PORTRETE P OLITICE tipãritã
în ti mpu l vie þi i ªI DIN CA RE AM R EÞIUN T
CUVINTE EMOÞIONANTE:Ace ste pagini le sc riu
în pribegie. Nu ºtiu când, nic i mãcar dacã e le vor pute
ve de a lu min a tip aru lu i. Pr in fum ul oraº el or
(rãzboiul)incendiate e greu sã întrezãreºti viitorul.
Cartea a apãrut postmortem ºi este prez entatã
acum, când face ºi România parte dintr-o Europã
unitã, cu atâtea probleme de rezolvat
Lumina asupra tre cutului e ste ºansa pe c are o dã
prezentul strãlucir ii viitorului, consemnãm noi ca o
apre ciere la adresa celor care scot aceastã revistã ºi îi
asigurã permanent oxigen proaspãt.
Prinde viaþã ideea unei colaborãr i literare dintre
douã judeþe vecine, Buzãu ºi Ialomiþa.

Iatã-l pe Tudor C icu în Helis c u o paginã între agã.
Îl bântuie amintirile, trec utul, Dobrogea natalã, ºi
Valea plângerii. P e Tudor Cicu l-am citit cvasi integral, i-am recenzat cãrþile ºi sunt bucuros sã constat
cã þine sus ºtache ta, cã evolueaz ã ºi abordeaz ã de ja cu
competenþã ºi e seul literar, p e care le publ icã cu
fre cve nþã î n c el e douã p agin i l iter ar e d in tr -o
sãptãmânã în Opinia Buzãului.
Cu Epistolã mamei mai dã o roatã prin memoria afectivã proprie ,dar ºi a marelui Esenin:dupã cum
ºtii, ador misem pe-un nor/ce voiau ei, sã m-arunc sau
sã zbor/.
Dacã eu mã include, rostesc cu bucur ie:
Pluteºte, dragul meu Tudor Cicu, plute ºte ºi, mai
ales, scrie cu capul pe pãmânt, cã o faci exce lent.
Nimic nu este întâmplãtor, chiar faptul cã pe pag.12,
au încãput douã texte de exce pþie aparþinând unor
ge ner aþii repartizate întâmplãtor în timpuri diferite:
Elena Cârjan ºi ,
Dragã Marius Gîrlaºiu,
F iind e u profe sor peste 40 de ani la un lic eu
Haºdeu,renumit în Buzãu, ca ºi liceul la care înveþi tu,
pãscândpeste 40 de generaþii, c ugetul a sute de tineri,
foar te capabili (Mar ius Andruh, academician, D enisa
Comãnescu, un nume în literele limbii române), miam format o pãrere optimistã despre noi ca români.
Da, e bine cã n-ai avut altã ºansã la naºtere.
Dar mai ai una. O dove de ºte acest te xt, pe care nu
l-ai fi putu t sc rie atât de bine nici dac ã te nãºteai
chin ez.Te felic it cu buc urie ºi ia seam ã cã ai fost
publicat într-o revistã lite rarã de mare prestigiu.
Þi s-a mai întâmplat, sau treci acum ecuatorul sãþi turnãm o gãleatã de binecuvântare pe cap?
Iatã ºi o adresã: blue@buzau.ro dacã doreºti sã mai
vorbim.
absolut nimic nu e întâmplãtor, tine re, iar Legile
firii existã cum exiºti ºi tu, dar sunt c unoscute din c e în
ce mai puþin.
Sã fie purã întâmplare sã mã regãsesc pe ace eaºi
paginã cu profesorul Titi D amian, eu cãlãtor cu ochii
pe Helis, el cãlãtor prin Europa. El hotãrât sã iasã din
îmbrãþiºarea Fagului, Eu hotãrât sã continui c ãlãtoria
printre literele acestei frumoase reviste, e l dând chiag
une i n oi e xpe rienþe liter are , ace ea de reporter al
propr iilor paºi. Eu, eu c e?
Am citit ºi acest articol, dar mai ales cel mai frumos
text pe care l-a scr is Titi Damian despre cãlãtoria mea
în China transfiguratã în O CLIPÃ ÎNCER.
ªI IATÃ CÃ A VEN IT CL IPA UN EI
MÃ RTU RIS IRI CA RE MÃ EMOÞION EA ZÃ
PROFUND.
Clipa din c er nu a fost unicã. P e 22 noiembrie
voi pleca din nou departe, sã duc acolo Cocor ul meu,
Gale ria mea cu ploºni þe, dar n u sã-i molipsesc pe
chinezi, ci sã-i bucur pe copiii mei, aflaþi acolo, departe,
unde sunt ce le mai frumoase legende despre cocor.
Dragi cititori, ai Helisului,
Cu voia celor de la cârma re vistei vã voi tr imite
spre publicare impresii de cãlãtorie ºi vã promit la
întoarcere o nouã car te despre China, ace astã þar ã care
nu poate fi cuprinsã în douã cãr þi ºi nici într-o mie de
cãrþi. Ea poate fi doar vãzutã ºi înþeleasã. China este o
re al itate pe c are Du mnez eu mi-a dãr uit-o, oare,
întâmplãtor?
P.S.
Salut în fugã, dar nu fãrã bucurie Inimoasã,cum
ar zice Parpangel, ºi pe Codr in, el care, cãlãtorind prin
Europa, n-a dat ºi de per sonajele din Þiganiada?
Dar ºi pe domnul Grigorescu, neobositul c ãutãtor
de cuvinte ºi date care sã lumineze fie care aºezare
ialomiþeanã spre a se înþelege c e minunat leagãn a fost
ºi va mai fi câmpia, Bãrãganul nostr u drag, pentru cei
ce vor fi învãþaþi astfel sã nu uite unde se aflã ei , pe ce
calcã ºi de ce nu pot ne ga niciodatã cã sunt români,dar
în primul rând ialomiþeni.
M-am vãzut fotogr afiat de trei ori în supliment.
Cui sã mulþumesc?
Mai bine pun un punct mare la o clipã, cât am scris
ºi am fost cu voi, dragii mei ialomiþeni.
Aurel A nghel
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Cruci de piatrã în vatra veche
a satului P iteºteanu.

Dupã anul 1 900, unele sa te din apropiere
de Piteº tea nu s -au strãmutat, sãtenii fiind
exaspera þi de repetatele inundaþii pro vocate
de râul I alom iþa. D e pe ma lul drept, satul
Vadu Petros a fo st s trãmutat în câmpie, cãtre
s ud, o dat ã cu va tra s chim bându -i-se º i
numele, în Horia , pãs tra t pânã astã zi. D e
aceeaº i pa rte, Raºii s -a u strãmutat, dupã mai
bine de trei secole, pe vatrã nouã, s pre Lehliu,
unde s e aflã va tra sa ºi as tãzi. Pe malul stâng,
satul Fundu Crãs ani ,,s-a spart, locuitorii sãi
întem eind doi s ate s pre nord, pe ºos eaua
Urziceni-Slo bozia, anume Sfântu Gheorghe ºi
Buto iu. Sãrãþenii s-au mutat la 4 km spre
nord, la es t de Balaciu. Pâ nã dupã primul
rãzbo i mondia l, s atul Balaciu de Jo s sa u
Piteº tea nu a rãm as pe va tra isto ricã, în
condiþiile s trãmutãrii v ecinilor sãi, amintiþi
anterior.
Potriv it recensã mântului din anul 19 12,
satul a vea 146 de locuitori, dintre ca re 70 de
parte bãrbãteascã ºi 76 de parte femeiascã1 6.
Dupã încheierea rãzboiului, satul era pe va tra
is to ricã , a co lo unde ma i tâ rz iu a fo st
întemeiatã Mãnã stirea ,,Gherontie Episcopul
din Ba laciu. Peste drum de vatra sa tului era
co na cul m o ºiei Pite ºt ea nu ( po pular º i
,,Pitiºtea nca), proprieta te a des cendentelo r
boierilor Piteºtea nu, Elena O.Negri ºi Lucia
Filoti. Vatra aº ezãrii era înconjuratã de teren
arabil, la est, nord ºi nord-est. La ves t º i sudvest era isla zul comunal. La sud era to t islaz,
iar la sud-est, spre albia râului, se întindea
zã vo iul p ropriet ar ilo r m oº iei (,, zã vo iul
Piteºteanu). Mai departe, spre vest, începea
pãdurea Rogozu, fo stã a Mãnãstirii Sfâ ntul
Gheo rghe No u din Bucureºti, apoi a statului,
mai târziu a Mãnãstirii Bala ciu. Din vatra
satului, un drum mergea spre sud-vest, cãtre
Cr ãs ani, ia r un altul s pre sud -es t, spre
Co puzu, a mâ ndouã s a tele pes te râu, c u
trecerea pe po d mo bil. Un al treilea drum
merg ea spre nord, cale de 3 km ºi dãdea în
ºos ea ua Urziceni-Slobozia, dinco lo de care se
întindea sa tul Balaciu de Sus sau Balaciu
propriu-zis 1 7. În anul 1921, s atul a vea 570 de
lo cuitori º i 1 22 de clã diri, ma joritatea din
paiantã, a ºezarea fiind dominatã de bis erica
paro hia lã Adormirea M aicii Do mnului.
Pe baza legii nr.3697/ 16 decembrie 1918,
începus e ºi la Balaciu de Jo s exproprierea
mo º iei, ca º i în vec inã tã þi ºi în întreg a
Ro mânie, dealtfel. Î n anul 19 20, îna intea
aplicãrii reformei agrare, moºia Ba laciu de
Jos , proprietatea surorilor Lucia V.Filoti ºi
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Elena O.N eg ri., era datã în a rendã, pa rte
obºtii Bala ciu (incluzând s ãtenii din ambele
sate Balaciu), pa rte s ta tului. Obºtea Bala ciu
avea 119,30 ha, pentru care plãtea 7 396 lei ºi
60 bani, iar statul avea 1 42,40 ha, pentru care
plãtea 8 82 0 lei ºi 40 bani1 8 .
Prin aplica re refo rmei agrare, au fost expropriate terenuri din mo ºia Balaciu de Jos,
fiind împroprietãriþi localnicii; cea mai întinsã
pro prieta te o a vea însã o descendentã din
boierii Piteºteanu, Maria Grãdiºteanu, a cãrei
moº ie de 243 ha era arendatã în al treilea
deceniu al seco lului trecut, beneficia r fiind
Traian Kiþu.
În primii ani de dupã rãzbo i, satul Bala ciu
de J os (Piteºtea nu) fãcea parte din comuna
rura lã Balaciu, plas a Cã zã neºti, alãturi de
sa tele Bala ciu de Sus º i Sfântu Gheorg he.
P rima rul
co mun ei e ra Hr is t ach e
Alexa ndrescu, nota r co munal era Ma rin
P.Georg escu, iar preo t paro h era Mihail
Marines cu 1 9.
Î n prim ãv ara anului 1 9 24 , dupã a lt e
revã rs ãri a le râului, locuitorii satului Balaciu
de Jos, a u decis s trãmutarea v etrei satului,
spre nord, dupã cum procedas erã anterio r
vecinii lo r. Cererilor comunitãþii, a utoritãþile
le-au rãs puns cu stabilirea vetrei noi la cca. 4
km no rd, între v etrele s atelor Balaciu (Balaciu
de Sus) ºi Sãrãþeni, la 200 m nord de ºos ea ua
Urziceni-Slobozia, într-o zo nã de câ mpie
vãluritã. Noua poziþie era favorizatã ºi prin
apro pierea de calea fera tã Urziceni-Slobozia,
gara Sã rãþuica fiind în capãtul drumului de
þarã care separa vetrele satelor Ba laciu de Sus
º i Ba laciu de Jos , as tfel s pus, Balaciu º i
Piteºteanu. Noua va trã av ea o suprafaþã de
4 3 ha, cupr inzâ nd lo turi pen tru 1 54 de
gos podãrii, precum º i loturi pentru ins tituþii:
ºcoalã, bis ericã, casã pa rohialã, ja ndarmerie,
Casã naþionalã ºi lãptã rie. Peste calea feratã
s-a s ta bilit ºi sesie paro hialã, datã mai târziu
în folo sinþa mãnã stirii2 0. În vatra no uã, sãtenii
ºi-au ridicat cas ele, apoi s-a pus problema
instituþiilo r. Nici în vatra veche a sa tului nu
existas e o clãdire de º coa lã. Primul învã þã to r
a tes ta t do cume nta r la Bala ciu de Jo s
(P iteº tea nu) a fos t, în a nul 1 85 8, Ra du
Gheorghescu, iar în a nul urmãtor era a mintit
candidatul Io n Iones cu. ªcoala funcþiona se de
la întemeiere ºi pâ nã la strãmutarea satului,
într-o clãdire închiriatã. Î n anul 19 00, era
îns criº i aco lo 3 5 de elev i, înv ãþã tor fiind
Alexandru Gheorghe, absolvent de patru clas e
gimnaziale. Dupã mutarea în va tra nouã, s-a
pus ºi problema ridicãrii unei clãdiri pentru
ºcoalã, constituindu-se un comitet, care în luna
aprilie 19 24 a început strâng erea de fonduri.
Loca lul a fos t ridicat între anii 1926 -1 927 ºi
acolo a funcþionat, pânã la a l doilea rãzboi
mondial, un singur învãþãtor, ºcoala avâ nd o
singurã clasã, în care elevii înv ãþau simulta n.
În anul 1935 s-a adãuga t o a doua s alã de clasã.
Peste câteva decenii, în anul 1 971, în lo cul
ºcolii vechi din Piteºteanu s-a ridicat localul

în care funcþioneazã ºi astãzi ªcoala cu clas ele
I-VIII Balaciu, local aflat (aºadar) în cuprinsul
vetrei noi a satului Piteºtea nu.
Î n v a tra nouã alt e ins titu þii nu s -a u
cons tituit, nici mãca r bis erica. Credincioºii a u
continuat sã meargã la bis erica din vatra
veche a sa tului. În anul 1927, biserica din vatra
pãrãsitã, consideratã filialã a pa rohiei Balaciu,
era deja intratã în ruinare, preotul din Ba laciu
ºi credincioºii v enind doa r la sãrbãtorile mari.
În vara a celui an, în cursul unei vizite ca nonice
fãcutã în judeþul Ialomiþa, Gherontie Nicolau,
Episco pul To misului, a g ãsit biserica pãrãsitã
ºi a hotãrât întemeierea unei mã nãstiri în jurul
ei, mãnãstire care av ea sã dev inã principalul
centru de credinþã strãmo ºeascã în pãrþile
Bã rãganului. Mãnãstirea Gherontie Episcopul,
apoi numitã Adormirea Maicii Do mnului, zisã
popular Mã nãs tirea de la Piteºteanu sa u
Pitiºteanu, în a cte consideratã de la Balaciu,
av ea sã primea scã din partea s tatului, din
dona þii ºi prin cumpãrãturi, a tâ t va tra veche
a s atului Piteºtea nu, cât ºi pã rþi din fos tele
terenuri ale s ãtenilor din Piteºteanu, precum
ºi zãvo iul Piteºteanu ºi pãdurea Ro gozu, care
mai fusese mãnãs tireascã înainte de anul 1863.
P e va tra no uã, s at ul P iteº tea nu º i-a
co ntinu at , o v rem e, exis te nþa de s in e
stãtãtoare. Apropierea, pânã la conto pire, de
satul Ba laciu (fostul Ba laciu de Sus) a fãcut
ca, deja din 194 0, sa tul Piteºteanu sau Balaciu
de Jos, sã nu mai ex iste ca aº ezare aparte,
contopindu-se cu Balaciu, pentru ca re pânã
astãzi reprezintã partea de est, întinsã dincolo
de drumul de la º osea la g ara Sãrãþuica , altfel
s pus , pa rtea aflatã în dreptul M ãnãs tirii
Adormirea M aicii Domnului din Ba laciu.
Numele de P iteº teanu, a l satului întemeiat
odinioarã de boierii Piteºteni ºi strã mutat în
anii interbelici, îl mai poartã astãzi oficial doa r
paro hia , lipsitã multã vreme de bisericã
pro prie. Do ar localnicii ma i spun astãzi cã
sunt origina ri sa u lo cuies c în Piteºteanu,
subliniind dintr-o mâ ndrie a obâ rºiei lo r
originea lor s epa ra tã de Bala ciu. Po pular,
numele ma i este dat splendidului aºezãmânt
reîntemeiat în 1991 de v rednicul de amintire
a rhima ndr it Teo fil Be le a2 1 , mã nã s tirii
zicâ ndu- i-s e încã , de cã tre sã te nii din
împrejurimi, ,,Mãnãs tirea de la Piteºteanu.
Alãturi de acea sta, cã tre luncã, mai multe
cruci din s ecolul al XIX-lea amintesc ºi ele de
fostul sat Piteºteanu.
Prof. Drd. ªTEFAN GR IGORESCU
NOTE
16.Dicþionarul statistic al României.Recens ãmântu l general al
popu laþiei, din 12 decembrie 1912.Vol. I .Argeº -I aº i. Bucureºti, 1914,
p.237.
17.D .J .A .N .Ialo miþa, Fon d C olecþia de p lanu ri, n r.19/
1921.,,Planu l moºiei Pitiºteanca, s atul Balaciu de Jos, com.Balaciu
-jud.I alomiþa-Prop iet.Elena O.Negri ºi Lucia Filoti-1921.
18. D.J.A.N.Ialomiþa, Fond Ocolul Agricol Cãzãneº ti, dosar 12/
1919-1920, f.42 ºi 43, având conþinut id entic.
19.Anuaru l ,,S ocecal României Mari.Vol.II.Pr ovincia.19241925. Ed itura Socec & Co. Soc.Anon., Bucureºti, 1925, p.364.
20.D .J.A .N.Ialomiþa, Fond Ocolu l Agricol Cãz ãn eº ti, dosar
nr.20/ 1924, f.20.
21.Trecut d e curând la cele veºnice.

Drumuri prin Vaterland,
þara minunilor (IV)
Cu mult deasupra no rilor, când compacþi ca
o piele albã, asp rã, bub oasã, d e mo nstru , când
s tr ãvezii c a n iº te v o alu ri p e o da ns atoare
orientalã, am vãzut întâi ºi întâi o reþea de ºos ele.
Era o plasã de otgoane lun gi, aproape drepte,
pe direcþia sud -n ord, pânã la un n od alcãtuit d in
altã fun ie întin sã de la apu s s pre rãs ãrit. În
aceas tã þes ãturã s e agãþaserã, fãrã pu tin þã de
scãpare, pãduri perfect geometrizate, cu forme
bizare, cum nu g ãs eº ti nici p e º evaletul celui
mai abstract picto r; este d rept, pasta v erde-închis
s e ca m r ep etã mo n o ton , da r s ã n u ac uz
silvicu ltura germanã d e lips ã d e imag in aþie
artis ticã, pentru cã o mu lþime de pun cte roº ii s e
ord on eazã aici, aco lo , îng hiþind fu nia, apo i
eliberând -o s pre altã ag lo meraþie d e in secte
roº co vane º i înþep enite în vo pseaua teres trã:
oraºele. Le p ot numãra unu l câte unu l, fãrã s ã le
recu nosc în vreu n fel, deoarece traseul aerian
îmi es te necuno scut. Nu mã gând isem nici o
clip ã s ã-mi fac rost d e un vo lum cu toate hãrþile
europene, ig norân d g eneroasa ofertã a librãriilor
din aerop ortul vienez, ori tocmai de aceea,
d ãrnicia s tan du rilo r mã sp erias e. Se g ãsea
abso lut orice ºi încã pe atât pe d easu pra. India,
Tailanda, Sin gapore se trans formaserã în hãrþi,
adres e d e h otelu ri ºi platouri d e mâncãru ri
exotice. E uropa ruptã în þãri, când toate la un
loc, când feliate p e porþiu ni, în insu le, peninsule,
costa câþiv a euro, dar aº a þi se întâmplã când nu
te gândeºti la ce ai din ainte, ci-þi aminteºti d e
und e ai plecat: în librãrii mi-am pierdut v remea
dup ã un vo lum, unu l singur, cu hãrþile colo rate
ale du lcii mele patrii, aºa am în vãþat la ºcoalã,
cea mai fru moasã, mai bog atã din lu me. Precu m
þãranul lui M arin Preda, care, o datã aju ns în
Bucureºti, cautã prin piaþã þãran i, eu încercam
degeaba sã p es cuiesc un ghid g eo grafic, la fel,
cu hãrþi, adrese, platouri de lemn cu sarmale ºi
mãmãlig ã. Îi b lagosloveam(îmi p lace cuvântul,
l-am moº tenit d in limb a s lavã vech e, p e când
ho ardele As iei, As iei, Asiei, rus esc p ãmân t,
vorb a poetului ) în gând pe editorii aus trieci
cã s un t niºte idioþi, dacã þara mea cea mai
frumo as ã, cea mai bo gatã nu se aflã cel puþin
lâng ã, p e rafturi, lângã cine Toate þãriº oarele
exis tau, în afarã d e Coreea de No rd , toate av eau
un nu me, se numeau Cub a sau Gu ineea, d ar am
cons tatat cã Mio riþa nu avea târlã, pãºun ea ei
lipsea din librãrii
Jignit în sufletu l meu cã drumul de hârto ap e
ºi p lopi amãrâþi de la Slobozia la, sã spu nem,
Brãila n u se aflã consemn at în geo grafia de limbã
germanã sau eng lezã a ghidurilor tu ristice, am
devenit extrem d e b otos , sfidând ce se petrecea
în ju rul meu. J ap onezu l s au coreanu l d in dreapta
îº i citea romanul înarmat pe cop ertã cu un revolver, trei steward es e zd ravene, descãlecate din
p o ve ºtile cu wa lkir ii d irec t în c aro s er ia
companiei Lu fthansa, împãrþeau sucuri d e roº ii
º i P ep si Co la; am ref uz at c u d emn itate,
gândin du-mã la ap a tulb ure a Ialo miþei ºi la jetul,
mai tulbure, de la robinetul bucãtãriei de acasã

În schimb , ceea ce se întâmpla dedesuptul
meu mã fascin a, când sp ãrtu ra dintre nori îmi
dãdea voie sã aju ng, deocamd atã, cu o ch ii p e
pã mân t. Pãd uri, oraº e fãr ã nu me, ºo sele
Pãd urile, înþeleg eam, erau perfecte, pentru cã
aceasta pãrea o calitate a g eo metriei euclidien e,
adaptatã la spaþiul germanic, s ã fie fãrã cus ur.
Ogo arele împrumutau aceeaºi desãvârºire, erau
excesiv de galb en e s au d e un v erd e deschis. Nu
mã mira v erdeaþa, se afla la lo cu l ei, fãcea p arte
din viaþã, din ecolog ie, era infiltratã p retutindeni,
chiar ºo selele cãpãtau nu an þe de ºuv iþe verzi,
dar galbenul_... Sã n u-mi fi s pus nici o walkirie
blondã, care nu mã întreabã d e douã ori ce miar fi poftit inima balcanicã, cã rapiþa a întârziat
ºi m-a aº teptat pe mine s ã o con templu cu m
în floreºte ca o recoltã de felinare impecabile
Rãmas pe gânduri, mai mu lt rãtãcit printre
nou ri d in vina mea, p entru cã n u-mi procurasem
nici un ghid orien tativ, mi-am dat s eama cã nu
era chiar aºa d e rãu ceea ce mi se întâmpla,
necun oscu tul s ubaerian , verd e geometrizan t,
roºu punctiform ºi galben fãrã explicaþie, de fapt
s e u mp lu s e de acor du rile u nei s imfo nii d e
M ozart, simfonia Praga, p en tru a fi exact, cu
to ate cã muzica nu avea nevo ie de nume. Prin
urmare fãcus em un salt uriaº sp re altã lu me,
p ierz ând p e d ru m p e p ãmân tean u l Jo ha nn
Str au ss º i gãs in du -l fãrã vo ie pe galacticul
Wo lfgang Amad eu s la Praga Te p omeneºti,
m-am cutremu rat, mã aflu d easu pra Cehiei ºi
eu habar n-am! Iatã o raºu l! Sã fi fos t Praga,
dup ã s ugestia mu zicalã?... Periferiile d ev en eau
din ce în ce mai v izibile, câteva catedrale s e
strãdu iau s ã aju ng ã la cer, pe când avion ul
în cepu se ã cobo are. Pe ºo sele, º iruri d e furnici
din specii mu lt p rea minu scu le încep eau s ã
devinã d in ce în ce mai vizibile º i alin iate, în
miºcare. Vop seaua verde cãpãta co ntu ru ri d e
arbori ascunzând aceeaºi culo are ro ºie a þiglei
do mes tice, mulþimea de acop eriº uri. Canale
albastre, cu vapo raº e albe nu mai mari decât un
sfert de un ghie, se amestecã aici pe o parte,
dincolo pe partea cealaltã a ºo selelor d ev en ite,
pentru mine, cãlãtorul din cer, cele mai familiare
lu cruri de p e pãmânt, to cmai pen tru cã s -au þinut
dup ã mine de cân d am pãrãs it, cu pantalo nii în
mân ã, Vien a. În acordurile mu zicii lui Mo zart,
nu Praga lui Antonin Dvorak mã atrãgea din ce
în ce mai mult s pre pista de aterizare, ci b ãtrân a
leg endã a lan du lui Hamb urg, port la M area
Balticã º i totuº i d eparte de þãrmu l M ãrii d e
Rãsãrit(Os ts ee), p ort la M area N eag rã, p ort
oriu nde vrea, pentru cã în sutele de ani a sãpat
ºi încã mai sap ã, canale, canale, spre Olanda,
Belgia, Franþa, Au stria, Po lonia. Dacã pãmântul
s-a fisurat, iar German ia pare, fãrã exagerare,
u n po rt gen era lizat, atu nci Hamb u rg es te
cãpitãnia.
Japonezul ºi-a ascuns revolverul într-o geantã
micã d e voiaj, to þi cãlãto rii se agitau. Dup ã
tãcerea zborului deasu pra n orilo r, bagajele de

mân ã c ob or au d in
cuºete ºi, p as cu pas,
o micã îng hesu ialã
d e º ir ind ian s e
grãbea sã pãrãseascã
locul faptei, zâmbind
s pre stew ardes e ºi
s p re un pilo t cu
v ârf u l d eg etelo r
ªerban Codrin
mâinii drepte duse la
chip iu. Cred cã îºi saluta vreu n prieten, eu nu
mã s imþeam atât de important, probabil ceilalþi
d a, sã p r im eas cã o n o ru rile p e p ãmân tu l
hamburghez, vreau s ã sp un, ceea ce rãmãsese
în cã nesãp at.
Trebuia sã-mi recuperez bagaju l p red at la
Bucureº ti ºi so sit, îmi imaginam, o datã cu min e
la destinaþie. Mi s -a pãrut nesfârºit drumul pânã
la termin alul, und e gean ta mea de voiaj deja
trecuse o datã sau de dou ã o ri pe b an da ru lantã,
în miºcare. Nu mi-am recu noscut-o , aºa cã miam permis sã o d es fac, cu inima îndoitã, dacã
era o g reº ealã ºi ad ev ãratu l proprietar m-ar fi
acuzat de cine ºtie ce faptã reprob ab ilã?...
Din fericire, dou ã mari even imen te s -au
în tâmp lat ins tantaneu: gean ta m-a recunos cut,
in clusiv eu pe ea, iar la uº ile de ieºire, d eschise
larg º i înc ãpã to r, mã a ºtep ta M ein e lieb e
Deutschland p ers onificatã p rin Rainer. L-am
recu noscut imediat, dar nu-l mai vãzusem de un
an. Fizionomia germanã a feþei puþin alung ite,
pun ctatã cu doi ochi albaºtri, ca în romanþe, ºi
pãrul blo nd po ate ind uce în eroare pe cineva
o biº nu it cu n iºte cu lo ri mai ap ãs ate, mai
în tunecate, mai pârlite de s oare. Dacã nu era
Rainer, ce trebuia sã fac? Hab ar n-aveam încotro
sã o apuc, dar exista o lo gicã, treb uia sã fie n umai
cine trebu ia, Rainer, un icul g erman blo nd, cu
ochii alb aº tri printre toþi ceilalþi germani blonzi,
cu ochii alb aº tri. Hotãrât sã n u cedez ispitelor
ºi panicii, am în ºfãcat gean ta de v oiaj ºi m-am
înd reptat sp re ieºirea aerop ortului d in Hamburg,
und e, alãturi de Rain er se afla Jen i încã d e când
îi o bserv as em pe amând oi, lu i exagerând u-i
prezen þa pânã la în doialã, ei dimin uându-i-o în
sens inv ers, pânã la dispariþie.
Am resp irat v icto rios , ajuns es em ex act la
pun ctul de în tâlnire p rezumtivã, cu toate cã nu
ne-o dãdu sem în mod explicit, ci lãs as em sã se
s ub înþeleag ã. Vã zut din cer, în co b or âºu l
avio nulu i, Hamburg îmi ino cu la impresia cã mã
voi rãtãci definitiv într-o pãdu re, acum gãseam
o ag lomeraþie de automobile în miºcare, miros ul
familia r al þe vilor de eº ap ament ºi valu ri
permanente de pietoni grãbiþi. Pânã s ã ajun gem
la au tomob ilu l n ostru, a treb uit sã traversãm
câtev a labirinturi cu p arcãri, îndepãrtân du-ne de
aero port, cu toate cã, îndãrãtul meu, în loc s ã se
micºoreze pãrea cã s e mãreºte. În cele din urmã,
m-am aºezat pe s caun ul din faþã al un ui Ren au lt
dichis it, lustruit, cu zeci d e beculeþe clipind
prin tre ace d e ceas leg ãnându-se s pre stâng a ºi
dreapta. O clãdire cu faþada dreptungh iularã,
meg aliticã, n e s tãte a în faþã ca o og lin d ã
în tun ec atã: a ero p o rtu l ref lectâ nd n o u rii
Germaniei, nou rii în cer ai un ei þãri cu o is torie
terib ilã aici, pe pãmânt.
(continuare în numãrul viitor)

15

F. M . CIOCEA ar e o b iogr afie fabuloa sã,
de s cr iitor america n, urmele ex per ienþelor sale
regãsindu-se în poezii, dar ma i ales în ciudatele
texte din cartea pe ca re o aveþi acum în fa þã.
Drag ostea p entru s emeni, talentul º i experienþa
îl fa c pe F. M . CI OCEA sã ab or d ez e c u
dez invo lturã sub iecte ap arent imp os ib il d e
alãturat, r ez olvar ea lor dâ ndu-mi credinþa cã
ne aflãm în faþa unui pro zator de for þã. De la
contraba nda pe coa stele Africii pânã la discuþii
cu extra tereºtri, de la viaþa de la þarã pânã la
viaþa de ma rinar º i pânã la politicianul d e a zi,
tex te le cur g s ur p rinz ã to r d e cur at, cla r,
ap roa pe ca-n M ircea Eliad e sa u ca într-un
material s cr is d e un ziaris t ro mâ n car e nu s-a
nã scut încã . As tfel de a lã turã ri fac cinste
oricãrui scriitor r omân (ºi le fac fãrã nici un fel
de ezitare), dar amprenta F.M. CI OCEA sare în
ochi º i-l d elimiteazã de ceila lþi.
Dacã va menþine acelaºi r itm al scrisului,
Am în faþã cartea de poveºti a Passionariei
Stoices cu Acasã la pov eº ti, editura OM EGA,
Buzãu , 200 7.
A m cu noscut-o la Cocora alãturi de Aurel
Ang hel, perso nalitãþi revelatorii în viaþa mea,
o amen i c u mar e d ãr u ir e º i p r ie ten oº i,
participativ i pânã la acap arare.
Am citit pov eºti cu frenezie, le cãutam
în truna ºi pretutindeni, o con sider lectura mea
esenþialã, au fãcu t din mine o fiinþã miticã ºi am
co n s id er at înto td eau n a ba smu l o lec tu r ã
esenþialã. Atâta pov es te am citit în cât în treag a
mea poezie este o poveste ºi am crezut cã pot
face bas me, dar era greu , n u e u ºor sã s crii
basme, îþi trebuie o transp unere cereas cã º i o
adresare fãrã rezerv e, dar Pass io naria es te o
astfel d e fiinþã.
A cas ã la pov eºti este o inv itaþie în
curtea împãrãteas cã a p oveºtii, în atelierele lor
min unate º i es te un su rprinzãto r d ar pen tru
Crãciu nul lui 2007 . Sunt în carte 35 de pov eº ti
frumo s ºi in spirat ilus trate de Doina Micu.
Cartea este dedicatã Miru nei º i autograful
dat lui Gh eorgh e Do bre ins ereazã sin tag ma
suflet de co pil, aºa cum trebuie sã fie în in imã
to þi marii creatori. Textul în tâi al cãrþii este
Când se scrie o poveste, de fapt es te cum s e
scrie o po veste, pentru cã po vestea vine în ceas
tain ic, coaptã ca o naºtere, ºi dimineaþa se aratã

Carte de poveºti

lu minii Soarelui roºu de emoþie.
Pov estea a do ua, Sã te minu nezi, este
participarea ta la min unea pov eº tii, la minu nea
v ieþii a d us ã d e b ag h eta ma gic ã a Z ân ei
Poveºtilo r, de ce nu creatoarea lor!
Poveºtile cãrþii s unt din lumea cop iilor cu
preocupãri preº colare ºi ºcolare, care astfel s unt
in tegraþi în pov es te.
O caracteris ticã interesantã a pov eº tii la
Pas sio naria o reprezintã plecarea din firesc, din
realitate, as tfel încât pov es tea devin e o abatere
de la real, o îngroº are a lu i.
ADMI NISTR AÞI A

Flor in CI OCEA poate fi o vo ce impo rta ntã
în p roza contemp oranã.
Gheorghe DOBRE
Un o m de spir it, Io n Alecu, recoma nd a
lui Florin sã pãr ãseascã mirajul câmp enesc
al o ier itului, p entr u cã n-a r face nici o
br ânzã , ºi, iro nic, s ã s e înhame la jug ul
condeiului, unde, z ic eu, brânza se citeºte.
Din fericire, Florin este un gos poda r
cu ma i multe þinte, livada, turma º i b razd a
fãcâ nd bunã alia nþã cu talentul litera r.
N ãs c ut pe ma lul Bo r cei, a s tr ã b ãtut
marinãr eº te o cea nele lumii, de unde s -a
înto rs cu o cor abie plinã de vers ur i. Proz a
sa par abo licã anunþã o viitoare cr eaþie, pe
care o aº teptãm cu nerã bda re, pentr u cã
M oby Dick se aflã p e apr oa pe º i Flor in
CIO CEA a re toa te ha rp oanele pr egã tite
pentru marea ca pturã.
ªerban CODRIN
Cã lim ara de cer n ealã d ev in e a stf el
in stru mentul poveºtii, pe care ºi copiii îl p ot
folosi, în demn la imaginaþie, la trecere peste
realul p lat. In vitaþiile cãlimãrii la cãlãto rii su nt
vivace, gâlg âie de bucuria vieþii, o d es co perã,
ne aratã cât es te de frumo as ã!
O variaþie interesantã a cãrþii care in dicã ºi
dis ponibilitatea scriitoarei este alternanþa prozãpoezie, versurile s unt adesea p olistihice, alteori
distihuri, catrene, ritmuri variate ca tro hei ºi
iambi, rime sprintene împerecheate, alteo ri în
terþine, to t con ferã poeziei ritmu ri alerte, d e
jo acã, de vioiciu ne a n aturii, a v ieþii, în s fârº it
muzicalitate prezentã atot.
Îmi p are rãu cã n-am cartea, ca fapt cultural,
dar s per sã o primesc de de la prietena º i distinsa
scriitoare Pass ion aria Sto icescu.
Anghel PA PACI OC
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MUZEUL NAÞIONAL AL AGRICULTURII
DIN ROMÂNIA

O Cãmarã în Cas a P âinii
- retrospectiva serviciilor pentru public - 2007
Muzeul Naþional al Agricultur ii a avut, în anul 2007 (ºi anul încã nu s-a
încheiat) o impresiona ntã activitate dedicatã public ului de toate vârstele . A
impresionat miile de vizitatori cu nu m ai puþin de 7 expoziþ ii temporare,
care au avut tematicã diversã, a organizat ateliere de confecþionat mãrþiºoare
ºi încondeiat ouã, a gãzduit desfãºurarea probei pr actice a Concursu lui
Naþional de Fizicã ºi Chimie Impuls Perpetuum.
Cel mai mare impact asupra pu blicului l-a avut însã participarea
M.N.A. la T ârgurile n aþionale ºi internaþionale FEMINA STAR 2007
(Sloboz ia), EXPOAGROUT IL  ediþia a XV-a (Mamaia), TÂRGUL DE
PÂINE  e diþia a VI I-a ( Bucur eºti), AGRO IAL PARTE NER 2007
(Sloboz ia) ºi INDAGRA (ROMEXPO Bucureºti).

EXPOZIÞII TEMPORARE
20 febr ua rie  20 iulie 200 7
Satul româ nesc liniºtit, înainte de potop
 organizatã în colab orare cu Muzeul Naþio nal
de Artã Co ntemporanã Bu cu reºti.
22 mar tie  14 mai 200 7
Clopote ºi ceas uri de turn  organizatã
în co la b or are c u A pe l I nd u s tries SRL ,
re pr eze nta nt p en tru Ro mâ nia al fir mei
GRASSM AYR GmbH&Co . A ustria, Tirol.
21 iulie  1 august 2007
Trienala de arte tex tile  organizatã în
colab orare cu Un iu nea Artiº tilor Plas tici d in
Român ia. Au p articipat cu lu crãri peste 50 d e
artiº ti plas tici, prin tre aceº tia aflân du-se n ume
con sacrate p e plan n aþional º i internaþion al:
pr of.d r. Silv ian I ones cu , Vintilã M ihães cu,
Viorela Mihãescu, Gheorghe Goges cu , Cella
Neamþu, Ileana Crãciun, ªtefan Traian Bo icescu,
Daniela Frumuºanu ºi alþii.
16 august  13 s ep temb rie 2 007
Expoziþie de picturã, graficã º i tapis erie
 Vio rela M ihã es cu, Vint ilã Mihã es cu,
Gheo rg he Go ge scu, Traia n Bo ices cu 
organizatã în colabo rare cu Un iunea Artiºtilor
Plastici din Român ia.
25 septembrie  15 octombrie
Ex po ziþie-s pec ta co l  Co lecþ iile pro f.
univ.dr. Ovidiu Pa pa nã º i Noi  I nstrumente
muzicale tradiþio na le, în soþitã d e explicaþii ºi
demon straþii p ractice fãcu te d e pro f.un iv.d r.
Ovidiu Papanã.

11 octomb rie  2 decembr ie 200 7
Enciclo pedia naturii  3 exp oziþii d e
pom inã: Or aºul as cuns  Reciful co ralier;
Cei mai vechi lo cuitori de pe p laneta Pã mânt
 Cr us tacee ºi insecte; Pietre semipr eþioas e
 Agate, organizate în colaborare cu Mu zeul
J udeþean de ªtiinþele Naturii din Plo ieº ti,
ju deþul Prahov a.
31 octombrie 2007
Mu zeul Naþio nal Tehnic Prof.ing. Dimitrie
Leonida ºi O. N.G. Osp eþia din Ro mânia,
în c ola bo r are c u Muz eul N aþ ion al a l
Agriculturii, Universitatea Naþionalã de Artã
Teatralã ºi Cinematograficã I.L.Carag iale ,
Teatru l de Co med ie Bu cureº ti, an ticari º i
colecþionari din þarã, a inau gurat exp oziþia
Zâmbiþi, vã rog!.
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TÂRGURI NAÞIONALE

Femina Star 2007

Femina Star 2007

Expoagroutil 2007

27 februarie  1 martie 2007
Tâ rgul FEMI NA STAR 2 007. SALONUL
MIRESELOR  organizat de Camera de Comerþ,
Industrie ºi Agriculturã Ialomiþa, Consiliul Judeþean
Ialomiþa ºi A sociaþia pen tr u Dezvo ltarea
Antreprenoratului Feminin.
Muzeul Naþional al Agriculturii a participat cu
expoziþia etnograficã Ia-þi, mireasã, ziua bunã
- înso þitã de proiecþia filmului do cumentar
Gãteala capului la femei în Þara Oaº ului ,
realizat de TVR 2  ºi standul cu vânzare Pentru
dumneavoastrã, doamnelor ºi domniºoarelor.

Agroial Parte ne r 2007

6 9 iunie 2007
Târgul naþional cu participare internaþionalã
EXPOAGROUTI L Mama ia  ediþia a XV-a,
organizat de Camera de Comerþ, Industrie, Navigaþie
ºi Agriculturã Constanþa, Direcþia Judeþeanã pentru
Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã Constanþa ºi
Consiliul Judeþean Constanþa.
Muzeul Naþional al Agriculturii a participat cu
expoziþia pavilionarã Povestea þestului, însoþitã
de demonstraþii practice de copt pâine la þest, ºi cu
expoziþiile în aer liber Spectacolul maºinilor de
epocã ºi Împletituri din spice de grâu , însoþite
de demonstraþii practice.
8-9 septembrie 2007
TÂRGUL DE PÂINE Bucureºti  ediþia a VII-a.
MNA a participat cu trei expoziþii în aer liber,
însoþite de demonstraþii practice: Drumul cãtre
pâine: treierat, vânturat, unelte º i utilaje
manuale; Povestea þestului ºi Cununi de
seceriº.

Târgul de pâine 2007

19-21 septembrie
Târgul de Ag riculturã AGROI AL
PARTENER 2 007  ediþia a XIII-a, ZI UA
OREZULUI  ediþia a II-a, organizat de Camera de
Comerþ, Industrie ºi Agriculturã Ialomiþa, Consiliul
Judeþean Ialomiþa, Primãria municipiului Slobozia.

Din Cartea de impresii
Complimenti! E interessante e be llo nella nostra
vi ta fare un viaggio su l passato ci dai forza e
coraggio per proseguire il nostro cammino!
Sr. Emilia Rossi
Ne buc urãm cã am avut ocazia sã revenim în
trecut, sã asistãm la ace astã lecþie minunatã despre
viaþa unor oameni la fel ca noi, poate mai bogaþi cu
spiritul. Este o ocazie unicã, pe care toþi ar trebui sã o
trãim. Acum, credem cã toþi au înþeles importanþa
trecutului, rolul pe c are l-a avut ºi îl are în prezent.
Clasa a X -a C, Cole giul Naþional Mihai Viteazul
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Agroial Parte ne r 2007

Târgul de pâine 2007

Mu zeul dumne av oast rã e ste un ul din piloni i
memorie i. Aºtept cu inte res urmãtoare a provoc are.
Cu ve ºnicã invidie profesionalã,
Ip. Stoian Marce l (Muzeul Satului Vâlcean)

Muze ul este absolut impre sionant prin bogãþia de
comori istorice pe care le deþine. Tractoarele ºi maºinile
agricole menþinute în stare de funcþionare reprezintã
întreaga culturã tehnicã care a fãcut ca omenirea sã
meargã înainte . Felicitãri ºi mulþumiri c olec tivului
dedicat al muzeului ºi extraordinarului om care este
d-l Rãzvan Ciucã  dire ctorul muzeului.
Marian Alexandru
Regional Operations Manager Carpill Romania

Ace astã expoziþie este o realizare e xcepþionalã, ca
de altfel multe altele realizate de conduce re a Muzeului
Naþional al Agriculturii ºi c u strãdania îndeose bi a
domnului direc tor Rãzv an Ciuc ã.
Expoziþia este un unicat pe meleagurile ialomiþene
ºi constituie un moment de referinþã ºi de apropiere faþã
de bise ric a patron atã de Mu ze ul N aþi onal al
Agriculturii.
Indescifrabil

O expoziþie impresionantã, cu exponate ine dite
pentru mine , extre m de plãcutã ºi educ ativã, mai ale s
pentru elevi.
Maria Mihai

ªI INTERNAÞIONALE
Muzeul Naþional al Agriculturii a participat
cu exp oziþia fotodo cumentar ã Civilizaþia
tradiþionalã a orezului  fotografii realizate de
etnologul elveþian Max Schwend, expoziþia în aer
liber Drumul cãtre pâine  demonstraþii practice de treierat, vânturat ºi împletit funii din stuf  ºi
cu un stand cu publicaþii, ceramicã, artizanat ºi
produse ale Societãþii Ornitologice Române.
7  11 noiembrie 2007
Muzeul Naþional al Agriculturii a participat
la cea de-a XII-a ediþie a Târgului internaþional
 I NDAGRA, s pecia liza t în echipa mente ºi
produse din domeniul agriculturii, zootehniei ºi
industriei alimentare, organizat la ROMEXPO.
Târgul a reunit aproape 900 de firme, din 26 de
þãri, dintre care peste 450 din România. În
pavilionul Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii
Rurale, în s tandul Oficiului J udeþean de
Consultanþã Agricolã Ialomiþa, Muzeul Naþional
al Agriculturii a prezentat expoziþia pavilionarã
Ferma model Perieþi ºi douã expoziþii în aer
liber: Drumul cãtre pâine ºi Povestea þestului
 însoþite de demonstraþii practice de treierat ºi
vânturat manual ºi pâine coaptã sub þest.

Din Cartea de impresii

Prezenþa MNA a fost apreciatã la cel mai înalt nivel,
expoziþiile fiiind vizitate de primul ministru al României,
Cãlin Popescu-Tãriceanu, ministrul agriculturii, Dacian
Cioloº (care a semnat în cartea de onoare a Târgului în
cadrul expoziþiei Ferma model Perieþi), ambasadorul
Franþei, Henr i Paul, numeroºi demnitari români ºi
diplomaþi strãini, jurnaliºti, specialiºti în agriculturã ºi
industria alimentarã.

Sunt sincer impresionat de modul în care
Muzeul Naþional al Agriculturii din Slobozia s-a
prezentat la actuala ediþie a INDAGRA. Atât
obiectele expuse, cât ºi demons traþiile fãcute cu o
serie de maºini ºi utilaje de epocã deno tã o
preocupare permanentã a aces tei instituþii pentru
conservarea tradiþiilor, pentru valorificarea lor ºi
mai ales pentru resuscitarea unor profesii specifice
mediului rural, care se pierd în acest moment.
Corneliu Ostahie, jurnalist
Importanþa participãrii Muzeului Agriculturii
la Târg nu trebuie sã o spun eu. S-a vãzut din
inter esul a rãtat de ceila lþi pa rticipa nþi ºi de
vizitator i. În permanenþã, standul º i zona unde
echipa de la acest muzeu ºi-a desfãºurat activitatea
erau vizitate, se fãceau demonstraþii practice, se
dãdeau explicaþii despre istoria agriculturii. Eu
cons id er cã prez enþa muz eului la aceas tã
manifestare ºi la alte manifestãri de acest gen din
þarã este importantã.
Vaida Belo
Director, Direcþia de Informare ºi Extensie
Agenþia Naþionalã de Consultanþã Agricolã

Vã felicit pentru efortul pe care îl
faceþi!
Cãlin Popescu Tãriceanu
Prim-ministrul României
Un muzeu unic ºi impresionant, mai ales colecþia
de maºini agricole uimitor restaurate ºi deosebit puse
în valoare !
Expoziþia noastrã de tapiserii s-a integrat minunat
în acest ambient ºi mulþumim Muzeului ºi întregului
personal pe ntru felul în care ne-au pus în valoare .
Viorela Mihãescu, artist plastic
O adevãratã lecþie de c ulturã, impresionând prin
varie tatea ºi originalitate a instrumentelor prezentate .
Toatã stima ºi preþuirea pentru d-l prof.univ.dr. Ovidiu
P apanã ºi pen tru colec tivul M uzeul ui Naþional al
Agriculturii, personal pre þuire ºi stimã pentru d-l director Rãzvan Ciucã.
Inde scifrabil

Un e ve nime nt e xcepþ ional, dãruit nu nu mai
priete nilor MNA, ci tuturor celor c are, spe cialiºti sau
nespe cialiºti, ºtiu sã aprecieze valoare a unor exponate
de tapiserie cu totul remarcabile. Un e veniment cultural
cu care Slobozia se întâlneºte graþie e fortului MNA de
a promova acþiuni de mare impact!
Din tot sufletul felicitãri, pentru cã tot ce ea ce nea preze ntat TRIEN ALA este pentru sufletul nostru!
Ilie Cioacã
Incredibil! Aici, la Slobozia, s-a deschis o expoziþie
a frumuseþii - o parte din tainele mãrilor ºi oceanelor
lumii  ºi asta aici, în Câmpia Bãrãganului. Ceea ce
am v ãzut la telev izor acum am trãit sã le vãd aieve a. Nu

credeam ca acest lucru sã se întâmple vreodatã. ªi
totuºi s-a întâmplat. Cuvintele sunt prea sãrace pentru
a reda bucuria de a ve dea asemenea extraordinare
exponate. Mulþumim întregului colec tiv al M.N.A., în
frunte cu d-l director Rãzvan Ciucã, pentru strãdania
ºi preoc uparea de care a dat dovadã. Felicitãri!
Inde scifrabil

Clasele a VII-a D ºi a IX-a C de la Liceul
I onel Perlea  Slobo zia vã felicitã p entru
minunata expoziþie a naturii, care ne-a surprins
într -un mod d eoseb it, îmbog ãþindu-ne
cunoºtinþele cu lucruri noi. Felicitãri!
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PARTENERIATE EDUCAÞIONALE
21 februa rie 2007
Atelier de confecþio nat mãrþiºo are din
m at eria le t ra diþio na le, ec o lo g ice  c u
participarea cop iilor d e la Grãd iniþa nr.2 cu program normal din Slobozia.
9 ma rtie 2 007
 Mã cin ic ii. Tra diþ ii po pula re , în
parteneriat cu Grãdiniþa n r.2 cu program n ormal din Slobo zia.

29 martie 2007
Atelier de încondeiat o uã , mo delat prunci
din alua t ºi co nfecþionat felicitãri specifice
Sãrbã to rilor pascale  cu participarea co piilor
de la G rãd in iþa nr.2 Feteºti º i Grãdiniþa d in
comuna Borcea, ju deþul Cãlãraºi.
2  6 aprilie 2007
Tradiþii de Paº ti  atelier de în co ndeiat
ouã, cu particip area liberã a co piilor, îns oþiþi ºi
d e p ãrinþi s au b un ici, din Slob oz ia º i din
lo calitãþi limitrofe mun icipiulu i Slob ozia.
31 martie 2007
Lãzãrelul  în parteneriat cu G rãdiniþa nr.2
cu prog ram normal din Slob ozia.

CA
TRENE
CATRENE
(la o întâmplare de suflet)
Strâns-am aici flori de suflet,
La margini de Slobozie,
Cu mult har ºi cu mult cuget
Într-o Enciclopedie.
O magie din adâncuri,
Un oraº ascuns privirii,
O enigmã din strãfunduri
Umple pânzele uimirii.
Aþi adus aici o lume
Venind din tainice poeme;
Din truda voastrã va rãmâne
Un semn al trecerii prin vreme!
Prof. Aurica RÃDOI

6 iunie 2 007
Exp oziþie ºi spectacol Educaþie ecologicã
prin activitãþi extraºcolare, realizate de copiii
Grãdiniþei n r.2 cu prog ram no rmal din Slobozia.
3 a ug us t 2007
M uzeu l Naþional al Agricu ltu rii a organizat
des fãºurarea prob ei p ractice a Co ncurs ului
Naþio na l de F izicã º i Chimie pentru elevii din
mediul rural I MPULS PERP ETUUM 
ediþia a XV-a.

B IN E FÃ C Ã T O R II

Atelier de înco ndeiat o uã
Participarea de excepþie
a M uzeului Naþio nal al
Agr icu lturii la toate
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PREMII
manifestãrile la care a fost invitat a fost
recompensatã, în anul 2007,
cu Tro feul In tern aþion al
pentru Tehnologie ºi Calitate
(Premiul Noului Mileniu),
acordat de Trade Leaders
Club, pe 25 martie 2007, la
Hotelul Inter-Continental din
Geneva (Elveþia). Pe lângã
acesta, MNA ºi directo rul
Rãzvan Ciucã au mai primit
3 diplome de excelenþã, un
premiu de excelenþã (diplomã

S.C. Concivic SRL Slobozia (ing. Constantin Negoiþã), S.C. Eston SRL Slobozia (Ion
Vo lbea), S.C. Pet Star SRL Sloboz ia (I on
Drãgoi), S.C. Boromir S.A. Buzãu (Viorel Dinu),
S.C. Avico la S. A. Slo boz ia (ing. Dumitru
Stãnoiu), S.C. L a Cos ta SRL (Cã tãlin
Stãnciules cu), S.C. Luna SRL Slob oz ia
(Alexandru Culina), S.C. Somalex SRL Slobozia
(Gheorghe Alexandru), S.C. Agriromex ADS.A.
Bucureºti (ing. Aurel Dumitraºcu), S.C. Nicol
Zoe SRL Slobozia (Constantin Hertu).
ºi p lach etã), 2 diplome de
fidelitate acordate de Ministerul
Ed ucaþiei º i Cercetãrii
do mn ului Rãzvan Ciucã
pentru faptul cã a fost singurul
con ducãtor de ins titu þie
judeþeanã care a sprijinit toate
ediþiile
naþionale
ale
concurs ului IMPULS PERPETUUM, asigurând <<spaþiul
º co lar>> inedit p robei
experimentale ºi recompense
elevilor cu rezultate bune ºi
Trofeul aniversar Consiliul
Ju deþean Ialomiþa 15 ani 
1992-2007.

