„... nu trebuie sã ne îndoim cã ºi cuvintele, la fel cu imaginaþia, pot fi cauzã de multe ºi mari erori, dacã nu ne pãzim bine de ele“
Spinoza
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ALEGERILE PARLAMENTARE
INTERBELICE REFLECTATE ÎN PRESA
IALOMIÞEANÃ A VREMII
Începutã sub semnul Marii Uniri, perioada
interbelicã a asigurat României rãgazul consolidãrii
democraþiei, în sensul lãrgirii drepturilor electorale
ale cetãþenilor ºi al manifestãrii pluralismului politic.
Alegerile parlamentare dintre 1919 ºi 1937 au fost
prezentate de presa ialomiþeanã, a cãrei evoluþie se
împleteºte, în mare mãsurã, cu evoluþiile din planul
vieþii politice.
Rãsfoind paginile îngãlbenite ale periodicelor
ialomiþene de atunci, aflãm informaþii interesante
despre campaniile electorale, candidaþi, modul de
desfãºurare a alegerilor parlamentare în judeþ sau
despre felul cum erau receptate rezultatele acestora.
Presa interbelicã din judeþ a fost bogatã ºi
diversã. Au existat publicaþii ºtiinþifice, literare,
financiare, agricole, administrative, ale elevilor,
studenþilor, învãþãtorilor, ale veteranilor, dar ºi
numeroase gazete politice.
Peisajul jurnalistic ialomiþean din perioada
interbelicã este dominat de publicaþiile liberale, lucru
explicat prin existenþa unei puternice miºcãri în judeþ
în contextul dominãrii vieþii politice naþionale de
liberali. Astfel, au apãrut la Cãlãraºi „Ialomiþa nouã”
( 1919- 1920), „Calea dreptãþii” ( 1919- 1920) „Glasul
poporului” (1920- 1923), ”Voinþa Ialomiþei” (19251927 ºi 1931- 1937), „Liberalul” (1925) ºi „Liberalul
Ialomiþei” ( 1931-1932), alãturi de care a mai vãzut
lumina tiparului „Opoziþia unitã”, ziar de orientare
liberalã al celor nemulþumiþi de evoluþiile interne din
partid.
Dintre gazetele naþionale, þãrãniste, respectiv
naþional þãrãniste amintim: „Lupta”( 1919), „Þãranul”
(1920-1927), ”Tribuna”(1928-1932), „Aurora
ialomiþeanã” (1933), „Drapelul þãranului” (1923-1925
ºi 1933 -1937) ºi „Tineretul”
( 1935).
Format în 1918, partidul condus de generalul
Alexandru Averescu a beneficiat de o publicaþie cu
o existenþã îndelungatã: „Liga Poporului Ialomiþean”,
cu apariþii constante între 1919 ºi 1936.
Informaþii interesante despre subiectul nostru se
aflã ºi în ziarele: „Vocea Ialomiþei”(1933) - organ de
America ºi-a
ales preºedintele:
Barack Hussein
Obama II. În plinã
cursã electoralã, el
îºi arãta încrederea
ºi entuziasmul:
Victor Nicolae
“Cine ar fi crezut în
New York
urmã cu 40 de ani
cã un negru, pe
nume Barack Obama, va deveni într-o zi candidat
la preºedinþie din partea Partidului Democrat?”.
Discursul lui din Iowa începea cu: “Se spunea cã
aceastã zi nu va veni niciodatã”. ªi primele cuvinte
ca president-elect: “Schimbarea a venit. Acesta
este momentul nostru. Acesta este timpul nostru.
Yes we can”.

presã al Partidului Naþional Agrar, „Frontul
Românesc din Ialomiþa” ( 1932- 1933), „Biruinþa
Ialomiþei ”(1931) al Ligii Apãrãrii Naþional Creºtine,
„Crainicul” ( 1936) – organ de luptã naþional creºtinã,
„Fierul roºu” ( 1932-1933)- tribunã a ideilor Blocului
Cetãþenesc pentru Mântuirea Þãrii ”Curierul
Ialomiþei”( 1931- 1932) , publicaþie de criticã socialã.
Presa, ca paznic al democraþiei împotriva
corupþiei, nedreptãþilor ºi fãrãdelegilor, îºi releva
acest rol în „Fierul roºu ”, despre care aflãm cã
apãrea sub îngrijirea opiniei publice. În articolul „În
loc de program”, V.Nicolescu-Varnic afirma:
„Apãrem ca organul unei idei de curãþire a vieþii
noastre publice, ca un steag al unei miºcãri de totalã
independenþã civicã ºi ca un cenzor al moravurilor
de destrãbãlatã josnicie în care sunt târâþi cetãþenii
mereu înºelaþi de fãgãduielile unei politici
interesate.”1
Relaþia dintre partide ºi cetãþeni, pe parcursul
procesului electoral al anilor interbelici pune în
discuþie modul în care aceºtia îºi exercitau drepturile
politice. Pregãtirea electoratului ialomiþean a fost la
început precarã, maturizarea sa fiind un proces lung
ºi dificil. Presa relevã necesitatea dezvoltãrii
conºtiinþei civice a alegãtorilor ºi propune soluþii
pentru aceasta.
Alegãtori nedeprinºi cu consultarea în problemele
þãrii, în marea lor majoritate, þãrani analfabeþi erau
chemaþi din 1919 la vot, astfel încât:
„Toate relele de care suferã þara în conducerea
ei se datoreazã numai alegãtorilor rurali care nu ºtiu
sã voteze cu interesele lor generale. Þãranii, cu votul
lor, îºi aleg mereu stãpânii care sunt învãþaþi sã
trãiascã din sudoarea þãrãnimii.
Þara va merge din rãu în mai rãu, sãrãcia se va
adânci atâta timp cât alegãtorii vor vota ca oile
necuvântãtoare.”2
(continuare în pag. 10)

Prof. Emilia Vlad,
Colegiul Naþional Mihai Viteazul, Slobozia

SOLUÞIA OBAMA
Marþi 5 noiembrie 2008, la ora 11 pm EST, pe
monitoare a intrat fotografia învingãtoare a lui
Obama, luând prin surprindere ºi pe comentatori, ºi
pe suporteri. Obiºnuiþi cu vechile tertipuri ale lui W.
cu toþii ne aºteptam la o noapte lungã. Strategia
“Florida, Florida, Florida…” la învingerea lui Al Gore
ºi minciunile vietnameze pentru denigrarea lui Kerry
nu au mai funcþionat. Chipul celui de-al 44-lea
preºedinte proiectat peste mulþimea din Grant Park,
Chicago, recâºtiga încrederea într-o þarã mai bunã.
Only in America! Vine la Casa Albã primul învingãtor
de culoare. Oricare ar fi fost rezultatul, alegerile ar
fi rãmas tot istorice. Izbânda republicanã ar fi investit
(continuare
în pag. 17)
prima femeie ca
vicepreºedintã.

Editori:
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ADRIA BÃNESCU

BALADA
DREPTULUI
DE A NU VOTA
De-i la nivel de vârf sau e localã
O dragã plictisealã îmi îngaimã
Sã-nchid televizorul ca de spaimã
În pragul de campanie- electoralã
Sã nu primesc sãlbaticul botez
De falã, de minciunã ºi tocmealã
Sã nu vã-nghit scârbavnica momealã
Am dreptul sacru sã nu vã votez!
Cu evreiascã dãrnicie picã
Ploaia de terci cu zahãr ºi fãinã
S-aducã necãjiþilor luminã
Doar cât sã vadã o ºtampilã micã
Purtând pe ea însemnele de crez
Ale prostiei lung sforãitoare:
Cât ºtiu care v-ar fi locul sub soare
Am dreptul sacru sã nu vã votez!
Politica-iscusitã e ca acul
Cu aþã albã la întãrituri
Când o-nvârtiþi nevrednici ºi sperjuri
Precum în cocinã porcul dovleacul;
De bine-n faptã cum sã mai cutez
A mã gândi; proscris nu e poporul
Sã-i semene cei mai trândavi ogorul:
Am dreptul sacru sã nu vã votez!
Pe fleru’-electoratului contez:
Votaþi cu toþi: Pãcalã deputat,
Tândalã senator; eu, desgustat,
Am dreptul sacru sã nu vã votez!

La New York, Empire State Building s-a luminat
în albastrul democraþilor ºi a rãmas aprins printre
nori, în noaptea ce a urmat, cu ploaie deasã, de
toamnã.
A câºtigat sloganul “Yes we can!” în competiþie
cu “Decât sã piardã þara rãzboiul, mai bine pierd
eu preºedinþia!” Veteranului John McCain nu i-a
mai folosit la nimic aura lui de Maverick. “Aceastã
campanie a fost ºi va rãmâne onoarea vieþii mele”,
a spus el, angajându-se imediat sã colaboreze din
toate puterile cu noul lider. A rãmas el însuºi pânã
la capãt, un om de mare caracter, dominat de
luciditate ºi de o mereu aceeaºi demnitate cu care
ne-a obiºnuit. Nu a fost anul lui sã câºtige. I-a
îngreunat cursa chiar preºedintele în exerciþiu, cu
politica sa catastrofalã. În faþa Casei Albe, s-a
(continuare în pag. 3)

În mintea celor mai mulþi dintre noi încã mai
persistã amintirile tragicomice legate de tangajul de
la agonie la extaz al pãgubiþilor de la F.N.I. când,
urmând cursul plin de meandre al justiþiei române,
liderul organizaþiei, domnul Mazilescu, ieºea în faþa
protestatarilor, bãtrâne sleite de puteri ºi tãtãiþi susþinuþi
de câte douã bastoane º-un nepot, toþi contopiþi într-o
masã amorfã, vigilent pãziþi de oamenii de ordine, sã
nu cumva sã muºte din vreun magistrat.
La rãcnetul liderului de “uraaa!” sau “victorieee!
am câºtigat!”... se declanºa apocalipsa: mamãile,
smulgându-ºi pãlãriile de soare, loveau furibund
caldarâmul cu frunþile pânã la sângerare, bãtrânii,
uitând ºi de aspacardin ºi de nitroglicerinã, aruncau
în sus cu decoraþiile de la Cotul Donului, pompând în
organism ºi ultimele lacrimi de adrenalinã.
Tineri ºi maturi, copii ºi bãtrâni, toþi cu braþele
spre cer, proslãveau pronia cereascã, ce i-a scãpat
- pentru a câta oarã - de un pericol cât ciuma neagrã
a lui Caragea, de furtul agoniselii de-o viaþã, de cãtre
un handicapat, un fel de drac bãlþat ºi fãrã coarne,
imaginea fidelã a statului român, de a cãrui legislaþie
s-a folosit cum nu se putea mai bine.
Dupã nici o jumãtate de orã de euforie urmau
câteva ceasuri de reîntregire a trupurilor fiecãrui
participant la miting: cãutat proteze dentare, pãlãrii
antiinsolaþie, medicamente, poºete, simboluri creºtine,
suzete, sticle de “Perfect” ºi toate celelalte.
Ajunºi pe la casele lor, la câteva zile de la ultimul
miting, timp în care îºi învineþeau buzele pupând dea valma icoane, chitanþe, articole de ziar, carnete de
depunãtor, pãgubiþii primeau vestea cã, de fapt, mai
e o etapã, un recurs, un nou miting, o nouã cruciadã
ºi, mai ales, o ºi mai mare speranþã. Între timp, mulþi
au decedat cu speranþa cã ultimul lor drum va fi mai
confortabil, vor fi puºi în posesie cu locul de veci
atât de mult visat iar spre cimitir nu vor mai merge
cu arhaicul dric, cu roþi de cãruþã, care sã îi zdruncine
prin toate gropile, ci mãcar cu un “papuc” sau break,
având siguranþa cã vor intra în rai aºa cum se cuvine,
liniºtiþi, cu fruntea seninã, dând interviul de admitere
în condiþii de maximã decenþã ºi prestanþã ºi nu
schimonosiþi de umilinþã.
Am evocat pe scurt situaþia dramaticã a acestor
oameni pentru cã ceea ce se întâmplã de câteva
luni cu apostolii ºcolii româneºti, dascãlii ºi ceilalþi
angajaþi ai ºcolii, seamãnã izbitor de bine cu soarta
pãgubiþilor de la F.N.I. De la extazul care i-a cuprins,
la votul caragialesc din parlament, au trecut la agonia
ripostei guvernamentale, o ripostã minuþios gânditã,
ca pionul otrãvit al gambitului. Tehnocraþii liberali,
educaþi la ºcoala marilor loje, care i-a învãþat primatul
raþiunii în lupta cu afectul, motiveazã, aparent logic,
cã “mãrirea cu 50% a salariilor profesorilor aruncã
economia în aer”, se vor nãpusti peste noi dezastre
sociale cereºti ºi extracereºti.
Despre gogoriþa celor 50 de procente am
prezentat detalii în articolul anterior, aºa cã, pentru
evitarea unei repetãri, a unei argumentaþii ultra logice,
mi se pare mult mai util sã vorbesc despre substratul
psihologic al jocurilor de culise, despre predispoziþia
patologicã a taberelor politice pentru rãfuieli, despre
arta manipulãrii grupurilor de presiune.
Adunãtura parlamentarã “joacã cu albele” - a
fãcut prima mutare, guvernul - “cu negrele”, iar liderii
sindicatelor din învãþãmânt, ca orice descendent
veritabil dintr-un popor în care curvetul masculin face
sã pãleascã orice iniþiativã femininã în domeniu,
igienizeazã locul luptei haitelor de feline, ca hienele
din Masai Mara.
Deci, timp de câteva sãptãmâni bune de la
lansarea publicã a mãririi salariilor dascãlilor, celelalte
categorii bugetare, conºtiente de faptul cã, în etapele
anterioare, lor li s-a dat destul - mãriri, prime, bonusuri
etc. - au considerat cã nu mai este cazul cã sã mai
cearã, la iniþiativa subtilã a primului ministru (“nu
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dau nimic la profesori pentru cã dupã aceea vor cere
ºi ceilalþi”) aceºtia s-au trezit, înþelegând mesajul:
Tãriceanu, de fapt, le-a cerut ajutorul - “cereþi ºi
voi, ca sã am scuzã cã mobilizarea unui volum mai
mare de masã monetarã nu este posibil fãrã
perturbarea balanþei legãturilor dintre ramuri ºi a
balanþei de plãþi externe, cã ecuaþia monetarã a lui
Fisher nu mã lãsa”.
Aici iese la ivealã ºacalul din primul ministru, care,
printr-o declaraþie aparent logicã, aparent veritabilã,
dar evident bine regizatã, declanºeazã o avalanºã
de tensiuni interne între categoriile profesionale, pe
de o parte, iar pe de altã parte, o urã violentã a tuturor
categoriilor sociale împotriva profesorilor; deci
“negrul” rãspunde printr-o mutare prin care îºi
creeazã avantaj de poziþie.
În acest context, hienele sindicale simt presiunea
dãscãlimii care, deºi alergaþi orã de orã de clopoþel,
mai reuºesc pe ici pe colo sã mai rãbufneascã ºi, ca
atare, simt nevoia sã justifice ºi ei miliardele devorate
în cele aproape douã decenii de trai pe vãtrai ºi, în
consecinþã, se reproduc pe la talk-show-uri, prin ziare,
cu mare grijã sã nu le iasã poza strâmbã, dar nici sã
îºi strice înþelegerile cu partidele politice care le-au
promis refugiul, în caz cã...
În loc sã spunã clar: “stimaþi concetãþeni, minciuna
cã guvernul a alocat 6% din PIB învãþãmântului, cu
condiþia ca aceºtia sã se ducã în dotãri, ascunde de
fapt realitatea conform cãreia ºcolile nu primesc nici
un ban. Banii servesc de mai bine de 4 ani prosperitãþii
afacerilor politicienilor sau celor care se aflã în spatele
acestora, perpetuând mocirla politicã ale cãrei
miasme pestilenþiale le suportã nu numai ºcolile, ci
toatã þara”.
Practic, lucrurile se petrec în felul urmãtor:
- Alo, ºcoala X? Cum staþi cu bãncile?
- Pãi, sã trãiþi, cu bãncile stãm bine, le-am schimbat
acum doi ani, sunt bine întreþinute, însã aparatura de la
fizicã, atelierele de practicã, tehnologiile de predare sunt
dotate la nivelul anilor ‘70.
- Nu-i nimic! Începem cu bãncile, pentru cã ele
nu corespund standardelor europene.
În realitate, guvernul, ministrul învãþãmântului (iar
aici trebuie sã recunoaºteþi, domnule Tãriceanu, cã
pe acest post, prin persoanele care s-au succedat
dupã domnul Miclea, batjocurã mai mare nu a
înregistrat ºcoala româneascã de când e ea) ºi alþi
demagogi, fãrã sã þinã seamã de solicitãrile
directorilor de ºcoli, care ºtiu cel mai bine ce le
trebuie, direcþioneazã sumele spre clientela politicã,
intoxicând unitãþile ºcolare cu ceea ce pot produce
aceºtia ºi nu cu ceea ce trebuie.
Nici un maimuþoi sindical n-a fost în stare pânã
acum sã spunã: “domnilor, de la A. Smith ºi D.
Ricardo încoace, cel mai important factor de
producþie din orice domeniu, este MUNCA, organic
legatã de FORÞA DE MUNCÃ ºi, ca atare, de
calitatea acesteia depind în mod hotãrâtor
rezultatele”.
Aici este vorba de faptul cã, prin calitatea vieþii
profesorilor, creºte calitatea pregãtirii elevilor, copiii
dumneavoastrã, stimaþi pãrinþi ºi, implicit, siguranþa
vieþii dumneavoastrã când veþi împlini vârsta a treia.
Domnule Tãriceanu, dezumanizarea matale
constã în faptul cã astã-varã, când Moldova era sub
ape, dumneata, dupã o vizitã “ca sã fie” în zonele
inundate, pe banii proºtilor, ai pus toatã priceperea
inginereascã în organizarea raliului auto din buricul
Bucureºtiului, trimiþând la psihiatrie jumãtate din
populaþia capitalei, ai bulversat circulaþia publicã

pentru toatã vara, dar ai menþinut vie pasiunea lui
Tãricel Jr. pentru motoare, “chiuliþe” ºi volãnealã.
Bine cã, la înãbuºirea firavelor riposte didactice, mai
asudã ºi cãþelul de casã, Crin Antonescu, care, dacã
vrea Patriciu, dom’ Crinuleþ face sluj ºi dã din coadã;
mai sunt ºi microfoanele televiziunilor prin care dom’
Vântu îºi exhibã “vânturile” ºi preocuparea lui
Rãzvan Dumitrescu pentru criza mondialã, care, sã
fim realiºti, este un proces macroeconomic obiectiv,
dar, la condiþia de astãzi, a oamenilor ºcolii, când
aceasta va veni din mizerie îi va arunca în mocirlã.
Nominalizaþii, liberali fiind, or fi citit lucrãrile
profesorului Mihail Manolescu? Dacã nu, le
recomand cu cãldurã, cel puþin lucrarea “Politica
producþiei naþionale”. Dacã da, înseamnã cã au pus
cartea invers, pentru cã ceea ce fac ei este
antiliberalism, antiumanism ºi, evident,
contraproductiv. În lucrãrile sale, care continuã ºi
adapteazã regulile generale anticrizã, ºtiinþific tratate
de cãtre J.M. Keynes, la specificul naþional, iar multe
dintre acestea sunt viabile ºi la condiþiile actuale ale
economiei româneºti,autorul aratã cã principala cale
de a ieºi din criza în care încã n-am intrat, este
menþinerea cererii la cote cât mai înalte, adicã
acceptarea inflaþiei pentru evitarea ºomajului,
relansarea consumului pentru vânzarea producþiei.
Dar cum sã accepte boierimea devalorizarea
monedei naþionale care, de fapt, ar însemna ieftinirea
averilor lor?
Deci, dom’ Tãriceanu, revenind la ºah, spectatorii
nu mutã, dar asta nu înseamnã cã pentru ei
comentariile sunt interzise.
... ... ... ... ... ... ... ... ..... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....
Iau o pauzã, preþ de o þigarã, rememorând
cateva strofe ce ar putea fi coagulate sub titlul:
Toamnã electoralã
Amurgul contureazã norii cu ultimele raze ca de jar.
Ce-or fi fãcând navigatorii întinderilor fãrã maluri?
Sau cavalerii deznãdejdii, ce din localuri în localuri,
îºi cãutã cu disperare lãcaºul confesional!
Se-adunã de pe câmp pãlmaºii întinderilor vãduvite
de bruma de agonisealã, ce au visat-o-ntregul an;
Cu ochii subþiaþi de truda, ce zi de zi le-a fost sortitã
ei mulþumesc Dumnezeirii, cu ochii þintã spre tavan.
Toamna se numãrã bobocii ºi miliardele din conturi
ºi tot atunci dulãii þãrii, mascaþi în politicieni
îºi proiecteazã algoritmul prin care sã adune voturi:
- Dacã mai reuºim odatã, cei mulþi ºi proºti ne fac eterni.
Aºa cum a cântat poetul, de mii se ani pãmântul este
al celor care ºtiu sã spunã mai mult decât ar vrea sã facã,
iar ceasul ce întoarce roata ne biciuie din timp în timp,
ne-mbãlsãmeazã cu iluzii cum cã la patru ani odatã,
ruleta vieþii ºi-a dreptãþii nu va mai bate mortuar.
Întinde-te pe spate frate, fii optimist, gândind cã dacã
vei câºtiga la loto, poate, vei fi ºi tu miliardar.

Pãrãsesc locuinþa pentru aerisirea meridianelor
energetice ale corpului; afarã, pe strada ce-mi
suportã paºii, trece o caravanã electoralã din ale
cãrei difuzoare o voce bine regizatã, vrând sã fie
imperativã ºi mangâietoare totodatã, face sã vibreze
termopanele: “mã numesc candidatul...”
Din mers, la cateva zeci de metri în faþa mea, din
cabina caravanei zboarã o coajã de bananã ce
aterizeazã în faþa unui tãtic grãbit, trãgând dupã el
un baieþel într-o splendidã stampã de “Budulea
Taichi”. La vederea restului de fruct, copilul începe
sã tragã în sens invers spre coaja trilobatã:
- Hai mã, odatã, cã-ntârzii de la serviciu ºi-mi
taie ora! ... De Moº Nicolae îþi iau ºi þie... r-aþi ai
dracu cu bananele voastre!
Prof. Marian Ezeanu

SOLUÞIA OBAMA
(urmare din pag. 1)

sãrbãtorit imediat triumful democrat de cãtre o
mulþime care a scandat “USA! USA!” ºi a agãþat
bannerele lui Obama pe grilaje. Imaginile
televiziunii s-au focalizat în dese rânduri pe o
pancardã scrisã de mânã, þinutã de o tânãrã printre
cei din Times Square: BUSH YOU’RE FIRED!
Era primãvarã ºi treceam pe lângã statuia lui
Columb ca sã ajungem în Central Park. Cineva
ne-a întins o insignã ºi ne-a spus misterios: “Avem
un nebun la Casa Albã!”. “Noi avem mai mulþi…”
i-am rãspuns, fãrã sã-i localizãm pe nebunii noºtri,
pentru cã activistul strãzii nu ar fi înþeles ce
înseamnã Casa Poporului, Cotroceni sau Palatul
Victoria. Pe insigna ce ne-a dat-o, Bush era tãiat
de linia roºie a interzicerii, încremenit într-un
prezent nefast. Mai am o insignã acasã, una cu
harta lumii pe care scrie: THE WORLD CAN’T
WAIT - DRIVE OUT THE BUSH REGIME Oct. 6, 2006. Au trecut doi ani de când am primito ºi regimul lui Bush a cãzut. Nici la Bucureºti nu
s-a întâmplat nimic între timp, deºi condiþiile au
favorizat de câteva ori schimbarea. Alianþa D.A.
s-a rupt în mod ruºinos, lui Tãriceanu 1 i-a urmat
Tãriceanu 2, iar Bãsescu a revenit prin voinþã
popularã la Cotroceni, dupã suspendarea sa de
cãtre Parlament din funcþia supremã în stat.
Tot felul de alianþe între minciunã ºi injustiþie
ne-au otrãvit încrederea. Bãsescu îi învinuieºte
de corupþie pe alþii: “Au venit în România bãieþii
deºtepþi, cu studii la Harvard ºi Oxford, ºi au
inventat cum sã mãreascã valoarea unor acþiuni
fãrã a avea de fapt bani”. Abia acum vede asta,
înspãimântat de deficitul de cont curent, triplat în
ultimii cinci ani. Banii au ieºit din þarã. Trei din
cele patru mari bãnci îºi au sediul principal în
Austria. S-au contractat credite ipotecare în euro
sau franci elveþieni, cu dobânzi mai mici. Slãbirea
leului a scumpit ratele. Parlamentul a majorat cu
50% salariile din Învãþãmânt, ca în vremuri de
prosperitate maximã. Economia a rãmas
dependentã de capitalul strãin pe cale de a se tot
rãri. Alegerile se apropie vertiginos, cu mari
ameninþãri pentru viitor. Politicienii promit fãrã
acoperire ºi fac orice scamatorie pentru a fura
voturile.
Mulþi comentatori ºi-au activat utopiile în faþa
fenomenului electoral american, centrând voinþele
pe nuclee socialiste influenþate hollywoodian. Ei
au lansat ideea forþãrii deciziei politice prin
mijloace iraþionale. Manipulate de grupuri
stângiste, camerele de rezonanþã ideologicã ar fi
fixat opinia publicã. Un scriitor prezidenþial susþine
cã, prin Obama, s-ar fi cãutat un nou simbol pe
scara valorilor, impus de strategia mediaticã.
Catastrofa se va dezlãnþui când holograma va
întâlni realitatea crudã. Succesul fulminant al
momentului se va preschimba în revers.
Americanul nu gândeºte aºa. El nu se fereºte de
salt, ca de o aventurã riscantã. ªi-l asumã în
numele deciziei.
Un alt lãtrãtor la comandã semnaleazã ca prim
rezultat al scrutinului american: “prãbuºirea
completã a presei ca instituþie publicã ºi
democraticã”. Cu veleitãþi de regulator teribilist
ºi pretendent la posturi de ambasador în þãri ce iar respinge imediat raþionãrile, ºi ãsta s-a hazardat
în scenarite virtuale: “…victoria lui Barack
Obama e un moment istoric periculos, un semn
de derutã ºi declin intern american. Statele Unite
vor fi conduse de un preºedinte politic imaterial,

de o imagine transformatã în mit ºi administratã
prin aparatul mediatic”.
Rudimentele editorialiºtilor lui Bãsescu apãrã
preferinþele licuriciene îndreptate cãtre
republicani. Decepþia i-a zguduit serios pe
cotroceniºti, le-a mai golit ºi punga. Cu câte
milioane de dolari au contribuit ãºtia la campania
republicanã? Cu foarte mult, probabil, dupã cum
mânjesc scribii puterii reuºita democraþilor. Iar sau orientat anapoda analiºtii de cabinet. Marele
licurici se pregãteºte de debarcare. Ne este în
continuare dator, insensibil ºi prea lacom cu aliatul
sãu mãrunt, care a dat fãrã sã negocieze nimic.
Bush a venit la Bucureºti, ne-a arãtat curcubeul
ºi ne-a lãsat cu ochii-n soare. ‘Cotidianul’ rãmâne
netaxat pentru textele lui canceroase, de genul:
“Problema e urmãtoarea: victoria lui Barack
Obama pune capãt, dupã 216 ani de alegeri
prezidenþiale, instinctului pur politic american.
Victoria lui Obama e victoria conformismului
mascat în superioritate moralã”.
Ce idioþenie, ca ºi exagerarea eventualitãþii unui
al cincilea asasinat dupã cele ale lui Abraham
Lincoln, James Garfield, William McKinley ºi John
F. Kennedy! 487 de grupãri rasiale s-ar fi indignat
cã America va fi condusã de un negru, preferatul
evreilor ce stãpânesc guvernul ºi Casa Albã.
“Preºedinþii SUA au fost totdeauna expuºi riscului
asasinãrii, mai ales din cauza puterii imense ce o
deþin ºi a simbolismului special atribuit. Obama
nu va fi o excepþie”, se citeazã un serviciu privat
supranumit ‘CIA din umbrã’, care întãreºte
convingerea cã asupra nici unui alt preºedinte nu
a planat un pericol mai mare.
Viziunea americanã tocmai a dat lumii una din
cele mai preþioase lecþii de democraþie. Visul a
devenit realitate chiar aici, unde cu numai 40 de
ani în urmã africano-americanii erau împuºcaþi de
poliþie când îºi cereau drepturile. Problema e
poporul, alegãtorul, nu alesul. ªi s-a ridicat un
tsunami. Nu mai putea câºtiga nici un republican.
Poporul a vorbit ºi podul lui de vorbe a trebuit
trecut. Senatul va trebui sã lucreze în bipartizanat,
iar U.S. House of Representatives este deja sub
controlul democratei Pelosi ºi al lui Obama. Statele
Unite sunt lovite de criza financiarã, de impasul
economic ºi de un prestigiu în ruinã. Obama nu
are toatã experienþa necesarã, e încã tânãr, doar
47 de ani, îl mai cheamã ºi Hussein, nu s-a bãtut
în rãzboaie, nu a cãzut prizonier în Vietnam, nu a
condus nici mãcar un stat mai mic, ca Alaska, dar
ºtie ce înseamnã puterea cuvântului. Orice om
poate visa de-acum sã schimbe totul în jur, cu
încredere într-o nouã erã. The Economist a
presupus cã, dacã întreg pãmântul ar fi fost
reprezentat în Colegiul Electoral al USA, Obama
ºi-ar fi strivit oponentul sub scorul de 9.115 la 203.
Oficioºii turbionaþi cotrocenist mai prevãd ºi
cã: “Trist ºi paradoxal, Statele Unite nu se aflã în
faþa unei schimbãri, ci se pregãtesc sã repete
superstiþia socialismului democratic, a economiei
de piaþã sociale ºi cea a internaþionalismului de
seminar perpetuu care au fãcut din Uniunea
Europeanã un dirijor de subvenþii ºi un actor global
fãrã credibilitate”. ‘Capital.ro’ ne convinge cã
Farfuridi a ajuns primul printre specialiºti:
“Posibilitãþile de investiþie în România sunt variate,
însã cele de profit sunt limitate, ba chiar
inexistente, sunt de pãrere analiºti economici”.
Pentru un Bucureºti anchilozat, ruginit, sclerozat,
înapoiat diplomatic, economic ºi financiar, lecþia
americanã se pierde în van. ªi asta în vreme ce,
optând pentru urgentarea schimbãrii ºi pentru
redinamizarea speranþei, prezentându-se masiv la
vot prin cote neatinse din 1990, electoratul
american a impus una dintre cele mai importante
valori ale prezentului: mobilitatea.

Gânduri
Toamna-ºi plânge zilele spre
bucuria pãmântului care, hulpav,
suge cu nesaþ lacrimile cerului
spre a plãmãdi noua roadã a
anului ce va sã vinã.
Vasile Iordache
Plumburiul cerului necãjit
apasã asupra frunþilor chinuite de jocul probabilitãþilor,
greºit croit, al uninominalului.
Pãreri, sticlã coloratã, sunete, zâmbete viclene,
falsã preocupare, multã ignoranþã, dar ºi mai mult
ambâþ.
Zilele se scurg cu repeziciune, iar campania
electoralã se deruleazã cu vioiciune, spre a convinge
ºtampilarul sã nimereascã cu precizie cãsuþa de pe
buletinul de vot doritã de candidat.
Coane, ce sã mai!... Bãtãlie mare, revuluþie!…
Privesc uimit la lipsa de maturitate, de educaþie,
de fair play a concurenþilor, la rapiditatea cu care ºiau însuºit celebrul joc „alba –neagra”.
Coane, se vede cã e cam groasã treaba! Groasã
ºi totodatã periculoasã.
Uninominalul a scos la ivealã precaritatea
sistemului politic românesc, incapacitatea acestuia
de a-ºi realiza menirea, aceea de a genera forþã
politicã, menitã sã asigure un echilibru politic,
economic ºi social, care sã conducã la continuitatea
de viaþã a poporului.
În dorinþa lor de a prelua puterea (fãrã sã ne spunã
ºi pentru ce?) partidele ne livreazã tot felul de
candidaþi, mulþi dintre ei aºa zise personalitãþi care
sã ne convingã sã-i ºtampilãm.
Coane, e prãpãd!
Toamna asta, în general bogatã, dar scumpã, a
generat noi sortimente de produse, mutând piaþa în
sãlile de conferinþe unde candidaþii împart cu „dãrnicie
condiþionatã” salam electoral, fãinã electoralã, ulei
electoral toate garnisite cu multe ºi neacoperite
promisiuni.
Citeam, prost obicei, presa noastrã localã ºi îmi
fãceam cruce de preocupãrile unora dintre candidaþi
ºi de neliniºtile acestora faþa de soarta bietului
ialomiþean, pentru care ei se vor bate acum ca niºte
lei adevãraþi sã le rezolve toate problemele, numai
de s-ar apela la ei.
Cum mã aºteptam, partidele, dupã ce ºi-au revãzut
ºi reîmprospãtat cadrele cu „tot alea”, au trimis forþe
noi în lupta pentru putere, majoritatea, „tot alea” ºi
conform previziunilor de la palat, revigorarea vieþii
politice este în plin avânt, listele de candidaþi înscriºi
în campania pentru fotoliile parlamentare continuând
sã mã uimeascã.
Starea de beatitudine generatã de sonoritatea
numelor propulsate în lupta pentru parlament îmi
genereazã un sentiment de siguranþã, conferindu-mi
certitudinea unui rezultat catastrofal pentru politica
româneascã ºi - mai grav - un parlament debusolat,
lucru pe care l-am anticipat încã de la punerea în
discuþie a scrutinului uninominal.
Mã crucesc atunci când citesc preocupãrile care-i
macinã pe unii candidaþi, care, necunoscând nimic
dar, vã rog sã mã credeþi, nimic din ceea ce înseamnã
mandatul parlamentar.
Cum altfel am putea interpreta preocupãrile unui
distins candidat de a promite cã odatã ajuns
parlamentar se va lupta pentru desfiinþarea judeþului?
Mai nou, unii profitând de poziþiile sociale ºi
funcþiile publice pe care le-au deþinut în decursul
anilor, promit cu nonºalanþã (promisiuni garnisite cu
(continuare în pag. 5)
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ION ROªIORU

Pantumuri noi din Satul Vechi
I

IV

De ce mi-aº asuma blestemul tãierii puiului de nuc?
De ce mi-aº ispãºi pãcatul când datoria nu mi-o cere?
De ce aº stãrui-n pãmântul strãmoºilor sã mã astruc?
De ce nu i-aº mai spune morþii un persiflant „la revedere”?

Cam zece ani la ruºi stãtuse prizonier Costache-al Linii.
Intervenise Dej ºi bietul þigan fusese graþiat.
Sosise-acasã ca un spectru ºi-ºi speriase crunt vecinii.
Închiriase-o bivoliþã cu-al cãrei lapte s-a-ntremat.

De ce mi-aº ispãºi pãcatul când datoria nu mi-o cere?
De ce n-aº traversa durerea singurãtãþii unui cuc?
De ce nu i-aº mai spune morþii un persiflant „la revedere”?
De ce n-aº da în trãsnet lucrul de care tocmai mã apuc?

Intervenise Dej ºi bietul þigan fusese graþiat.
Sã-ºi punã casa pe picioare îl ajutaserã creºtinii.
Închiriase-o bivoliþã cu-al cãrei lapte s-a-ntremat.
Contra cirozei învãþase sã fiarbã-n jintiþã ciulinii.

De ce n-aº traversa durerea singurãtãþii unui cuc?
De ce n-aº ctitori din vorbe un râu de lapte ºi de miere?
De ce n-aº da în trãsnet lucrul de care tocmai mã apuc?
De ce n-aº crede-n poezia ce-n vecii vecilor nu piere?

Sã-ºi punã casa pe picioare îl ajutaserã creºtinii.
La câte un botez sã cânte era ici-colo invitat.
Contra cirozei învãþase sã fiarbã-n jintiþã ciulinii.
I se pãruse într-o noapte c-a fost de Iele-mpresurat.

De ce n-aº ctitori din vorbe un râu de lapte ºi de miere?
La câte un botez sã cânte era ici-colo invitat.
De ce n-aº prinde-n dosul ºurii un heruvim fumând trabuc? La-ntoarcere dupã vioara-i s-au prins în horã mãrãcinii,
De ce n-aº crede-n poezia ce-n vecii vecilor nu piere?
I se pãruse-n acea noapte c-a fost de Iele-mpresurat:
De ce mi-aº asuma blestemul tãierii puiului de nuc?
Cam zece ani la ruºi stãtuse prizonier Costache-al Linii!
II
E varã. Nu-mi mai scrie nimeni ºi telefonul s-a stricat.
Puii de lebede pe grindul din lac se bucurã de soare.
Încerc sã numãr câþi sunt anii de când în lume ai plecat.
Ingrata fire-mi boicoteazã umila zi de sãrbãtoare.

Puii de lebede pe grindul din lac se bucurã de soare.
Îmi decantez singurãtatea într-un poem imaculat.
Ingrata fire-mi boicoteazã umila zi de sãrbãtoare.
Întind pe gardul spaimei mute recunoºtinþa la uscat.

Îmi decantez singurãtatea într-un poem imaculat.
Sunt tot mai solidar cu morþii fãrã cortegii funerare.
Întind pe gardul spaimei mute singurãtatea la uscat.
Surorile ºi fraþii lacomi mã scot din vechile hotare.

Sunt tot mai solidar cu morþii fãrã cortegii funerare.
Nu-mi mai regret ca altãdatã speranþa scoasã la mezat.
Surorile ºi fraþii lacomi mã scot din vechile hotare.
E varã. Nu-mi mai scrie nimeni ºi telefonul s-a stricat.
III
Azi fetele culeg nãvalnic, fac vrãji cu el ºi-l poartã-n sân.
Nãdãjduiesc sã se mãrite în toamna stând sã se arate.
Se roagã-n fiecare searã sã nu-ºi viseze-un soþ bãtrân.
Cele cu ghiocei la tâmple vorbesc de cununii legate.

V
Mi-ar fi plãcut sã fiu profetul care vesteºte curcubeul.
Total nepãsãtor pustiul se întindea în jur hain.
Ignor ºi azi de mã uitase sau îmi uitasem Dumnezeul.
La Cana Galileii apa visa sã se prefacã-n vin.

Total nepãsãtor pustiul se întindea în jur hain.
Nu mai nutream nici o nãdejde sã se deschidã empireul.
La Cana Galileii apa visa sã se prefacã-n vin.
Pe rugul jertfelor berbecii îºi iroseau zadarnic seul.

Nu mai nutream nici o nãdejde sã se deschidã empireul.
Din toþi apostolii doar Iuda n-avea pe cap halo divin.
Pe rugul jertfelor berbecii îºi iroseau zadarnic seul
Convoiul n-avea sã cunoascã nicicând miracolul creºtin.

Din toþi apostolii doar Iuda n-avea pe cap halo divin.
Destinul iovic mi-a fost jugul în care s-a blocat resteul.
Convoiul n-avea sã cunoascã nicicând miracolul creºtin.
Mi-aº fi dorit sã fiu profetul care s-anunþe curcubeul!
VI
Sã vãd întreaga viaþã prin prisma morþii mele.
Sã m-amãgesc cu gândul cã n-o sã mor de tot.
Sã-mi înfrânez de-a pururi pornirile rebele.
Sã-mi adâncesc destinul atât cât o sã pot.

Nãdãjduiesc sã se mãrite în toamna stând sã se arate.
Se sparge hora ºi destule pe gânduri veºtede rãmân.
Cele cu ghiocei la frunte vorbesc de cununii legate.
Îºi pierd mireasma de-altãdatã pe dealuri carele cu fân.

Sã m-amãgesc cu gândul cã n-o sã mor de tot.
Sã mã-ntâlnesc cu mine în spaþii paralele.
Sã-mi adâncesc destinul atât cât o sã pot.
Sã mã arunc în jocul pârdalnicelor Iele.

Se sparge hora ºi destule pe gânduri veºtede rãmân.
Multe-ºi acuzã soarta pentru blestemele perpetuate.
Îºi pierd mireasma de-altãdatã pe dealuri carele cu fân.
Nici o magie nu le smulge din ancestralele pãcate.

Sã mã-ntâlnesc cu mine în spaþii paralele.
Sã reuºesc prin cântec din Hades sã te scot.
Sã mã arunc în jocul pârdalnicelor Iele.
Sã-i aflu împãcãrii cu vidul antidot.

Multe-ºi acuzã soarta pentru blestemele perpetuate.
Altele-acceptã ritualuri din zvârcolit substrat pãgân.
Nici o magie nu le smulge din ancestralele pãcate
ªi totuºi mai culeg nãvalnic, fac vrãji cu el ºi-l poartã-n sân!

Sã reuºesc prin cântec din Hades sã te scot.
Sã traversez noianul neliniºtilor grele.
Sã-i aflu împãcãrii cu vidul antidot.
Sã vãd întreaga viaþã prin prisma morþii mele !
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Alexandru Bulandra la
Târgul de Carte
,,GAUDEAMUS”
Douã dintre volumele semnate de
Alexandru Bulandra au fost lansate joi, 20
noiembrie, pe piaþa cãrþii din România, cu ocazia
Târgului internaþional ,,Gaudeamus” - carte de
învãþãturã, deschis în perioada 19 – 23 noiembrie
la Pavilionul Central ,,Romexpo” din Bucureºti.
La standul editurii ,,Paideia” s-a aflat culegerea
de eseuri ,,Nevoia de poveste”, apãrutã în
colecþia ,,Studii ºi eseuri – filozofie”, iar la standul
editurii ,,Bibliotheca” din Târgoviºte, volumul
,,Mioriþa – povestea unei capodopere”. O
parte din eseuri au fost publicate pentru prima
datã în paginile revistei ,,HELIS”, iar masivul
volum despre balada lui Vasile Alecsandri este o
reeditare a primelor douã pãrþi ale raportului de
cercetare în cazul ,,Mioriþa”, apãrute la editura
,,HELIS” în 2006, respectiv 2008.
Gheorghe DOBRE

Costel Bunoaica

încercare abstractã
tãlpile goale bãtãtorind zorii
ºi tu într-o încercare abstractã de a
ucide întunericul
e târziu !
numele meu fumegã deasupra
unei cruci imateriale ca un semn
de întrebare zãdãrnicit între lacrimi

naºtere atemporalã
ce cauþi tu pe tãrâmul acesta
unde nimeni nu dã un ºfanþ pe
iubiri adevãrate
ºi, unde,
ah, unde însãºi viaþa
e târâtã de lanþ spre abatoare galante,
ori poate nu ºtii câtã inimã îi trebuie
dansatorului
sã preþuiascã aerul hãmesit de un
pas cadenþat ?

întotdeauna existã o cale
…departe de mine,
nu lãsa întunericul sã mã înveºmânte
pânã la capãt –
întotdeaua existã o cale prin care
se strecoarã licuricii în vis
dacã nu tu,
cine altcineva sã alunge tristeþea
de care m-am îndrãgostit ca un
adolescent tomnatic ?

paºaport
priveºte, iubito,
suferinþa care alearga spre noi
cu braþele deschise
ºi care vine atât de departe
nu poate sã fie decât a mea
viaþa,
pe care o târãsc inocent dupã mine,
e fãcutã dintr-o confuzie totalã
ehei,
speranþe deºarte –
mici amãnunte ale unei probleme de fond
colorate abstract,
plecaþi, plecaþi mai departe, vã aprob
paºaportul în alb !

de dragoste
atinsã de patimã,
roua gurii
slobozeºte îngerii chiar
în adâncul trupului tãu

ctitorie
o melodie rarã
trecerea ta înspre sinele meu
cu genunchii tociþi,
îmbrãþiºez locul în care
umbra te zideºte
într-o himerã obositã
mai departe
nu e decât poezia unui miez
de melancolie trasã pe sfoarã

fii tu liana mea
fii tu liana mea
ºi nu lãsa decât zãpada
sã mã împresoare;
frigul poate începe !
mizerabil cum e,
nu ºtii niciodatã din ce parte urzeºte
fii tu liana mea –
cu ochi de luminã înnoadã firele
singurãtãþii

în ziua aceea
în ziua aceea þi-am zis :
te voi iubi cu toatã puterea !
ºi, doamne,
cum s-a mai tulburat lumina …!
…; ºi lumina erai tu
zãdãrnicind întristãrile

dinþi de zãpadã
ajunge-mã din urmã cu iernile tale,
înfrigureazã-mã treaptã cu treaptã…
un continent de zãpadã e tot ce-mi lipseºte
tu ninge-mã din umbrã –
cui îi mai pasã dacã rouã sau cântec
amorþeºte cu dinþii în ranã ?

înfrigurat, clatin roua…
trec clipele…
din timp în timp,
cu zgomot de aripi surpate,
mã ameninþã noaptea, înclinatã suav,
peste frica de verde
înfrigurat,
clatin roua ºi o fac sã tresarã
sub tãlpile tale de iarbã

Gânduri
(urmare din pag. 3)

produse electorale-salam, ulei, fãinã) rezolvarea
tuturor dorinþelor alegãtorilor, nefãcând nici o
precizare în legãturã cu proiecþia politicã de
perspectivã mediatã ºi imediatã prin care sã se
redreseze starea economicã ºi socialã a judeþului ºi
implicit a þãrii.
Deºi în procesul aderãrii la Uniunea Europeanã
s-a desprins clar ideea de parteneriate zonale,
regionale, în abordarea planurilor de dezvoltare, atât
a infrastructurii dar ºi a celorlalte probleme cu care
se confruntã populaþia, din luãrile de cuvânt ale
distinºilor candidaþi nu rezultã o preocupare comunã
a organizaþiilor politice din zone limitrofe de a gãsi
cãi de promovare a proiecþiilor economice, sociale
în Parlament, cãi ºi modalitãþi care sã confere
garanþia realizãrii acestora.
Dar ce spun eu, Coane? Vise! De-atâtea
promisiuni cu miros de salam am început s-o iau
razna. Auzi, sã le cer eu acestor personalitãþi sã
gândeascã ºi sã ne spunã ºi nouã, ce ºi cum vor
face, concret, ca noi sã o ducem mai bine, noi, nu
numai ei!
Dar, coane, aºa cum îþi spuneam, e groasã rãu!
De curând, adicã sâmbãtã seara (01.11) ventilând
televizorul, o reclamã nouã în peisajul publicitar mi-a
atras atenþia.
Coane, ori eu vãd cai verzi pe pereþi, ori ãºtia sau cam prins cum e cu votul ºi prezenþa la vot.
Pãi sã vezi ºi sã nu crezi. În fapt, se mediatizeazã
o escrocherie la nivel naþional care poartã denumirea
de „VOTUL ÎN ALB”.
Hai sã fim serioºi, Coane, pãi ce, noi suntem proºti!
Suntem chemaþi la urne sã ne exprimãm, chipurile,
opinia faþã de aceste alegeri, mai pe de-a dreptul, sã
ne prezentãm la vot chiar dacã nici un candidat sau
nici un partid nu întruneºte pretenþiile ºi aºteptãrile
noastre, noi sã mergem ºi sã nu punem ºtampila pe
nici un buletin dacã nu ne convine, întrucât aceste
voturi albe vor fi contabilizate separat.
Hai cã-i bunã, nu? Bãi fraierilor, veniþi la vot, ce
dacã nu vã convine, cã oricum facem noi ce vrem,
numai legitimaþi, prin prezenþã, votul!
Vezi, Coane, la ce tertipuri se dedau ãºtia când
au înþeles cã lumea nu prea se înghesuie sã voteze
clasa politicã reformatã de Uninominal?
Pãi, ce zic ei, dacã ºtampilarii vin la urne, avem
douã avantaje: unul cã votul în alb poate fi refolosit,
iar al doilea, chiar dacã nu poate fi folosit, atunci
prezenþa lor în proporþie de peste 50 % conduce la
legitimarea scrutinului ºi chiar dacã nu convine
rezultatul, Parlamentul astfel ales este legitim.
Vezi, grija cea mare este acum legitimitatea
alegerilor, Coane, cã dacã la urne nu se prezintã peste
50% din electorat, alegerile nu pot fi validate ºi sã
vezi meci!
Chiar! Mã întreb ce vor face dacã nu ne
prezentãm la urne?
Haideþi ca vã las, pentru ca amãgirile electorale
sã vã mângâie plãcut urechile ºi nãrile ºi mãcar
pentru o lunã de zile sã visaþi cã puteþi trãi mai sigur,
mai bine ºi mai sãtui!
Privesc prin fereastrã cum soarele încearcã sã
revigoreze frunzele plopilor atinºi nemilos de rãceala
nopþii ºi sã mai încãlzeascã trupurile multor oameni
ce vor rãbda de frig în lunile care vin ºi mã amãgesc
cu gândul cã mâine e o altã zi, cu alte chipuri ºi alte
surprize. Poate chiar plãcute.
Pânã luna viitoare vã salut cu deosebitã stimã!
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Protecþie

Am ºapte capete.
Pentru a nu deranja
ele consumã aceastã lume în beþia sãrutului.
Entuziasmul lor se naºte în ziua de sâmbãtã,
indiferent dacã ziua aceea picã într-o baltã.
Unul dintre ele te-a zãrit într-o haltã.
Un tren cu rãniþi, bandaje, ger.
Chiciurã murdarã de sânge ºi cer.
Strãino, sã vorbim mai încet.
E un transfer riscant
atâta neant
lângã inima ta pãrãsitã.
Ninse.
ªi ochii mei toþi
se aþin cu braþele deschise
sã nu intre frigul.

Vinovatã pare a fi singurãtatea.
Ca sã fiu liber îmi rup mâinile.
Îmi scot ochii ºi lumina nu mai face zgomot.
ªi mai concret: dupã exemplul inimii,
care face ocolul trupului în zero secunde,
n-am existat.

La barierã
Astãzi tu porþi mai toate mâinile mele.
Nu am nimic împotrivã.
Fãrã sã mai þin seama de hainele nãluce
sunt ºi-aºa de tot speriat
ºi mi-e gândul în cruce.
Învaþã-mã tu cum sã pun cãluº
în gura orizontului.
Ah, cât îmi doresc sã deschid acolo un restaurant!
Sã stau spijinit de barierele serii,
ca un mare senior tocmai exilat acolo,
de poporul sãu,
ca sã coboare ceaþa
în momentul sãrutului.

O umbrã

Arca
De vom vorbi ne vom ieºi din minte.
Ne vom târî sub cuvinte.
Mai târziu, domnilor, mâinile ceasornicului
vor refuza sã ne arate nimicul.
Disperarea susþine cã-i merge bine acolo,
în ringul remuºcãrii.
Ne învoim cu proprietarul iluziei
ca sã luãm cu noi ºi câinele.
Ne-am înþeles deja cã moartea e amanta
care l-a condus la vapor
într-o bucurie a neºtiutului.
ªi apoi chipul ei aplecat sã-ºi întoarcã profilul
spre geam
ºi porumbelul, coborând pe un jgheab dat în
putregai,
vestindu-i pe oameni ºi cai :
- Fiþi rãbdãtori ! Aºteptaþi sã treacã mâinile
în posesia plopilor.

N-am existat
N-am existat.
Mi-ar pãrea mie cã alte lumi mã strãbat.
Pe aceastã stradã ceasurile vor arãta,
exact timpul pe care þi-l doreºti.
Ajuns-am. De-ai pus în tine drumul din poveºti
sã ºtii cã n-are rost
ºi sufletul îmi scade ºi nici nu cred c-am fost.
Aºteptaþi-mã! Pânã mai ieri aveam copilãria
intactã.
Remuºcarea sângereazã ºi-i tânãrã,
pãcatul perfect.
Când îþi va fi greu,
voi împãrþi cu tine rãmãºiþele inimii mele murdare.
Sunt ipocrit de ocazie. Preferatele mele:
sinuciderea în serie ºi filmele lacrimogene.
Mi-aduc aminte cã eram grãbit.
Sfârºitul lumii pica în ziua unei vrãbii.
Cerul era zgribulit,
salutat de sãbii.
Pentru lipsa de calciu nu gãsesc explicaþii.
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Recitam ca scos din minþi,
suit pe o masa de scris,
versuri din ultimul poet rus,
ºi sinucis.
- Nu te descuraja ilustre!
voci din salã auzeam,
ºi din geam.
Deºi sunt un romantic incurabil
într-o singurã zi am stat de vorbã
cu douã ninsori, cu un þãran,
cu spãlãtoreasa cerului ºi cu un ban.
Deºi îmi lipsesc ambii ochi,
ferestrele sunt filosofia mea de a privi.
- Nu te da bãtut, excelenþã!
aud strigând o absenþã,
o umbrã pe care nu eram pregãtit
sã o adopt,
ridicându-se din grâul copt,
cãutând sã afle pânã unde sunt fum
ºi când
ºi cum.

Stocul de pãsãri
Atât de mult m-a surprins
foºnetul de aripi din sângele învins de cer,
încât mã ridic, herr,
melancolic ºi tragic mã ridic ºi zic:
- ªi-aºa sufletul meu mã trãieºte pe muchii.
Opriþi arderea umbrelor.
Fãceþi-mi legãtura cu mai marele vulturilor
ºi depuneþi în contul lui douã piscuri.
Vã rog sã-mi faceþi rost de rigle ºi luminã de lunã.
Nu uitaþi de medicamente.
Puneþi picãturi în ochii stelelor oarbe.
Fãceþi-mi o situaþie cu stocurile de pãsãri.
Nu mai avem pãsãri, domnilor! Ce dracu,
produceþi atât de puþin?!

Album
Din punctul în care sunt, ºi care eram,
numai eu o vedeam,
cum îºi lua înapoi privirea unui gând,
concret desenatã pe geam.
Ea nu poate niciodatã sã-l atingã ca existent.
,, Comunicã-mi de urgenþã ce se întâmplã în
oglindã.
Chiar s-a îndreptat vremea acolo? “
O distanþã între surâsul ei trist – gânditor
ºi golul ardent,
o bântuie, o separã de ceea ce nu este
ºi recunoaºte chipul ce se-nfiripã
doar în marile pãsãri ce þipã
stupide smerenii.
Ea mai încearcã, ºi chiar se joacã de-a fericirea,
dar, fiindu-i jenã cã se încurcã,
îºi pune capul acolo unde
densitatea de gol ºi durere îl ascunde.
Ocolindu-i trupul gãlãgios, uitat în oglindã,
ea îºi fardeazã chipul cu o înserare mai mult.
Târziu, mâna îngânduratã a doamnei
închide albumul toamnei,
acele clipe tinere care eram,
luate înapoi din geam
de o privire strãinã.

Anul nou

Sunã telefonul. Mã ridic þi rãspund.
,, Sunt în Praga, o aud.
Experiment atomic
Mã plimb printr-un gândac muribund.
Sã închizi fereastra prin care intrã clipele fericirii.
În prima zi mi s-a pãrut cã pomii erau mai scunzi
Dacã tot eºti singur, ce nevoie mai ai de ele?
ºi strãzile nu mai erau aºa de largi.
Ninge în Praga, e viscol.“ - ºi închide.
În schimb, oamenii erau mai înalþi.
Închid telefonul, fereastra ºi rana.
A doua zi o fericire bãtrânã
Inventez cana ºi vinul
iese din lada de zestre
ce se joacã de-a tragedia,
ºi aruncã urmãtoarele douã zile pe ferestre.
încurcându-mi destinul.
A cincea zi automobilele erau niºte ponei,
Þinând seama cã sunã din nou, rãspund.
avioanele niºte sãcuþi plini cu fluturi
ºi oamenii erau tot mai înalþi, ajunseserã pânã la nori. ,, Dragule, ce viscoleºte pe aici, o aud.
Dorm într-o pasãre prea scurtã.
A ºasea zi nu mai erau case, ierburi sau zãri,
Trimite-mi te rog o pasãre de fum
soarele era pitic
ºi luna se dezmãþa în braþele întunericului.
ºi o ºuviþã din pãrul tãu de acum.“
A ºaptea zi apele se vânduserã altor guri
A închis exact în clipa în care motanul,
ºi oamenii ajunseserã sã atingã chiar sufletul înstelat, schimbând anul,
singur plimbându-se
cobora de pe ºifonier
pe strãzile cerului care nu mai erau aºa de largi.
o bucatã scundã de cer.

SENIORUL SINGURÃTÃÞII
Întâmplarea este ea însãºi
o componentã, uneori
insesizabilã, alteori extrem de
violentã, de cele mai multe ori
paºnicã, a existenþei. Uneori
TITI DAMIAN
treci indiferent pe lângã ea, pe
moment îþi scapã semnificaþiile, nu o bagi în seamã,
sau constaþi ulterior cã te marcheazã într-un sens
sau altul. Rãmâi, dupã ce s-a consumat, de cele
mai multe ori, cu ceva nelãmurit, iar mai târziu
constaþi cã acel „ceva” te cautã, te urmãreºte, semn
cã subconºtientul tãu n-a trecut chiar indiferent pe
lângã ea ºi constaþi cã, din când în când, îþi dã
târcoale, cum mi s-a întâmplat ºi mie acum vreo
doi ani, când am întâlnit un scriitor pe care aº fi
vrut sã-l cunosc cu mult timp mai devreme, cãci
am descoperit în fiinþa lui ºi în scrisul sãu afinitãþi
nebãnuite.
Mãrturisesc cã de multe ori am avut tentaþia
ascunsã de a i mã adresa „frate George”...
Întâmplarea la care fac referire s-a petrecut prin
iunie 2006 la Colþii Buzãului. Consãtenii mei aflaserã
de „isprava” mea. Publicasem recent un roman –
eram un unicat, scriitorul lor! – ºi mi-au fãcut
onoarea de a fi primit cu toatã dragostea ºi dupã
toate legile nescrise ale ospitalitãþii româneºti, mai
ales cã primarul de atunci, organizatorul de atunci,
mai cochetase cu scriitori, ba chiar îi gãzduise. Mam simþit un fel de Tudor ªoimaru întors dupã o
lungã pribegie printre neamurile sale, un fel de fiu
rãtãcitor. Am pãtruns cu mare emoþie printre
cunoscuþi ºi necunoscuþi, printre flori ºi braþe întinse,
într-o bibliotecã din clãdirea Muzeului
Chihlimbarului, ce pãrea strimtã din cauza numãrului
mare de inºi din jurul câtorva mese puse cap la
cap. În capãt, un scaun gol – mã aºtepta – iar în
stânga ºi-n dreapta scriitori de vârsta mea,
necunoscuþi, pe care primarul mi-i prezintã cu voce
tremuratã, vizibil emoþionat: domnul Nicolae
Gâlmeanu din Cislãu, domnul Constantin Deneº din
Nehoiu, domnul Ilie Mândricel din Bozioru, George
Bãiculescu tot din Nehoiu.
Nici astãzi nu-mi dau seama de ce privirile mi
s-au oprit pe ultimul scriitor prezentat, situat ceva
mai departe, în stânga mea, pe chipul cãruia stãruia
lumina neonului din centrul sãlii. Avea ceva aparte,
englezesc, în toatã atitudinea. Mai întâi, þinuta
impecabilã – un costum bleumarin, în dungi, cu o
croialã asemãnãtoare unui lord din Camera
Comunelor, o poziþie controlatã a mâinilor ce
învârteau discret un stilou - mi s-a pãrut scump sub care am citit fugar titlul unei cãrþi Dimineaþa
iubirilor noastre pãmântene. Un pãr blond spre
ºaten, bãtând grizonat, uºor ondulat, parcã întors
spre stânga, o privire atentã, seninã, cred cã bãtea
spre un albastru – verzui - chihlimbariu, un zâmbet
discret, dar amabil, vizibil doar la colþul buzelor
energice, fãrã sã fie cãrnoase, în prelungirea cãrora,
pe obraz ,douã uºoare gropiþe care-i accentuau
distincþia. Când s-a ridicat ºi mi-a întins mâna, cu
miºcarea uºor aplecatã a capului, cu un zâmbet
discret, încurajator, accentuându-i gentileþea, parcã
înãlþându-l mult peste ceilalþi, toate aceste gesturi
mi-au întãrit prima impresie.
Lansarea ºi-a urmat cursul firesc, în final am fãcut
schimb de cãrþi. Mi-a înmânat-o pe a Domniei Sale,

cu o studiatã dedicaþie, o rãsfoiesc. Privirile mi-au
cãzut, absolut întâmplãtor, pe o nuvelã tulburãtoare.
Ajuns acasã, nerãbdãtor, cu ea am început lectura.
Am descoperit repede cã aborda aceeaºi problemã
ca ºi romanul meu, colectivizarea. Am citit-o, am
disecat-o ºi m-am umplut de ciudã. L-am invidiat
pentru cã mi-o luase înainte. Mã frãmântam cum de
nu mi-a venit mie, ca scriitor, ideea aceea. Era vorba
despre un þãran, Avram Moºdreanu din Valea
Sibiciului, sat apropiat de al meu – vecin de hotar.
Acesta, analfabet, dupã ce a pus degetul pe cererea
de intrare în colectiv, s-a dus, calm, la tãietorul din
curte, a luat barda ºi l-a tãiat. A rãmas fãrã martorul
laºitãþii sale. Scena descrisã m-a tulburat. Am citit
apoi întreaga carte ºi, pe mãsurã ce înaintam,
descopeream personaje cunoscute, locuri,
întâmplãri care-mi erau familiare. Mai ales descrierea
ploilor acelora putrede de la Curbura Carpaþilor,
cu puhoaiele de ape care se rostogoleau din mal în
mal, mãturând totul în calea lor, lãsându-l pe om
singur, neajutorat ºi descumpãnit.
Nu l-am mai întâlnit de atunci. Gãseam din când
în când câte ceva sub semnãtura sa în diverse
reviste, dupã cum cred cã ºi dumnealui mã
descoperea cu eseuri sau cronici în altele. Aflasem
cã locuieºte în Nehoiu. Mai aflasem cã acolo fiinþase
un cenaclu literar puternic, cãruia-i trecuse pragul,
în anumite ocazii, chiar Marin Sorescu. Am mai ajuns
în Nehoiu cu diverse ocazii, dar nu l-am cãutat.
Rãmãsesem cu o imagine pe care nu voiam s-o pierd.
Pânã prin mai anul acesta când primesc prin
poºtã, cu o dedicaþie elegantã, cumpãnitã, purtând
Ex-librisul ºi semnãtura autorului, pe care l-am
perceput ca un semn de mare preþuire, Conjuncturi
de iubire, ed. ALPHA MDN, Buzãu 2008 – o
ediþie a II-a, revizuitã ºi adãugitã. Am citit-o foarte
repede, aº zice pe nerãsuflate ºi, politicos ar fi fost
sã ºi-i scriu o cronicã. Simþeam cã am în mânã o
carte unicã, „grea” cum ar fi zis Marin Preda pe
care n-o puteam trata superficial. O carte cu o
problematicã, aº zice unicã în literatura românã, omul în singurãtatea sa, când ruptura androginicã
s-a produs sau este iminentã, când nemilosul Zeus
a despicat cele douã jumãtãþi cu fulgerele sale –
scrisã într-o manierã originalã, realizând analize
sufleteºti de mare sensibilitate ºi subtilitate, cu un
condei sigur, exersat, format, matur. ªi aici descopãr
personaje pe care parcã le-am mai cunoscut, locuri
pe care le-am strãbãtut ºi eu, dar mai ales observ
cã avem ceva în comun – un suprapersonaj,
fascinaþia PLOILOR din Curburã, cu izvoarele, cu
pâraiele, cu râurile, cu norii, cu bubuiturile
bolovanilor izbind din mal în mal, dar mai ales cu
prãpãdul ce-l lasã în urmã. Scenele amplificã
prãpãdul sufletesc al personajelor ce-ºi trãiesc
mocnit drama singurãtãþii generate de nemiloasa ºi
iminenta despãrþire.
Prima dintre nuvele, cu titlul inspirat, sugestiv,
devenit laitmotiv al cãrþii, Casa, debuteazã cu o astfel
de descriere a unor imagini apocaliptice, ploaia
necontenitã. Adrian Sãvulescu ieºise tulburat din sala
de judecatã, tocmai primise sentinþa despãrþirii
definitive de Nora ºi acum „mergea singur prin pâcla
ploii, cu paºii târºiþi, ud, murat din tãlpi pânã-n
creºtet.” O voce din uºa unei cofetãrii îl îndeamnã:
„Ei, intrã, omule, undeva!” Mergând prin ploaia tot

mai deasã ºi tot mai rece, îl nãpãdesc întrebãrile:
„Unde sunt cei cinci ani în care am trãit împreunã?
Unde sunt zilele lor de liniºte? Unde sunt neliniºtile
ºi orele de întâlnire când ieºeam de la cursuri? Dar
zilele de muncã intensã, febrile, obositoare pânã la
epuizare, creând noile prototipuri de mobilã? Unde
rãmaserã toate astea?” Dintr-o datã, cititorul aflã
cauza: „Lidia ºi nebunia lui trecãtoare” – adicã
infedilitatea.
Cãlãtorul se suie în trenul ce înainta cu greu
printre vãlãtucii de ploaie ce se cãzneau sã-l înghitã.
Se întâmplã apoi un salt în timp ºi în alt spaþiu –
iluzie sau realitate? se întreabã cititorul. Nora apare
lângã el. Fuseserã amândoi proiectanþi la fabricã
de mobilã. Lucrau pânã la epuizare ºi noaptea,
trãiau intens bucuria împlinirii profesionale. Nora
era mândrã de el. În geamul ferestrei trenului stãruia
imaginea ei. O voce apãsatã anunþã greu: „Fraþilor,
plouã în munþi!”. De-abia acum începe sã simtã
cãldura Norei, când ea ºoptise „lasã”, iar el simþi
„o senzaþie rece, de fricã ºi spaimã de moarte”.
Trenul se opreºte în plin câmp. Trebuia sã meargã
prin Pãtârlagele, spre Nehoiu. Coboarã, apoi
ocoleºte prin Sibiciu, prin Mlãjet, Stãnila. Se întreba:
„Ce-o fi cu Lunca Morii?” Ajunge. Imaginea
oraºului izbit de calamitate este dezolantã: „Tânãrul
ºi frumosul orãºel – pãrea o pasãre lovitã într-o
aripã, rãnitã de moarte”. Colonia muncitoreascã
fusese distrusã. Imaginea este apocalipticã: „Câteva
case sunt înfundate în mâl pânã la streaºinã, nu se
mai ºtie locul uºilor ºi-al ferestrelor; altele au fost
inundate; apa murdarã a pãtruns în ele, a îmbâcsit
totul în mâl ºi s-au retras. În faþa unei case înalte,
unde nu mai existã nici curte, nici grãdinã, o femeie
boceºte de mort! Mai încolo aproape o mie de
volume, rãsturnate cu rafturi cu tot, zãceau în noroiul
puturos, bolnav!” Pe fundalul acestor imagini de
coºmar, imaginea Norei ºi a fiului Mihai. Toþi trei
privesc împietriþi, neputincioºi locul unde ar fi trebuit
sã fie casa lor. Replica unui bãrbat masiv vârât întro pereche de cizme de cauciuc, cu pãrul murdar de
mâl, ochii duºi în fundul orbitelor, încercãnaþi de
nesomn ºi neliniºti: „Am rãmas doar cu cheia,
Adrian” ilustreazã situaþia limitã a lui ºi a lumii
acesteia lovite nemilos de mâna destinului. Întrebarea
este: pasivitate, resemnare sau luptã? Între cele douã
maluri, oamenii vor instala un funicular sub comanda
lui Costicã Dedinvale. Urmeazã refacerea: maºini,
autobasculante, buldozere, autogredere, tractoare,
þipãtul strident al claxoanelor. Adrian încearcã s-o
uite pe Nora, dar „întreaga lui fiinþã se îmbogãþi cu
imaginea Norei – surâzãtoare, volubilã ºi plinã de
prospeþime” Acum apele Buzãului vuiau potolite,
alunecând în albie..., devenind fundal pentru „o
femeie tânãrã, îmbrãcatã într-o rochie nouã, de-un
albastru deschis, având eleganþa ºi distincþia unei
actriþe celebre a Hollywoodului coborând scãrile
unui avion”.
Finalul este ambiguu, modern, lãsându-l pe
cititor sã penduleze între iluzie ºi realitate: „Porni
prin prundul plin de mâl în întâmpinarea
necunoscutei, în întâmpinarea bucuriei pe care, cu
puþin timp în urmã, începuse s-o trãiascã la o nouã
dimensiune, intens, înalt. Între el ºi necunoscutã,
soarele amiezii strãlucea într-un joc de fantasme,
încãlzind pãmântul ºi sufletele oamenilor, trezind
speranþe noi de viaþã.”
(continuare în numãrul viitor)
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Anotimpurile
muzicii,
anotimpurile
poeziei
Sâmbãtã 15 noiembrie 2008 la ora 11.30 a avut
loc la Centrul Cultural „Ionel Perlea” din Slobozia
recitalul cu tema „Anotimpurile muzicii, anotimpurile
poeziei”, susþinut de pianista Camelia Pavlenco
împreunã cu recitatoarea Cristina Lascu. Recitalul sa bazat pe o idee originalã: momentele muzicale au
alternat cu cele poetice, venind în completarea acestora
cu un fond muzical adecvat. Originalã a fost ideea de
a suprapune peste acordurile pianului versurile
recitatorului, care interveneau cu elemente sugestive,
explicând auditorului ceea ce auzea în acel moment.
Se ºtie cã muzica este un limbaj universal, la fel cum
se ºtie cã este un limbaj semiabstract, care nu poate
sã ilustreze, ci poate cel mult sã sugereze anumite
stãri/idei, mai multe din aceeaºi categorie, fãrã a putea
sã spunã „pe româneºte” ceea ce încearcã sã exprime.
De aceea ºi existã numeroase ecranizãri care folosesc
acelaºi fundal sonor, dar aratã lucruri diferite, ºi totuºi,
fiecare context se potriveºte perfect. De aceea, ideea
de a explica auditorului ceea ce aude a fost binevenitã.
Recitalul a þesut o poveste în jurul anotimpurilor.
În afarã de primãvarã, fiecare anotimp a avut un pasaj
dramatic. În „Vara” lui Vivaldi a intervenit o cadenþã
dramaticã, toamna ºi mai ales iarna au avut ºi ele
dramatismul lor, deºi nota generalã a recitalului a fost
de luminozitate.
Dupã cum se ºtie, lucrãrile muzicale audiate nu
aveau un program scris, ci doar titlu, povestea þesutã
în jurul lor fiind contribuþia organizatorilor recitalului.
Scrierea de poezii pe muzica lui Vivaldi a necesitat nu
doar talent literar, ci ºi o bunã percepþie a muzicii.
Publicul, alcãtuit majoritar din iubitori de muzicã ºi
mai puþin de poezie, a savurat mai mult momentele
muzicale.
Fiecare moment a fost însoþit de un minim decor
sugestiv pentru ceea ce se auzea. Noul pian achiziþionat
de Centrul Cultural „Ionel Perlea”, are o sonoritate
foarte bunã, fapt care a contribuit în mod implicit la
calitatea recitalului. Pianista Camelia Pavlenco a
interpretat cu sensibilitate lucrãrile muzicale. Ea a
manifestat în interpretarea sa o predilecþie pentru
pasajele lirice, expresive, evitând nuanþele puternice.
Pasajul din iarnã a avut astfel un dramatism moderat,
comparativ cu furia din partitura orchestralã.
Reducþia pentru pian a anotimpurilor vivaldiene,
foarte bine realizatã, a scos în evidenþã elementele
esenþiale ale discursului muzical, suplinind în mare
mãsurã lipsa orchestrei. La un moment dat, totuºi,
complexitatea partiturii orchestrale nu a mai permis
realizarea unei reducþii pentru douã mâini. S-a simþit,
atunci, lipsa bogãþiei planurilor melodice existe în
partitura orchestralã.
Îmbinarea armoniilor preclasico-romantice
(Vivaldi-Ceaikovski) a fost foarte reuºitã. Lucrãrile
alese s-au succedat într-o desfãºurare fireascã,
neexistând contraste evidente. Acest lucru
demonstreazã faptul cã Vivaldi a devansat într-o
anumitã mãsurã epoca sa, apropiindu-se prin scriiturã
de epocile viitoare lui. Micile diferenþe stilisticoarmonice au adus un plus de culoare desfãºurãrii
sonore, fãrã sã îi strice unitatea.
Interesantã este ºi ideea de ecou realizat natural,
nu prin mijloace tehnice, procedeu care a fost utilizat
în recitare. Astfel, Camelia Pavlenco a demonstrat nu
doar veleitãþi interpretative muzicale ci ºi de talentat
recitator, preluând ºi repetând într-o nuanþã mai
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discretã anumite finaluri ale frazelor spuse de
recitatoarea Cristina Lascu.
Atmosfera tomnaticã a fost indusã auditorului
printr-un moment poetic original. Interesant a fost acel
ostinato verbal, care readucea în auzul publicului, ca
pe o amintire, din timp în timp, esenþa ideii poetice „Toamna s-a cãlugãrit într-o liniºte de schit”. Astfel,
repetabilitatea temei, principiu ce guverneazã în general
desfãºurarea muzicalã, s-a rãsfrânt ºi asupra textului
poetic. Totuºi, acestei poveºti muzicale i-a lipsit

Balada þigãncii blonde cu
ochi albaºtri dincolo ºi
dincoace de maidane
Când ultimii dincolo de maidane
Sub cerul zdrenþãros scapãrã aºtrii,
Cinci fuste-ºi furiºeazã cu volane
Þiganca blondã cu-ochi marin de-albaºtri.
De frig ºi fricã-i curg sudori pe spate,
Fierbinþi mai totdeauna, ºi-ngheþate.
Un boschetar fãcând pe cuþitarul
Îi dã curaj, cu-o þuicã dinainte:
„- Bea, proasto, ori te tai, pârlite-ar jaru’,
Pânã la moarte sã nu-þi ies din minte!”
Pe-o ploaie rea, lângã parºiv motelul
Benzinãriei, pe un boss l-atrage
Nu zâmbetul nãstruºnic, ci rimelul
Ciudat al teleleicei cu vâzdoage.
La semnul „- Cât þi-i preþul?”, poala plinã
Se-aburcã deºucheat în limuzinã.
„- Dã inima d-arvunã la hoþoaicã
ªi d’eºti gagiu miºto de n-am cuvinte,
Îþi umplu viaþa cu vrãjeli d’arzoaicã
Pânã la moarte sã nu-þi ies din minte!”
Legiuni, pe Iulius Caesar, la filmare,
Ritmat salutã cu-armele de galã
ªi-aºteaptã-n forfotã ºi nerãbdare
Sã joace marea scenã triumfalã.
Pe tron, de-al naibii datã-n ºugubinã,
O Cleopatra-amarnic de blondinã
Devorã-un mãr sã-ºi mai calmeze criza
De exaltare ºi-ncã sã se-alinte:
„- Ce-o sã-þi descânt eu patul de la Nisa,
Pânã la moarte sã nu-þi ies din minte!”
Când, pe maidan, pietrarii cu migalã
Coloane-mpodobesc, de catedralã,
Regina strigã spre-un bordei: „- Cuminte
Mã-nchin la porþi, Tãtucule ºi-Alteþe!
Eºti de-azi în rang de-mpãrãteºti veºminte
ªi-þi încunun castel cu turnuleþe,
Pânã la moarte sã nu-þi ies din minte!...”
ªerban Codrin

imaginea concretã, recitarea fãcând în permanenþã apel
la puterea de vizualizare ºi la imaginaþia auditorului.
Foarte expresivã a fost tristeþea iernii înfrigurate
vivaldiene. Poetul a extras foarte bine esenþa muzicii
(„traducerea”), mergând la semantica muzicii cu o
înaltã fidelitate. Spre exemplu, asemãnarea notelor
rapide cu rafalele de vânt a fost perfect justificatã, ºi
legatã în context.
„Încet, încet, sã nu te audã...” a fost recitat într-o
nuanþã poate prea puternicã. Acest lucru se poate
datora obiºnuinþei actorilor de a vorbi tare, dat fiind
faptul cã ei interpreteazã în sãli mari, fãrã amplificare,
ºi ceea ce spun ei trebuie, totuºi, sã se audã în toatã
sala. Repetarea acestor cuvinte la finalul poeziei a fost
mult mai bine realizatã din punct de vedere expresiv,
transmiþând publicului esenþa cuvintelor.
Este evident cã pentru realizarea acestui recital sa muncit foarte mult, ºi s-a avut în vedere fiecare
detaliu semnificativ, de la fondul muzical la cel vorbit
ºi chiar la detalii de fundal. Realizatoarele ºi-au
manifestat dorinþa de a reveni cu alte manifestãri
similare, pe care le aºteptãm cu interes.
Prof. Andreea Grigoropol

Labirintica fire
a Ioanei
roman

(urmare din numãrul trecut)

- Mãi, tatã, nu exageraþi? mã opresc eu din citit.
- Nu! Nu! se auzeau voci indignate. E adevãrat
domniºorule!
- Binee... cã tot învoiala zice cã Domnia Sa sãne dea
islaz pentru pãºunatul vitelor la deal ºi în luncã ºi
numitul a cãlcat acest articol, pentru cuvântul cã, cel
din deal islaz l-a fãcut pe tot arãturã, iar noi vãzând cã
ne mor vitele de foame, în anul 1913 rãmânând numai
cu islazul cel din luncã care e foarte mic, am mers la
Domnia Sa, rugându-l a ne da alt islaz în locul celui
din deal care l-a arat ºi spunându-i cã ne mor vitele de
foame Domnia Sa ne-a zis, ca sã mergem cu ele a le
paºte prin vânt ºi în cele din urmã abia ne-a mai dat cu
aproximaþie, ca la opt pogoane tot în luncã¸spunândune cã pentru acelea nu mai ne ia nimic, cãci este în
locul celui din deal ºi bãgând vitele în el, de Paºte,
numitul arendaº s’a sculat ºi le-a închis în curtea Domniei
Sale mai obligându-ne pe lângã toate celelalte de i-am
mai fãcut fiecãrui locuitor, câte un pogon arãturã anual
ce a dus la încãrcarea poverilor ce eram obligaþi a i-l
transporta, Domnia-Sa punea pe oamenii sãi de le încãrca
rãzând baniþele, dupã plãcerea lor ºi dacã lipseºte câte
ceva ni le punea la socotealã întreit. Domnule Subprefect
numitul arendaº, vãzând cã la 1 martie1913, expirã
termenul învoirii, ne-a socotit ºi ne-a încãrcat bãneºte,
de nici nu mai ºtim, când o sã plãtim, fãcând pe unii din
noi, datori, câte douã mii de lei ºi cel puþin cinci sute lei,
muncind toatã vara la numitul.
Vedeþi, Domnule Subprefect, dreptatea þãranilor cum
s’a ascuns de numitul ºi vã rugãm a face cele de cãdere.
Semnat:
Ene Ion/Tãnase Mihai/ C-tin Ciobanu/Dumitru
Socol/Vasile Socol/Neculai Rotaru/Alexe Marin...ºi lista
continua trist de interminabil.
Clipe de tãcere se aºternurã, doar nechezatul copiilor
din herghelia imaginarã fãcându-se auzit.
- Tatã, e adevãrat? întreb încet.
- Foarte adevãrat ºi foarte trist bãiete, zise tata
aprinzându-ºi o þigarã.
- Aºtia au uitat aºa repede de 1907, ori Flãmânzi ºi
Crevedia au fost prea departe pentru boierii de aici?
- Nu-i vorba, domniºorule, zise un bãtrânel cu barbã
albã ca zãpada. Noi vrem sã trãim în pace cu boierii noºtrii,
vrem liniºte dar vrem ºi dreptate; suntem þãrani proºti dar
suntem þãrani. Tãcuþi, încruntaþi loviþi, însã nu vrem sã ne
batem, sã ne hãrþuim cu sperietorile de jandarmi. Numai
dreptatea poate descreþi frunþile þãranilor. Asta-i mulþumeºte
inima, înþelegi? Iar munca, aºa cum s-a obiºnuit, o sã o
ducã pe umeri pânã i se vor rupe ºi nu va crâcni.
Mihai Ghinea

SURPRIZA VINE TOCMAI DE LA DEVA
Redacþia revistei Helis mi-a remis textul unei scrisori trimise de domnul GRECU
DAN-SIMION din Deva. Citez câteva pasaje:
„Sunt (printre altele) colecþionar de corespondenþe vechi (mai ales din perioade
de rãzboi). Cãutând pe internet informaþii pentru a-mi lãmuri detaliile expeditorilor/
destinatarilor unor cãrþi poºtale, am gãsit serialul publicat de dvs în Helis
(manuscrisul rãmas de la Constantin Xeni).”
Domnia sa posedã patru cãrþi poºtale expediate de Xeni din Elveþia prietenului
sãu, avocatul ºi scriitorul Radu D. Rosetti, în care face dese referiri la manuscrisul
aflat atunci în fazã de elaborare. „Unele, probabil, sunt destul de interesante pentru
MARIAN ªTEFAN a întregi imaginea autorului de care vã ocupaþi.“
ªi pentru a fi mai convingãtor, domnul Grecu Dan-Simion ataºeazã ºi textele
celor patru cãrþi poºtale. Gestul domniei sale m-a emoþionat ºi îi transmit ºi pe aceastã cale mulþumirile mele
cãlduroase. M-a emoþionat pentru cã datele despre exilul elveþian al lui C. Xeni ºi condiþiile în care ºi-a redactat
lucrarea se rezumau la cele câteva informaþii sibilinice strecurate de el însuºi în prefaþa cãrþii. Este ºi motivul
pentru care, având permisiunea domnului Grecu Dan-Simion, mã grãbesc sã reproduc aici pasajele care ne intereseazã
din scrisorile respective. O fac, în primul rând, din respect pentru cititorii revistei Helis.
Lausanne, 18 noiembrie 1941
Scumpe Radule,
Citii cartea ta poºtalã de la 31 oct. […]. Când revãd
scrisul tãu limpede ºi reliefat mã bucur, iar când citesc
chiar acum câte un articol – fie el cât de mic (ca cel scris
pentru Miticã Budiºteanu) – regãsesc talentul cristalin al
celui mai plãcut prozator de azi. Ce pãcat cã nu eºti aici ca
sã-þi citesc cele 200 pagini ce am scris deja. Nu e uºor sã
fixezi portrete sufleteºti ! Dar cred cã þi-ar place […]
Toamna, anul acesta, e p-aici mult mai seninã ca anul
trecut. A nins numai sus pe munþi. Ce-ai mai scris, frate
Radule ? Ce-ai mai citit lungit în pat ºi cu creionul în
mânã?
Prin Palatul Justiþiei mai rãtãceºti vreodatã ? Fãcând
ºi portretul avocaþilor mari, am retrãit cu strângere de
inimã trecutul nostru […]. Eu colind bibliotecile ºi scriu.
Te sãrut frãþeºte, C.

Lausanne, 1 ianuarie 1942.
Frate Radule,
Primul cuvânt din acest an, încãrcat de nãdejdi, þi-l
trimit þie. Din cei cu cari am plecat acum 40 de ani la drum,
tu eºti dintre puþinii cari au mai rãmas. Scrisoarea ta cu
creionul mi-a parvenit dupã 26 de zile ! Respirã destulã
voie bunã ºi, poate, încredere. Mã bucur. Eu am terminat
cartea, afarã de vreo 2-3 pagini, în chestia Semãnãtorului.
ªi tu figurezi. Dar scrie-mi, în ce an veneai la dejunurile lui
Vlahuþã din Palatul Funcþ[ionarilor] P[ublici] sau din
Fântânei ? Ce scriseseºi deja pe acea vreme ? O scrisoare
lungã te rog, cu ceva picant, cum ºtii tu, despre figurile
cari veneau la acele mese. De Coºbuc, ºtii ceva ? Eu prea
puþin. Cãci era hursuz. Palatul Justiþiei, cu figurile
proeminente, o sã-þi placã de asemenea. M-au mirat
resursele de observaþie ce aveam în mine […].
Te îmbrãþiºez cu toatã dragostea. C.
Ouchy, 24 februarie 1942
Frate Radule,
Primesc azi c.p din Braºov de la 10 febr., cu proasta
nuvelã a congestiei tale pulmonare, boalã aºa de
periculoasã pentru vârsta noastrã. Faptul cã ai scãpat ºi
ne scrii e încã o dovadã a vitalitãþii tale. Chiar în cartea
mea o spun: ai supravieþuit toatã generaþia ta literarã. E
un frumos succes literar, cel mai frumos, mai ales cã nu se
va opri la 1942! […] Te-am întrebat câte ceva pentru carte
din timpul lui Vlahuþã. Vãd cã nu-mi rãspunzi […]. E gata
cartea. ªi e bunã. Dar va rãmâne cam mult în cartoane. Ce
pãcat cã n-ai putut veni aici![…].

Te îmbrãþiºãm ºi fã aºa ca sã te aºteptãm, C.
Aflându-mã în faza de pregãtire a volumului pentru
publicarea lui integralã, scrisoarea domnului Grecu DanSimion a sosit la timpul potrivit. Ecourile ei se vor regãsi
în studiul introductiv ce va precede manuscrisul lui
Constantin Xeni.
Nu pot încheia fãrã a mulþumi celor din redacþia revistei
Helis, a cãror prietenie mã onoreazã!

AUREL ANGHEL

SÃRIND DIN PIATRÃ ÎN
PIATRÃ
rãtãcind, cu cineva agãþat de el
poetul Dobre Gheorghe
vede un cocor
aurel
adãpându-se din Ialomiþa cu un singur mal
ºi nu înþelege
ce mai vrea de la el…
cum a ajuns pe malul celãlalt
prin exerciþii de libertate
cu zeii alãturi
care tot pleacã
ºi se întorc
rãtãciþi în propria memorie
Cocori cu aripi albastre
se aruncã pe Apa Sâmbetei
mãsurând prin scufundãri
dezordonate
hãul Zãdãrniciei.
Poetul vrea o despãrþire
s-a încurcat ºi el în Zãdãrnicie
ºi scrie:
« vezi cum alerg
sã mã despart
de tine
ca sã te pot admira
ca sã te pot copia
ca sã ne putem anula. »
cocorul dispare sub apã
poetul aleargã pe mal
-unde-i Cocorul ?
pe unda zãdãrniciei
o carte cu exerciþii
de dragoste
din vãzduh
zeii cocori
cer salvare…
în cetate
în Helis, salvaþi la pagina 3.

SPÃLATUL PE PICIOARE
În spaþiul extragalactic, astronomii au descoperit, cu
ajutorul radiotelescopului, o LUMINÃ STRANIE ªI
RECE... LUMINA ORIGINARÃ...
În urmã cu o jumãtate de veac (dar ce înseamnã o
jumãtate de veac în clepsidra cosmica?!)... încerc sã-mi
amintesc o dimineaþã de varã cu puzderie de bobiþe de
soare împrãºtiate peste tot, prin iarba verde ºi deasã din
curtea casei pãrinteºti...
E rãcoare încã, soarele de-abia a rãsãrit strecurându-se,
uºor, printre frunzele dese... Simt ºi acum misterul ºi emoþia
acelui început de zi.
Sub nucul bãtrân din curtea casei, cãldarea de aramã
ºi copãiþa din lemn sunt pregãtite...
E a treia zi de RUSALII... E SPÃLATUL PE PICIOARE.
Un obicei azi aproape uitat, cu o profundã semnificaþie
Creºtinã, care poarta în el multã DURERE, DRAGOSTE ºi
IERTARE.
Din singurãtatea ºi FRIGUL SPAÞIULUI COSMIC, ca
sã ajungã la noi, acelei LUMINI STRANII, DE ÎNCEPUT AL
ÎNCEPUTULUI, i-au trebuit, se pare, cam cincisprezece
miliarde de ani...
De jur - împrejurul vaselor era presãrat covor gros din
frunze de nuc ºi pelin verde..., din apa fiartã ieºeau aburi
deºi, mirosea a sãpun de casã, a iarbã crudã, mirosea a
început...
Ne aºezam la rând, noi copiii. Bunica era aplecatã
deasupra vasului. Puneam, mai întâi, piciorul drept pe
marginea copãiþei. Cu o bucatã de sãpun de casã în mânã,
Ea sãpunea bine piciorul, apoi îl limpezea cu apã caldã.
Fãcea semnul Crucii deasupra piciorului curat,
murmurând: ,,Sã fie primit spãlatul pentru Maica
Domnului”. Puneam, încetiºor, piciorul curat pe frunzele
de nuc ºi pelin. Dupã ce spãla ºi piciorul stâng, fãcea iar
semnul Crucii ,,rânduind” spãlatul lui pentru sufletul
plecat al cuiva din familie... ºi tot aºa...pânã ce toþi copiii
din partea aceea a satului eram spãlaþi pe picioare.
Ne aºezam apoi la mãsuþe joase, înghesuindu-ne sã
încãpem toþi copiii adunaþi în curte. Mâncam din strãchini
din lut, cu linguri de lemn, pãsat cald din boabe de porumb
mãrunþite cu râºniþa de mânã, fierte ºi ,,drese” cu unturã
de porc sau untdelemn...
Mâncam în grabã, pentru cã, la altã casã, în altã curte,
ne aºtepta un alt spãlat pe picioare.
Mergeam prin þãrâna drumului desculþi, murdãrindu-ne
voit pentru a motiva poate, în mintea noastrã de copii, un
nou spãlat pe picioare.
Îmi amintesc mirosul sãpunului de casã, amestecat cu
aburul fierbinte de pelin, în aerul proaspãt al dimineþii de
iunie.
Mi-o amintesc pe bunica ºi muºcatele ei înflorite în
oale de lut, vãruite toate în alb, un dar de culoare ºi
bucurie..., presãrate la fiecare stâlp al prispei ºi cerdacului
cu parmalâc din lemn.
Acum, în satul meu, obiceiul SPÃLATULUI PE
PICIOARE s-a stins odatã cu cei care-l sfinþiserã,
repetându-l, an de an, din strãmoºi. De-abia mai pâlpâie
obosit ºi el, din ce în ce mai obosit, în memoria ºi în
gesturile câtorva bãtrâne dintr-un sat vecin.
Floricica DINCÃ
Noiembrie 2008
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ALEGERILE PARLAMENTARE
INTERBELICE REFLECTATE ÎN PRESA
IALOMIÞEANÃ A VREMII
(urmare din pag. 1)

De aici necesitatea formãrii unei minime culturi
politice pentru marea masã a celor cu drepturi
electorale, subliniatã constant în mai toate publicaþiile
vremii.
„Fiecare trebuie sã contribuie cu votul, cu cuvântul
la discuþiile ce intereseazã treburile publice. Nimeni
nu trebuie sã fie condus de alþii atunci când urmeazã
sã-ºi dea votul, fiindcã acel de la care primeºte
îndemnuri de cum ºi cu cine sã voteze, este
întotdeauna un interesat. /.../ Cetãþeanul liber ºi
independent trebuie sã voteze dupã mintea ºi
judecata lui, iar nu sã se lase influenþat, pentru cã
atunci nu se mai cheamã cã a votat în deplinã libertate
ºi nici complet independent.”3
Ce era de fãcut, în condiþiile culturale cunoscute
ale lumii rurale de la noi, în care , amãgiþi de
promisiuni, intimidaþi de presiuni ºi derutaþi, þãranii
votau cum se pricepeau?
„Forþa naþiei nu sunt partidele, sunteþi voi,
alegãtorii. Dar, vai, voi sunteþi azi liberali, mâine
naþional-þãrãniºti, poimâine averescani ºi, mai
întotdeauna guvernamentali.” 4
Presa localã sesiza rolul pe care ar fi trebuit sãl joace pentru ridicarea cultural politicã a lumii satelor
ºcoala ºi biserica, instituþii tradiþionale de luminare a
þãranilor, arãtând cã„ preoþii ºi învãþãtorii trebuie sã
facã politica satului lor, aceea care are în vedere
interesele sãtenilor”5. Fireºte cã munca de lãmurire
dusã de aceste categorii sociale urma sã se facã în
slujba partidelor. În plus, chiar unele publicaþii
explicau pe înþelesul tuturor noþiuni ca: „democraþie”,
„cârmuire oligarhicã”, „vot universal”, „drepturi
constituþionale”. Exercitarea votului primea
dimensiuni de rãspundere patrioticã, fiind înþeleasã
ca o datorie moral- civicã pentru asigurarea binelui
general care se revarsã ºi asupra cetãþenilor.
Chemãrile la urne a corpului electoral au prilejuit
o maturizare lentã, þãranii arãtându-se interesaþi de
politicã, în credinþa cã prin politicã îºi vor schimba
situaþia. Oamenii ajung sã asculte discursurile
candidaþilor, dar nu se mai încred , ca în trecut în
fãgãduieli mincinoase; sunt sceptici, ca urmare a
deselor farse pe care politicienii le-au jucat de-a
lungul timpului, pe naivitatea ºi bunã-credinþa lor.
Acest proces de acumulãri ºi limpeziri s-a evidenþiat
la alegerile din decembrie 1937, pe care partidul de
guvernãmânt le pierdea pentru prima oarã ºi nicio
forþã politicã nu obþinea prima electoralã.
În acþiunea de rãspândire a ideilor care
compuneau programele partidelor, presa politicã
punea în circulaþie diferite apeluri ºi lozinci, din care
reþinem câteva:
- „Interesele þãranilor se pot apãra numai prin
Partidul Þãrãnesc. Þineþi minte aceasta!”, în gazeta
Partidului Þãrãnesc din Ialomiþa
- „Dr. N.Lupu- spaima cãmãtarilor”, „Iertarea
datoriilor în întregime”, în „Aurora ialomiþeanã”,
oficios al Partidului Þãrãnesc dr. N. Lupu ;
- „Þãranul trãieºte de pe urma plugului, iar
þãrãnistul – de pe urma þãranului” se putea citi în
publicaþia liberalã„Voinþa Ialomiþei”;
- „Daþi din om în om acest jurnal sã îl citeascã
toatã lumea. În el veþi gãsi adevãrul, titra ,Liga
Poporului Ialomiþean”.
Competiþia politicã determina gazetele sã ofere
preþuri preferenþiale la abonamente unor anumite
categorii sociale: preoþi, învãþãtori, þãrani sau în
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general, persoanelor în raport cu cele practicate
pentru instituþii ºi autoritãþi. Se tipãreau foi electorale
gratuite sau mai ieftine decât ziarele, calendare cu
chipurile liderilor politici, broºuri, portrete, manifeste.
Pentru a pãtrunde mai uºor în lumea satelor în
scopul de a atrage voturi, presa de partid cuprindea
apeluri realizate în versuri populare, cum sunt
urmãtoarele:
„Deci, de astãzi înainte / toþi , cu inima curatã,
La votare când veþi merge / nu faceþi ca altãdatã
Ca s-alegeþi deputaþii / care-au fost numai ciocoi
De v-au înºelat cu vorbe / scoþând pielea de pe voi
Ci votaþi la douã cercuri /semnul vostru þãrãnesc
Doar aºa gãsiþi scãparea / voi, de jugul ciocoiesc
Azi uniþi-vã cu toþii / în Partidul Þãrãnesc!”6
Adresându-se sãtenilor, mai uºor de impresionat
prin asemenea mijloace, textul conþinea în continuare
un blestem la adresa celor care nu vor vota pe dr.
Lupu ºi candidaþii lupiºti, dar ºi o urare de bine ºi
prosperitate pentru ceilalþi. Efectul a fost departe
de aºteptãri, guvernul adjudecându-ºi, ca ºi altã datã
victoria.
„Cum votez eu” , semnat de un Segãrceanu din
Tilorman în „Þãranul” suna cam la fel, îndemnând
þãranii sã punã ºtampila pe însemnul Partidului
Þãranesc- secera:
„Desfac bine buletinul, / mã închin ca tot românul
ªi apoi pun ºtampila mea / în pãtratul secera
Eu nu pun ºtampila mea / nici pe cruce, nici pe stea
Nici pe steagul cu covrig / nici pe plug, nici pe covrig
Eu o pun pe secere / fiindcã acolo trebuie
Pe secera cea curatã / cã-i de Dumnezeu lãsatã
Sã strângem pâinea cu ea / sã ne facem dreptatea.”7
Observãm atragerea atenþiei alegãtorilor asupra
unei piese din inventarul ocupaþional, dar ºi de luptã
pe care autorul îl asociazã cu voinþa lui Dumnezeu.
De prisos sã amintim cã alegerile respective ( din
1922) au fost câºtigate de guvernul liberal.
Cursa electoralã a fost prilejul de întocmire a unor
bilanþuri ale guvernãrilor, dar ºi de legitimare prin
apelul la istorie. Foarte energicã a fost presa liberalã
din judeþ, care a publicat ample materiale, însoþite
de fotografii în care erau prezentate realizãrile
acestui partid: construirea ºi repararea localurilor
primãriilor, înfiinþarea sau sprijinirea aºezãmintelor
culturale, crearea de ºcoli noi ºi refacerea celor
vechi, dezvoltarea drumurilor ºi ºoselelor, campanii
împotriva tuberculozei, paludismului, malariei,
extinderea reþelei de alimentare cu apã ºi energie
electricã, sprijin financiar pentru Monumentele
Eroilor din diferite localitãþi. Acestea erau cuprinse
în paginile gazetelor, dar ºi în broºura „Idei ºi
înfãptuiri liberale”, întocmitã C. V. Grigorescu ºi Gr.
Popescu – Ialomiþa. Pe baza acestor realizãri,
partidul se considera „piatra de granit fundamentalã
pe care stã astãzi construitã România Mare, cãci
partidul , în tot trecutul lui nu a fãcut decât sã punã
temeliile României Mici ºi sã consolideze România
Mare”, drept care, „având organizaþii în cele mai
umile sate ºi cãtune, este singurul în mãsurã sã
cunoascã viaþa ºi necesitãþile reale de viaþã ale
acestui neam”8
Continuator al unei tradiþii de luptã se considera
ºi Partidul Naþional Þãrãnesc. În 1935, cu prilejul
comemorãrii a 150 ani de la execuþia lui Horea au
avut loc diverse manifestãri: conferinþe ale
societãþilor culturale, serbãri ºcolare, discursuri în

Parlament. Discursul lui Ion Mihalache a nemulþumit
pe radicalii þãrãniºti din Ialomiþa, care îl acuzau cã
monopolizeazã þãrãnismul ºi cã nu mult a lipsit „ sã
se declare, chiar, urmaº al lui Horea”9
În campaniile electorale judeþul a fost vizitat de
unele personalitãþi ale vieþii politice: Alexandru
Averescu, O. Goga, dr. N. Lupu, Constantin
Argetoianu ºi alþii. Acestea au fost prilejul unor
adunãri populare remarcabile prin amploare ºi
însufleþire, la care - potrivit informaþiilor din presã mii de oameni veneau cu sute de cãruþe, din toate
colþurile judeþului pentru a-ºi manifesta simpatia.
Acoperiþi de flori aruncate de mulþime, oaspeþii
treceau pe sub frumoase arcuri de verdeaþã pe care
erau scrise cuvinte de bun-venit, erau întâmpinaþi
cu pâine ºi sare de oficialitãþi, copiii le recitau poezii
potrivite momentului, iar uralele necontenite rãsunau
ca niºte cascade furioase ori ca niºte uragane . Chiar
dacã reducem participarea popularã la dimensiuni
rezonabile acceptând cã participanþii puteau fi ºi
curioºi adunaþi de întâmplãri, totuºi, oraºele ºi satele
trãiau niºte evenimente care le scoteau din ritmul
domol al vieþii cotidiene.
Candidaþii promiteau multe:
„ªi apoi, ce fãgãduieli! Ici - un clopot de bisericã,
dincolo – un pod, în altã parte - o ºcoalã sau primãrie,
fiecãrui sat – dupã nevoia lui.”10
Partidele îºi trimiteau reprezentanþii în judeþ pentru
a-ºi face cunoscute proiectele. Ziariºtii observau just
cã partidul care deþinea puterea avea cele mai mari
ºanse în alegeri, pentru cã putea mobiliza resursele
administrative locale ºi centrale.
Descoperim în presã deplasãri ale unor grupuri
de cetãþeni pentru a participa la întruniri þinute în
afara judeþului, la Bucureºti sau chiar la Iaºi.
Acestora li se puneau la dispoziþie gratuit trenuri
întregi ºi li se dãdeau bani de buzunar.
„ªi astfel, dintr-un tren în altul, acelaºi popor se
schimbã, ca sã fie azi cu liberalii, mâine cu
mihalachiºtii”11
În funcþie de pregãtirea profesionalã, candidaþii
acordau consultaþii medicale ºi distribuiau gratuit
medicamente, dãruiau copiilor nevoiaºi haine ºi
încãlþãminte sau ofereau asistenþã juridicã cetãþenilor
lezaþi de autoritãþi din cauza credinþelor lor politice.
Dar fireºte, aceste gesturi erau valabile numai în
campania electoralã, când interesul pentru nevoile
celor mulþi, sãraci ºi cu drept de vot îi motivau.
Altminteri, aceiaºi oameni nu ieºeau din casã decât
pentru a merge la slujbã sau la club ºi, pânã nu se
apropiau alegerile nu dãdeau bineþe nimãnui.
Zelul agenþilor electorali mobilizaþi de partide era
întreþinut cu promisiuni amãgitoare: bani, sprijinirea
în deschiderea unor afaceri, funcþii, diverse înlesniri.
Iar þãranii, care pânã în urmã cu puþin timp nu
fuseserã consultaþi asupra treburilor publice erau
lesne convinºi sã-ºi dea votul cui n-ar fi trebuit ºi, de
multe ori, pe bãuturã.
„ªi, pretutindeni, poruncã la cârciumari sã la dea
oamenilor de bãuturã, cã plata vine la Sfântul
Aºteaptã. În fiecare comunã, aproape, cârciumarii
care au dat vedre de rachiu la alegeri, au rãmas
neplãtiþi pânã astãzi.”12
Cele zece convocãri ale corpului electoral din anii
regimului democratic din România interbelicã au fost
afectate de abuzuri, consemnate în paginile gazetelor.
În 1919, Liga Poporului nu participat la alegeri.
Gazeta ialomiþeanã a partidului explica acest fapt
prin mãsurile administraþiei locale de a opri candidaþii
sã meargã în judeþ pentru întâlniri cu alegãtorii ºi de
a-i suspenda apariþiile. Gãsim în paginile respectivei
publicaþii un lucru interesant: scrisoarea de mulþumire
a preotului din Cacomeanca, plasa Ciocãneºti
adresatã alegãtorilor, care la îndemnul lui fie nu s-au
(continuare în pag. 11)
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prezentat la votare, fie sã voteze în alb , în semn de
protest faþã de acþiunile abuzive ale autoritãþilor.13
Împotriva preotului a fost deschisã o anchetã,
constatându-se cã îi lãmurise pe oameni sã nu
participe, promiþându-le cã la va plãti amenzile
electorale.14
În legãturã cu numãrul foarte mare de voturi
anulate la primele alegeri parlamentare, averescanii
consemnau cã þãranii ar fi preferat sã voteze în alb,
adicã sã strice
„ spinarea lui Bãlan”15, în condiþiile în care partidul
preferat de ei nu participa la acestea. Ajungând, însã
la putere în 1926, averescanii:
„... au fãcut alegeri nãstruºnice bãtând ºi
schingiuind pe bieþii cetãþeni; au cheltuit cu alegerile
sume mari de bani, au dublat numãrul funcþionarilor
ca sã-ºi cãpãtuiascã partizanii, secãtuind vistieria þãrii
ºi încurcând bunul mers al treburilor publice.”16
Presiunile exercitate de guverne în perioada
alegerilor parlamentare au luat ºi formele împiedicãrii
depunerii listelor de candidaþi ale opoziþiei, obligãrii
negustorilor sã nu închirieze sãlile lor pentru alte
întruniri decât ale puterii, ruperii afiºelor electorale
ale rivalilor politici chiar de cãtre consilierii comunali,
omisiuni ale listelor de alegãtori, dar trecerea de câte
douã ori a funcþionarilor pe aceste liste, arestãri
ilegale. Asemenea informaþii ne sunt oferite de presa
politicã de opoziþie, în timp ce periodicele puterii
vorbesc despre alegeri corecte, în care poporul
suveran ºi-a exprimat liber voinþa
Un mijloc mai subtil de persuasiune pare sã fi fost
gestul prefectului liberal N. Popescu-Bãleni, care întrun, frumos spirit creºtinesc, cununa la Slobozia, întro singurã zi 26 de cupluri care trãiau în concubinaj17
Comparând relatãrile presei despre desfãºurarea
alegerilor ºi despre rezultatele acestora, vom constata
aceeaºi diferenþã de viziune în legãturã cu respectarea
cadrului legal între purtãtoarele de cuvânt ale puterii
respectiv ale opoziþiei.
În cursul desfãºurãrii alegerilor intrã în scenã cete
de bãtãuºi, alcãtuite din foºti puºcãriaºi, al cãror rol
este lesne de priceput: de a determina încredinþarea
voturilor celor care i-au tocmit sau pedepsirea celor
care ar avea curajul sã procedeze altfel. Fireºte,
atunci când la recunosc existenþa, autoritãþile neagã
orice implicaþie politicã a cetelor în discuþie, vorbind
despre ele ca despre incidente minore, fãrã legãturã
cu votarea. În acelaºi timp, opoziþia, indiferent ce
culoare ar avea, denunþã asemenea practici, descriind
atmosfera alegerilor ca fiind dominatã de teroare ºi
samavolnicii, optica schimbându-se în funcþie de
poziþia deþinutã în procesul electoral, aºa cum s-a
arãtat mai sus.
Prezenþa la urne a celor chemaþi sã hotãrascã
destinele þãrii era tulburatã de încãlcarea libertãþii ,
dar ºi a caracterului secret al votului, de vreme ce au
fost situaþii în care cabinele de votare erau amplasate
la fereastrã, aºa încât cei de afarã puteau vedea cum
se voteazã. În alte cazuri, nu mai puþin scandaloase,
se aplica procedeul „suveicii”, sau erau sustrase
ºtampile cu care erau tipãrite anumite liste. Anchetele
realizate de autoritãþi nu au descoperit niciun fel de
nereguli, pe care presa opoziþiei le-a semnalat.18
Redãm în continuare câteva aspecte referitoare
la alegerile din 1932, organizate de naþional-þãrãniºti
ºi câºtigate cu 40,3% din voturi.19În ziarul „Biruinþa”
se arãta respectiva campanie electoralã nu se
deosebeºte faþã de cele anterioare. Au fost folosite
aceleaºi mijloace:
„Deºi sãrãcia este lucie, politicienii au gãsit
mijloace îmbelºugate ºi costisitoare pe care le pun la
bãtaie pentru obþinerea unui mandat de deputat. Sute
de mii de manifeste au umplut curþile ºi coºarele
sãtenilor ºi sute de propagandiºti cu sunãtori în
buzunare propagã veseli ºi entuziaºti, bine îmbrãcaþi
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ºi sãtui. Ca niciodatã, mulþime de propagandiºti în
anterie s-au convins mult ºi ostenesc pentru acest
nou stãpân care are ºi viþelul de aur ºi argintul cel
mult.”20
Cum au fost comentate rezultatele acestei
convocãri a corpului electoral de cãtre unii dintre
candidaþi se va vedea în continuare. Partidul
Naþional Þãrãnesc, prezidând alegerile ºi dispunând
de toate mijloacele de convingere, abia a reuºit sã
obþinã 40, 38 % din totalul voturilor la nivel naþional,
aºa încât acea sumã de 0,38 % a fost mai valoroasã
decât restul deoarece i-a dat dreptul la prima
electoralã. Presa aprecia cã „guvernul a ieºit tare
jumulit ºi pirpiriu din alegeri”21
Candidatul P.N.L.-Duca, Gh.Cristodorescu,
considera cã, deºi alegerile s-au fãcut sub presiune
ºi teroare au fost un dezastru pentru guvern, care a
procedat la arestãri ilegale, afectând libertatea
votului.22Colegul sãu de partid, N.Popescu-Bãleni
vorbea despre corupþii, presiuni, cete de bãtãuºi la
secþiile de votare, în timp ce alþi liberali ( ªtefan
ªerbãnescu- P.N.L. Gh.Brãtianu sau ªtefan IstrateUniunea Naþionalã) aveau un ton mai reþinut,
considerând cã, în general, alegerile au fost libere,
dar au existat completãri eronate ale listelor de
alegãtori. Candidând din partea Partidului Poporului
ºi declarat ales pentru camera Deputaþilor,
V.Roseþeanu arãta cã opoziþia a fost împiedicatã
sã-ºi desfãºoare campania electoralã, afiºele sale
fiind rupte de consilierii comunali, iar întrunirile în
saloanele unor negustori – împiedicate prin
intimidarea acestora de cãtre administraþia localã.
D.Ranetescu de la Partidul Naþional Agrar semnala
cã , la Lehliu, numãrul voturilor a fost mai mare
decât numãrul alegãtorilor înscriºi23
Având în vedere unele caracteristici ale
procesului electoral din România
( demagogie, intervenþia administraþiei asupra
alegãtorilor, mãsuri împotriva agenþilor electorali ºi
candidaþilor opoziþiei) se poate vedea cã deputaþii ºi
senatorii aleºi nu exprimau întotdeauna voinþa
alegãtorilor. Pe de altã parte, cetãþenii cu drept de
vot nu erau conºtienþi de valoarea ºi semnificaþia
opþiunilor lor politice exprimate cu prilejul alegerilor
parlamentare datoritã nivelului cultural redus ºi lipsei
de experienþã. Presa de partid a avut rolul de
rãspândi ideile formaþiunilor politice în scopul
atragerii de voturi, dar tocmai acest lucru ar putea
genera interpretãri exagerate privind calitatea
moral- civicã a celor desemnaþi sã conducã.
Informaþiile selectate din publicaþiile ialomiþene
ale perioadei 1919-1937 contribuie la completarea
imaginii despre funcþionarea regimului democratic
din România.
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„Ajungem noi la Luminã” – este ultima replicã a
personajului piesei „Iona” a lui Marin Sorescu, pe
care profesorul de Limba ºi literatura românã, Titi
Damian urma sã o comenteze cu elevii la o lecþie de
sintezã, la clasa a XII-a. Profesorul însuºi era într-o
situaþie limitã: tocmai primise vestea cã mama sa se
afla la hotarul dintre viaþã ºi moarte ºi trebuia operatã
urgent.
... simþea cã puterile îi sleiserã...
Replica personajului biblic din piesa lui Sorescu îi
apare profesorului Titi Damian ca o SPERANÞÃ –
trãitã în realitate ºi povestitã în romanul Umbra (360
de pagini), roman apãrut la Editura Omega în 2008,
iar propoziþia din finalul tulburãtoarei piese, „Ajungem
noi la Luminã” ajunge astfel un laitmotiv al romanului,
în care eroul principal apare în ipostaza unui
suprapersonaj, Destinul. Despre acest fapt cititorul
este prevenit de cãtre autor chiar din nota autorului,
într-un scurt ºi sugestiv eseu. Dealtfel, aceasta este
ºi tema principalã a romanului, cãreia i se subsumeazã
ºi alte subteme, toate universale, precum Dragostea,
Moartea, Mama, Tatãl, Familia, Satul, Înstrãinarea,
dar toate având un fundal fascinant, Natura care se
manifestã în infinitele ei forme, în toate anotimpurile,
fie ea de la munte (Pãdurea Samarului), câmpia
misterioasã (Bãrãganul), sau Marea cea Mare, cãreia
îi închinã un adevãrat poem în prozã - toate de un
lirism tulburãtor, dezvãluind o sensibilitate de mare
pictor. ªi, ca totul sã fie rotund, fundalul cel mai
îndepãrtat îl constituie viaþa socialã în contextul unei
orânduiri care se sileºte din rãsputeri sã amputeze,
material ºi spiritual, deopotrivã lumea satului ºi a
oraºului, cu trimiteri discrete ºi spre cea a
intelectualului, aflat ºi el la aceeaºi strâmtoare politicã
ºi ideologicã. Dacã avem în vedere ºi impresionantul
convoi de motive literare care susþin aceste teme
(drumul, iniþierea, ploaia, trenul, mitul lui Sisif, mitul
reîntoarcerii, visul, etc.), avem în faþã unul dintre cel
mai bine realizate romane, poate unicul...
Revenind la replica lui Iona, este Speranþa care
vine din credinþã, unde-ºi are izvorul. E starea de
tristeþe, de zbucium interior luminatã de un gând
„Ajungem noi la luminã”. Þipãtul interior, durerea
intensã, ambele reþinute, se transformã în stropi de
sudoare care se prelungesc deopotrivã pe chipul
mamei aflate în suferinþã, dar ºi pe al fiului care
trãieºte la aceeaºi intensitate durerea. Suferinþã
depãºitã ÎMPREUNÃ – „Ajungem noi cumva la
Luminã”.
Structurat în patru pãrþi (care par la o privire
superficialã, patru nuvele) – purtând titluri
semnificative, cartea rememoreazã întâmplãri din
adolescenþã, din anii de liceu, din anii de cãtãnie, anii
de profesorat ºi de familie sau, dupã cum afirma
scriitoarea Passionaria Stoicescu la o recentã lansare
a cãrþii, cuprinde vârstele principale ale omului:
copilãria, adolescenþa, tinereþea ºi maturitatea deplinã
ºi responsabilã.
Ca totul sã fie exact, complet ºi simetric, cu o
minuþiozitate de bijutier, scriitorul recurge ºi la un
artificiu, dupã câte ºtiu eu, unic în literatura românã:
în interiorul fiecãruia dintre cele patru capitole
introduce câte un laitmotiv muzical, un fragment de
cântec cunoscut, totdeauna altul, care-i asigurã
textului o susþinere melodicã, implicându-l ºi pe cititor,
mai ales în trãirile personajelor. Este de remarcat ºi
subtilitatea cu care a ales ºi cele patru mottouri,
extrem de sugestive, de la începutul capitolelor. Nu
întâmplãtor sunt poezii ale unor autori cunoscuþi care
îl pun pe cititor, discret, în temã, dovedind cã scriitorul
ºtie sã asculte, dar ºi sã facã sã vibreze cele mai subtile
ºi fine corzi ale sufletului uman.
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Lumina Umbrei
Romanul Umbra este ºi un roman de dragoste –
sentiment ºi stare— trãite de fiu pentru mamã, de
iubit pentru iubitã, de om pentru om. Stilul e cel al
confesiunii, o lungã spovedanie a trãirilor unor spirite
sensibile, însetate de frumuseþea naturii ºi de
descifrarea tainelor vieþii.
În primul capitol – „Drumul întoarcerii ...”
(„Acasã” – un spaþiu rãmas viu în fiinþa noastrã,
aproape uitat”. Punctele de suspensie sunt
continuate de versurile poetului buzoian Florentin
Popescu „Elegia cailor pierduþi”), autorul
rememoreazã un vis providenþial – o cãlãtorie în vis.
O cãlãtorie pe marea învolburatã – metaforã a
cãlãtoriei pe cãrãrile vieþii. În vis ploaia cântã, dar în
barca cu care cãlãtoreºte ºi bãiatul ce urmeazã sã
meargã la examen – toþi se agaþã, unul de altul sau
de marginile ei, fãrã vâsle ºi fãrã cârmaci, speriaþi
þipau îngroziþi la vederea unui val uriaº care-i ameninþa
sã se prãvãleascã. Barca – e simbol al Arcãi lui Noe?
Sau simbol al Bãrcii ducând sufletele pe apa Styxului? Emoþionante pagini, meditaþie profundã pe teme
eterne ale literaturii, VIAÞA ºi MOARTEA.
Speranþa salvãrii vine de la mama – care se ridicã
sã-l prindã. Imaginea din vis a mamei e hiperbolizatã.
„I se pãrea cã i se lungesc ºi lui mâinile spre ea.”
Valoarea adverbialã a conjuncþiei „ªI” – ne duce cu
gândul la Evanghelistul Marcu, cap 16, vrs.7 („ªi pe
Petru – pe care Iisus îl iertase pentru lepãdarea lui.”)
Cãlãtoria din vis e urmatã de cãlãtoria cu
autobuzul dupã ce mama îl trezeºte, dimineaþã, când
abia mijea de ziuã. „Cãlãtoria” pe cãile vieþii se
desfãºoarã sub douã imperative fundamentale ale
vieþii – aflãm din roman – TREZIREA ºi
PRIVEGHEREA.
Imaginea Mamei – personaj mitic al romanului –
e cea mai impresionantã. Mama vegheazã ºi stã
cãlãuzã în momemnte de cumpãnã ale fiului ei – în
cãlãtoria cu autobuzul ºi cu trenul spre Liceul
Pedagogic din Buzãu, în anii de cãtãnie, în momente
de teamã dinaintea examenelor. Mama iradiazã, prin
vorbe simple, înþelepte, prin dârzenia în faþa greutãþilor,
prin optimism LUMINÃ – Lumina iubirii, Lumina
speranþei. Ajunsã la spital, în stare gravã, îºi
încurajeazã fiul: „Fii tare, o sã scap, aºa îmi spune
mie inima”. „Biruim împreunã” e principiul suprem
al vieþii ei – ºi, prin transfuzia directã a sângelui de la
fiu la mamã, dar ºi transfuzia de încredere de la mamã
la fiu, viaþa învinge moartea.
Religiozitatea mamei, credinþa tainicã în ajutorul
lui Dumnezeu, în puterea lui, rugãciunile ei la Icoana
Maicii Domnului lumineazã calea ºi împlinirile fiului
ei. „Dumnezeu nu te lasã, cã mã rog eu pentru tine.”
(pg. 171) Sunt cuvinte rãmase vii în memoria fiului,
cuvinte Luminând ºi pe cititorul cãrþii, chiar ºi pe cei
care cred, ca Nietzsche, cã Dumnezeu a murit, ºi
trãiesc fãrã niciun Dumnezeu.
Lumina întrezãritã în vis, în primele pagini ale
cãrþii, inundã în tulburãtoarele viziuni ale urmãtorului
capitol închinat iubirii „În mai, când înfloresc
castanii...”, având drept motto sugestiva poezie
„Rãtãcire” a poetului George Cãlin. Aºadar, tot întro CÃLÃTORIE, Florin, eroul cãrþii, mãrturiseºte
tovarãºilor de cãlãtorie din compartimentul trenului
– un preot, un fost coleg, Cristian, o femeie în vârstã
– obsesia, cãutarea hipnoticã, umbra iubitei visate.
Sunt pagini concurând pe Gib Mihãiescu din
„Rusoaica”. Autorul încearcã sã descifreze
MISTERUL IUBIRII: iubirea pentru Sonia-Tonia –
fata din vis – o iubire trãitã metafizic. Acest capitol

al cãrþii nu e al unui roman de dragoste, ci al unei
cãrþi despre dragoste. Nu prezentare epicã, cu intrigã
amoroasã, ci visare. Substratul metafizic al iubirii –
visul – se distinge de trãirea în realitate a
sentimentului. Trezirea la realitate, luciditatea trãirii
– e datã de cuvintele iubitei „mi-ai învineþit degetul.”
În starea îndrãgostiþilor domneºte puritatea armoniei
eminesciene transfigurând ºi natura înconjurãtoare.
Iubirea apare la condiþia eternitãþii.
Capitolul urmãtor al cãrþii, „Frunzuliþã, frunzã
verde...” nu putea sã aibã drept motto decât un
fragment din poezia lui Nichita Stãnescu, „Tocirea”
ºi dezvãluie o altã faþetã a existenþei, viaþa de militar,
cu toate asperitãþile sale, pe fundal fiind tot o poveste
de dragoste neîmplinitã, soldatul trãind drama
claustrãrii, a neputinþei de a lupta sã-ºi recupereze
iubirea, paralel cu rememorarea unor momente din
viaþa civilã, de învãþãtor, în care îºi face loc un copilaº
din sat, a cãrei moarte stupidã, tulburã nu numai pe
soldatul Florin, ci pe întreg plutonul care, într-un ultim
omagiu, îi prezintã onorul. Sunt pagini despre armatã
care concureazã pe cele ale lui Petru Popescu din
„Dulce ca mierea este glonþul patriei.”
Într-un crescendo discret, cel mai tulburãtor
rãmâne ultimul capitol, „Telefonul de la ora ºase...”,
un adevãrat poem închinat mamei, aºa cum ne
previne autorul chiar din poezia lui Aurel Anghel,
„Mama” plasatã drept motto dar, mai presus,
recunoºtinþei datorate acesteia. Sacrificiului mamei
din debutul romanului, care într-un gest disperat vrea
sã opreascã pornirea trenului din staþie trãgând întrun gest disperat înapoi de treptele locomotivei, pentru
ca sã poatã ajunge ºi fiul, îi corespund aici eforturile,
încununate de succes ale fiului, de a-ºi salva mama
de la o boalã gravã. Numai simpla povestire ar face
sã curgã lacrimi... Încheierea - cea mai
cutremurãtoare scrisoare trimisã dincolo de mormânt,
Mamei. De la Zaharia Stancu nu s-au mai scris
pagini mai tulburãtoare despre ea...
UMBRA – romanul lui Titi Damian pune în text
ceva din adâncul fiinþei, din firescul vieþii, relevã
esenþe din situaþii simple, cotidiene. Umbra nu existã
fãrã luminã, umbra însoþeºte pe omul trãitor în luminã.
Umbra ºi lumina existã doar ÎMPREUNÃ – ºi
autorul ne destãinuie simplu, sincer ºi cu talent, ºi
acest adevãr.
„Umbra”, o carte unicã, alãturi de celãlalt roman
al scriitorului care a fãcut deja carierã, „Fagul”, o
continuare a acestuia într-un alt registru stilistic,
aºteaptã, se pare deja, al treilea volum al trilogiei,
într-o împlinire literarã de excepþie.
Deseori, critica literarã a asociat numele autorului
cu nume „grele” ale literaturii române: Marin Preda,
Mihail Sadoveanu, Vasile Voiculescu, Liviu
Rebreanu, Zaharia Stancu, Gib Mihãescu, Anton
Holban, Mircea Eliade, Petru Popescu, etc. Ajungi
la un paradox: Titi Damian seamãnã cu toþi, pentru
cã se adapã de la acelaºi izvor curat al limbii române,
dar nu seamãnã cu niciunul, pentru cã seamãnã cu
el însuºi, adicã original atât în tematicã, deopotrivã ºi
în expresie. Se încearcã ºi apropieri cu marea
literaturã sud – americanã, poate nu chiar
întâmplãtor...
Titi Damian este un Om onest, un Profesor de
excepþie, un Scritor de vocaþie, despre care, cu
siguranþã, se va mai scrie...
N.B. Cineva, într-un supliment literar al unei
gazete centrale, se întreba, poate cu dreptate: „De
ce nu avem capodopere?” Un posibil rãspuns: „Le
cunoaºtem, sau nu le recunoaºtem?”

Prof. ELENA CÂRJAN

AUGUSTIN MOCANU

CÂTEVA CUVINTE DESPRE COLINDAT ªI COLINDE
ÎN SPAÞIUL JUDEÞULUI IALOMIÞA
Într-un alt text se spune:
Toatã zestrea mi-o iertarã,
Numai fata i-o luarã
ªi la munte mi-o urcarã,
Peste munþi la alþi pãrinþi,
Peste brazi la alþii fraþi,

Peste grãdina cu flori
La alte surori.
- Nu te iau ca sã-mi fii roabã,
Ci te iau ca sã-mi fii doamnã,
Chelãriþa banilor,
Stãpâna argaþilor. (n.105)

Ioana, Lenuþa, Maria – Frumoasa d-ochii-ºi negrii – se aflã la înãlþimea lui Voinea. Ea nu este numai o fatã mare
conºtientã de frumuseþea sa ºi de atracþia pe care o exercitã în jur, ci e o tânãrã harnicã, veselã ºi plinã de viaþã. Mereu
coase ºi chindiseºte, cântã, ºtie sã se îmbrace cu gust, joacã la horã faþã în faþã cu flãcãul iubit, pe care l-a ales
cântãrindu-i calitãþile de viitor soþ:
Sã-l vedem ºi noi:
Ce arme-mi încinge,
Ce fel de om este,
Ce cal mi-încalecã
Ce minte-ºi are,
ªi unde-l descalecã. (n.90)
Ce haine-mi îmbracã,
Pentru a fii sigurã cã Voinea este aºa cum ºi-l doreºte, Frumoasa îl supune probei de a încãleca nãrãvaºul ei cal,
Negru, fãrã sã aibã ceva asupra lui. Iscusit ºi curajos, flãcãul trece încercarea, spre bucuria iubitei sale:
Tot pitiº, tot smârcotici,
Fãr-de frâu, fãr-de cãpãstru,
Cu Negrul pe-alãturici,
Fãr-de fir de zbici în mânã,
Mâna-n coamã i-o-nfipsese
Numai cu piedica-n gurã. (n.96)
ªi pe Negru-s-d-aruncase
Cochetã, cum îi ºade bine oricãrei fete, se ºtie îmbrãca plãcut:
Îmbrãca-voi ia dintr-o mie,
ªi ciorapi de la arapi,
ªi rochia din coftorie,
ªi cercei de la ovrei
ªi brâu lat din Þarigrad,
ªi papuci aduºi de turci. (n.104)
Frumoasa îºi cunoaºte bine iubitul, are încredere în el ºi-l aºteaptã, ºtiind cã va veni negreºit:
- Urcã-te la cea movilã
ªi vine ca sã mã ia,
Sã vezi colãceri cum vine.
Sã mã ia din aste curþi,
Unde-i unul, unde-s doi,
Sã mã ducã-ntr-alte curþi,
Acolo sunt colãceri;
Sã fiu doamna curþilor,
Unde-s doi ºi unde-s trei,
Stãpâna d-argaþilor,
Acolo ºi Voine-al meu.
Chelãriþa banilor,
ªi nu vine ca sã stea,
Nuror’ bun’ pãrinþilor. (n.2)
Iubirea lor se sprijinã pe sinceritate ºi devotament. În orice împrejurare a vieþii, dificilã pentru flãcãu, iubita îi sare
în ajutor. Îl mângâie ºi-l ocroteºte când vine ostenit de la vânãtoare. (n.57)
Printre vânãtori,
ªi l-oi învelirã
ªi drag Voine-al meu.
Cu fir calomfir
Eu cã l-oi veghearã
ªi i-oi ºuºuirã,
……………………
Buze moi ºoptirã. (n.57)
Fiind pierdut, rudele îl cautã, dar se descurajeazã ºi-l pãrãsesc repede. Ea îi rãmâne devotatã. Se roagã lui Dumnezeu
s-o metamorfozeze în negurã. Vântul o ridicã sus peste munþi, peste vãi, peste râuri. De acolo îl zãreºte pe Voinea
adormit.
Vânt cu batista-i fãcea
Drept în picioare sãrearã
Pânã ce mi-l deºtepta.
ªi în braþe mi-o lua. (n.116)
Întâlnirea emoþionantã a celor doi este una simbolicã, ea ne comunicã hotãrârea lor de a se cãsãtori. ªi, ca un
laitmotiv, se aude din nou vocea celui care va deveni un soþ adevãrat:
Nu te iau roabã sã-mi fii,
ªi te iau doamnã sã-mi fii! (n.116)
Dupã ce se cãsãtoresc, ei devin o pereche de oameni fericiþi. Se laudã reciproc ºi se felicitã cã au avut norocul
de s-au ales unul pe altul. El danseazã ºi grãieºte:
- Ferice-ºi de mine
ªi de-ai mei pãrinþi,
……………………
Zile ce-am nãscut,
Parte ce-am avut
De taicã, de maicã,

De doamnã frumoasã,
Mult e mângâioasã,
Mai frumos mã poartã
Cu cãmaºã-n-dalbã,
Dalbã de bumbac
Ca sã-i fiu pe plac. (n.129)

Ea se leagãnã întru-un vârf de mãr. Acolo:
Toarce-ºi câte-un fir,
ªi de-ai mei pãrinþi,
Rupe-ºi câte-un mãr
Zile ce-am nãscut,
…………………….
Parte ce-am avut
ªi sã fericeºte,
De taicã, de maicã,
Din gurã-mi grãieºte:
De domn tinerel,
- Ferice-ºi de mine
Mândru, frumuºel. (n.129)
……………………………………………………………………………….
Oprindu-ne aici, precizãm cã nu ne-am propus ca în aceste câteva rânduri sã realizãm un studiu cuprinzãtor
despre colindele din Ialomiþa, ci numai sã punem unele probleme, sã transmitem niºte informaþii pe care le considerãm
strict necesare pentru cititor ºi sã încercãm a stârni puþin interes pentru acest gen de poezie ritualisticã ce aparþine

unui trecut îndepãrtat ºi foarte puþin prezentului. Dar e
bine sã nu uitãm cã a fost, este a noastrã ºi ne reprezintã
mai mult ºi mai adânc decât ne putem noi închipui.
Pentru buna informare a celor interesaþi, cartea noastrã
este însoþitã de câteva anexe utile: bibliografie, un întins
glosar, indici ai textelor: pe surse bibliografice, pe localitãþi
de origine, pe categorii tipologice ºi de o listã a textelor
identificate, dar inaccesibile nouã pânã în prezent.
Pentru a fii convingãtori propunem revistei sã accepte
reproducerea câtorva colinde incluse în manuscrisul
nostru. Le redãm în continuare.
În locul oricãrei concluzii posibile spunem din nou: E
bine sã nu uitãm cã avem colindele, acest gen de superbe
cântece ritualistice care vin dintr-un trecut foarte
îndepãrtat ºi ne reprezintã spiritual mai cuprinzãtor ºi
mai adânc decât credem cã ºtim sau ne putem închipui
noi, trãitorii de astãzi.
III. Colinde strãvechi din Ialomiþa
Texte selectate de Augustin Mocanu
2
COLINDÃTORII ªI GAZDA
(Colind de boieri mari)
Icea, Doamne-n ceste curþi
ªi, Doamne-n ceste domnii,
Cestor dalbe visterii,
Sunt, Doamne, tot mese-ntinse,
Mese-ntinse, fãclii daprinse.
Iar, Doamne, la cap de masã
Mi-este un leagãn de fir galben.
Dar pe leagãn cine-mi ºeade?
ªeade-ºi Bunul Dumnezeu.
Mai de-a rând cu Dumnezeu?
ªeade-ºi bãtrânul Crãciun.
Mai de-a rând cu dumnealor?
ªeade Ion Sfânt Ion.
Mai de-a rând cu Sfânt Ion?
ªeade sfinþii toþi de-a rândul.
Mai de-a rând cu sfinþii toþi?
ªeade-ºi icea cest domn bun,
Cest boier, boier (cutare).
Dar nu-mi ºeade cum se ºeade,
ªi-mi scrie ºi-mi socoteºte
La lãscãi moldoveneºte,
Tot pe taler, franþuzeºte.
Grãi coconiþa lui:
- Ce stai, doamne, te gândeºti
De-mi sloveºti, de-mi socoteºti
Tot lãscãi moldoveneºti
Pe talere franþuzeºti?
Grãi icea acest boier:
- Catã-þi, doamnã, treaba ta,
Cã ºi eu îmi-oi cãta
Tot de trebuºoara mea.
C-astã varã ce-a trecut,
Nici un lucru n-am d-avut,
Tot am scris ºi-am socotit,
La nãfrãmi grele-am cusut,
La nãfrãmi grele de fir,
Ca sã ºterg guriþi de vin.
Astã searã-i searã mare,
Searã mare-a lui Ajun,
Mâine-i ziua de Crãciun.
Cã vouã, boieri vã vine
Noaptea pe la cântãtori,
Jur prejur colindãtori.
Mai frumos or colinda,
Mai frumos se vor cânta,
Mai frumos cã i-oþi plãti,
Mai frumos i-oþi dãrui:
C-un colac de grâu curat,
Pe colac vadra de vin,
C-aºa-i legea din bãtrâni,
Din bãtrâni, din oameni buni.
La anul
ªi la mulþi ani!
Þãndãrei,
Pãsculescu, 1910, n.50.
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DAN ELIAS

fâlfâite de mici motoraºe
pe benzinã.

***

Melancolii poluante.
Numai acest mers pe nori
în sandalele strimte
ale cuvintelor.

Numai umbra ta
trecându-mi aproape
ºi trupul nicãieri.

Numai atât?

Probabil cã þi-au crescut
minunãþie de nori
cãci plouã cu tine
aici pe pãmânt.
***
Adâncimea era numai o iluzie
a ochiului neînvãþat
cu privitul pe brânci.
Aproape strivit
de cãderea serii
dacã tocmai atunci
n-aº fi exersat plutitul
cu gândul la tine.
Diletante abisurile
din care te poþi întoarce
ca dintr-un rãzboi.
Veteran al stârnitului.

***

***
Voi deschide ochii sub iarbã
ºi-o sã vã privesc
tãlpile fierbinþi
ºi neºtiutoare.
Plutitul
n-o sã mã mai doarã
decât foarte puþin.
Voi asculta cum putrezesc frunzele
pe muzica
la fel de neterminatã
a unei ploi de toamnã.
Nimic nu e definitiv.
***
Citiþi-mã cu oase ºi carne.
Nu e nimic de neînþeles
nu e nimic ruºinos
sã stai în bãtaia de joc a lunii
în cuvintele goale.
Sunetele
mã mai trãiesc o datã.

Nu le murdãreºte nimic
sau poate
le ºtergi Tu mereu
cu pãmântul.

Am semnat tratatul de pace
Cu ceasurile.

***
Molima scrisului
cu rãsuflarea tãiatã
a celor cuprinºi de delir.
Luciditatea poate fi o smintealã
în acest univers
al treziþilor.
Toate ceasurile deºteptãtoare
sunt pentru potrivit umbre
în iarbã.
***
Minerale vorbitoare ºi-atât.
Pene din plastic
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Nu mã pot dezbrãca
în faþa nimãnui
fãrã sã mi se vadã
cioturile penelor
crescute hidos.
Am bãut din apa strânsã
în urmele adânci ale pãsãrilor
din aceastã mocirlã albastrã
ºi n-am fãcut decât febrã.
Sã fie zborul
un biet delir?
***
Asemenea tainelor Tale
pãcatele mele-s desãvârºite.

O, Doamne!
Ce oase frumoase am!
Porticuri de fildeº
deasupra acestor noroaie
în care mã caut.

Peniþe de scris caligrafic
printre rãdãcinile arborilor
crescuþi în grabã.

***

Altfel.
***

Dezmãþuri cu iarba
dimineþilor abia repetate
într-o stranie
durere de verde.
ªi migrenele perfecte.
ªi chefurile cu singurãtatea
neîmpãrtãºit ºi nelimpezit.
Ne-ai lãsat prea puþin timp
pentru sfinþenie.
***
În fiecare noapte
îmi pun urechea pe lumina lunii
ca sã te aud.
ªi doar scânteile
îmi ard timpanele
pânã în zori.
Nici nu ºtiam cã existã
atâta liniºte.
***

Eu nu le mai privesc
ºi ele nu mã mai mãsoarã
în fiecare clipã
ca ºi cum ar aºtepta ceva.

Cum sã rãmânã lumea
în urma mea?

Doar umbra-mi mai ticãie
ca o bombã
de liniºte.
***

Eu bun încã o datã de frãmântat
ºi voi s-o trãiþi?

Îngropate de vii în hârtie
ºi numai cu fruntea afarã
sprijinitã pe aer
în forma curioasã a cuvintelor.
Le þine în viaþã frica de Dumnezeu
poetul trupurilor repetate
pânã la perfecþiune.
Ne scrie ºi ne ºterge
niciodatã mulþumit.
În fiecare searã
se deschid porþile tipografiei.

Cu frunze ºi cu pãsãri?

Dacã va fi nevoie
o sã strig pe nume
fiecare fir de iarbã!
***
Arhitect al aburului
pe care în dimineþile de iarnã
îl împrãºtie trupul tãu.
ªi în acest oraº cu arcade
sprijinind desenate
claruri de lunã
îmbãtrânesc eu.
Tencuitorul de fum.

(urmare din numãrul trecut)
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MARINA ALINA DUMITRU

TIMP
Se-agaþã muritori de tine, timp,
Se-agaþã zei de pãrul tãu desprins.
Tu treci la pas de fiecare zi;
Ne-a plâns ºi toamna ºi iernile ne-au nins...
Învârþi nepãsãtor trei limbi de ceas
ªi prea devreme frângi câte-un avânt.
Puþin din tine parcã ne-a rãmas
ªi pierdem câte-un pic din când în când.
Legat la ochi cu cârpe de minciuni,
Tu nu-ncetezi sã mergi ºi nu te-opreºti.
Aº vrea sã cazi, împiedicat de dor,
ªi tare-aº vrea, cãzând, sã ameþeºti,
S-o iei încet pe drumul înapoi
ªi nimeni sã nu-þi spunã cã nu-i bine,
Sã te întorci unde-am rãmas copil
ªi-acolo unde mergi sã vin cu tine.

SUB PASUL TÃU
Pe unde calci iau naºtere minuni
ªi crini rãsar dintr-un asfalt încins;
Îºi uitã graba veºnici cãlãtori,
Cu sufletul de patimã cuprins.
Pe unde calci învie morþi ºi vii
ªi tunuri amuþesc la glasul tãu,
Cãci tu prefaci bãtrânii în copii,
Surâs scãpat din cer de Dumnezeu!
ªi fiindcã tu pãºeºti în viaþa mea
ªi mâna ta în cer deschide porþi,
Mã uit pierdut la buza care vrea,
Pe buza mea, acum, sã schimbe sorþi.

EROILOR DE BASM
Sunt pentru voi, tãcuþii mei eroi,
ªi pentru taþii voºtri fãrã moarte,
Aºa cum pentru Domnul suntem noi,
Când rãsfoim neînþeleasa-I carte.
Ridic biserici mici ºi bizantine,
Cu sfinþi schimonosiþi de pictori stângi.
Voi aþi creat ºi cer ºi munþi cu mine,
Noi nisipii castele pentru þânci.
Visãm la catedrale sfidãtoare
Cu-nflorituri, vitralii ºi ogive.
Ce alte cãi sã batem pânã-n soare,
Unde vegheaþi cu feþe milostive?
Voi fi cel mult un om între puþinii,
Sau un profan ce dezvelea morminte
Ca sã priveascã sfinte oseminte,
Mai vechi decât elenii ºi latinii.
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EVOLUÞIA JUDEÞULUI IALOMIÞA
ÎN PERIOADA FANARIOTÃ
II .AªEZÃRILE IALOMIÞENE ÎN
SECOLUL AL XVIII-LEA.
Despre îmbrãcãmintea boiereascã în epocã, Del Chiaro
menþiona cã ,,îmbrãcãmintea valahilor e aceiaºi ca ºi a
turcilor, exceptând cãciula în formã polonezã, adicã având
în jurul ei o bandã din blanã de astrahan, de 4 degete
lãþime, ce se importã din Rusia, iar cele mai scumpe sunt
purtate de boieri”19. Þãranul de la câmpie e arãtat pe
litografii de epocã sau în amintitele descrieri ca fiind
îmbrãcat sumar, cu o cãmaºã lungã ºi pantaloni de postav,
încãlþat cu opinci din piele de porc sau, de cele mai multe
ori, desculþ. Doar cei mai avuþi purtau iarna cojoc ºi cãciulã.

Þãrani din Muntenia
secolului al XVIII-lea, dupã gravurã de epocã.
(Bibl.Acad.Rom.,Cabinetul de stampe.).
Proprietatea funciarã era exercitatã în cuprinsul
judeþului Ialomiþa în cursul secolului al XVIII-lea, ca ºi în
perioada precedentã, îndeosebi de cãtre mãnãstirile mari
ºi marea boierime, menþinându-se ºi unele stãpâniri
moºneneºti. Colonizarea a continuat în Bãrãgan, ca pe
întreg cuprinsul pãrþii sudice a Þãrii Româneºti, într-o a
treia perioadã istoricã, iar cauzele sale au fost aceleaºi,
respectiv dorinþa proprietarilor de a-ºi popula ºi de a-ºi
lucra domniile funciare, invaziile strãine ºi creºterea
populaþiei în zonele de deal20. Pentru primele decenii ale
secolului al XVIII-lea, cronicarul Radu Popescu amintea
depopularea þãrii, din cauza rãscoalelor ºi a robirilor,
precizând cã Nicolae Mavrocordat a procedat la
colonizãri, atrãgând în mod deosebit pe cei ce fugiserã
peste Dunãre în Imperiul Otoman21. În a doua jumãtate a
secolului colonizãrile au fost necesare dupã depopulãrile
provocate de rãzboaiele ruso-austro-turce, îndeosebi de
cel dintre anii 1768-1774, care a provocat ,,spargerea” mai
multor aºezãri.
Dintre mãnãstiri, ca ºi în secolul precedent, cel mai
întins domeniu funciar în judeþ îl avea mãnãstirea Slobozia,
alãturi de care mai aveau proprietãþi vechi mãnãstirile
Cozia, Argeº, Snagov, Dealul, cãrora în acest secol li s-au
adãugat mãnãstirile bucureºtene Sfântul Ioan, Sfântul
Spiridon Vechi, Cotroceni, Colþea, Plumbuita, Mãrcuþa
ºi Sãrindar. Tendinþa de deposedare a vechilor mãnãstiri
de posesiunile lor, în favoarea noilor ctitorii domneºti
sau a mitropoliei apare evidentã ºi în ceea ce priveºte
acest judeþ. Cozia, prima ºi cea mai veche deþinãtoare de
domenii pe meleagurile ialomiþene, cãtre gura râului,
ajunsese dupã anul 1700, în primejdia de a-ºi vedea ºtirbite
privilegiile, aºa cum aratã un hrisov din 27 noiembrie 1711.
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Poruncind unor negustori din Oraºul de Floci, domnitorul
Constantin Brâncoveanu amintea de o jalbã a obºtii
monahale de la Cozia, în frunte cu noul egumen Serafim,
prin care se cerea recuperarea moºiei Cãrãreni22, stãpânitã
de Cozia încã din vremea lui Mircea cel Bãtrân ºi pe care
egumenul dinainte o dãruise cu de la sine putere
Mitropoliei Ungrovlahiei23, încãlcând astfel privilegiile
seculare ale mãnãstirii. La 8 aprilie 1716, domnitorul
Nicolae Mavrocordat întãrea mãnãstirii Cozia toate
privilegiile sale în judeþul Ialomiþa, aºa cum fãcuserã zeci
de voievozi în secolele dinainte. Se aminteau marea baltã
Cãbãlul cu celelalte gârle ºi cu iezerele care dãdeau în
Dunãre, pânã la Grind ºi Padina ºi Siperigul pânã la gura
Ialomiþei ºi Bucegiul ºi Comatul ºi toate gârlele, pânã la
privalul Cegãi. Ca ºi pe vremea de mult apusã a lui Mircea
voievod, se întãreau mãnãstirii imunitãþile sale acolo,
anume zeciuiala din peºte, vinãriciul, dijma pe stupi, dijma
pe râmãtori ºi altele24. Perioada intrãrii Olteniei sub
stãpânirea austriacã ºi scoaterea Coziei de sub jurisdicþia
româneascã a determinat ºi pierderea moºiei Cãrãreni, pe
care acelaºi Nicolae Mavrocordat a dãruit-o Mitropoliei,
drept compensaþie pentru moºiile olteneºti pierdute. Dupã
reintegrarea Olteniei la Þara Româneascã, comunitatea
de la Cozia ºi-a recuperat moºia ialomiþeanã, ale cãrei
hotare fuseserã deja încãlcate de vecini. Astfe, în anul
1756 se amintea cã un Doagã ºi alþii împresuraserã moºia
Cãrãreni, pentru care mitropolitul Filaret dãdea carte de
afurisenie25.
Mãnãstirea Slobozia avea partea central-nordicã a
judeþului, cu moºiile Vaideei (Slobozia lui Ianache),
Cetãþelele, Cuiburi, Degeraþi, Sãrãþeni, Murgeanca,
Berleºti-Popeºti º.a., care au continuat sã-i fie întãrite de
voievozi ºi în cursul secolului respectiv, mãnãstirea fiind
ca ºi înainte metoh al Dohiariului de la Muntele Athos. În
secolul al XVIII-lea, mãnãstirii i-au fost întãrite moºiile
sale, îndeosebi dupã unele încercãri ale unor boieri
învecinaþi de a-i încãlca privilegiile sau ale unor sãteni de
a-i jefui pãdurea sau de a ridica cârciumã pe pãmântul
mãnãstirii. Astfel, la 7 mai 1709, voievodul Constantin
Brâncoveanu întãrea mãnãstirii stãpânirea asupra tuturor
moºiilor sale din judeþele Ialomiþa ºi Sãcuieni, un loc de
casã în Bucureºti, bolovani de sare de la ocna Ghitioara,
precum ºi toate bunurile mãnãstirii de la Mãstãneºti din
judeþul Sãcuienilor, închinat ca metoh Sloboziei, de cãtre
ctitorul sãu, comisul Apostolache26. Alþi domni au dat, de
asemenea, cãrþi domneºti pentru întãrirea bunurilor
mãnãstirii. Cãimãcãmia Þãrii Româneºti întãrea la 24
decembrie 1756 stãpânirea mãnãstirii asupra pãdurii de
pe râil Ialomiþa, pe care începuserã a o tãia þiganii de pe
moºia lui Chiriþã Doicescu27, iar la 9 octombrie 1758 ºi
voievodul Scarlat Grigore Ghica poruncea cãpitanului de
la Slobozia sã apere pãdurea mãnãstirii, de jafurile
rumânilor ºi ale þiganilor Doiceºtilor28.
Mai jos de gura Ialomiþei, în secolul al XVIII-lea se
întindea moºia Vlãdeni a mãnãstirii Sfântul Ioan din
Bucureºti, ale cãrei hotare erau stabilite la 17 septembrie
1735 de cãtre megieºi din baltã, dobrogeni ºi chiar trei
turci29.O nouã hotãrnicire a moºiei se fãcea la 21 aprilie
1764, la porunca Porþii ºi a voievodului ªtefan Racoviþã,
pentru îndreptarea ,,hotarãlor Þãrii Româneºti ºi a moºiilor
de cãtre Dunãre”30.
În susul Borcei, al Stelnica ºi aproape de desfacerea
Dunãrii în cele douã braþe, unde începeau bãlþile Ialomiþei
sau Borcei, avea moºii mãnãstirea Colþea, cumpãrate ºi
dãruite de marele spãtar Mihail Cantacuzino, la sfârºitul
secolului anterior. Un hrisov din 6 august 1764 aratã
hotarele moºiei Lichireºti, ,,trase” tot de trimiºii Porþii
otomane ºi ai lui ªtefan Racoviþã31. Tot în sudul judeþului
se întindeau moºii ale mãnãstirilor Cãldãruºani ºi Radu
Vodã.
Mãnãstirea Snagov, al cãrui domeniu era întins în
cuprinsul judeþului Ilfov, avea ºi unele proprietãþi
ialomiþene, în colþul de nord-vest ºi de sud ale judeþului.
Moºia Perieþi fusese dãruitã la 22 noiembrie 1683, de cãtre
fii lui Radul Þigãnescul logofãt, iar în secolul al XVIII-lea
era împãrþitã între mãnãstirile Snagov ºi Sfântul Gheorghe
Nou din Bucureºti32. Moºia Stupinele se învecina cu
aceasta spre vest, fiind aproape de confluenþa râurilor

Ialomiþa ºi Prahova ºi fusese dãruitã Snagovului încã din
anul 1560, de cãtre jupâneasa Chera din Glãvãneºti33. Mai
spre vest, moºia Dridu sau Dridu-Snagov era în
proprietatea mãnãstirii încã de la mijlocul secolului al XIVlea, în 1464 fiind amintite cele patru mori de acolo, dãruite
de voievodul Radu cel Frumos. În secolul al XVIII-lea se
învecina cu domeniul boierilor Creþulescu, în anul 1766
fiind hotãrnicitã partea mãnãstireascã de cea a marelui
ban Toma Creþulescu34. În sud, cãtre Dunãre, moºia
Cuneºti-Rezeanca aparþinuse pânã în secolul respectiv
marilor boieri Brãiloiu. Monahul Dositei Brãiloiu avea sã
o dãruiascã ca zestre fiicei sale Stanca, cãsãtoritã cu
Obedeanu, iar dupã moartea acesteia fusese închinatã
mãnãstirii Snagov35.
Pe cursul inferior al râului Ialomiþa, cu moºii întinse în
,,funie” pânã la limitele nordice ale judeþului, iar în sud
pânã în interiorul câmpiei Bãrãganului sudic, aveau
proprietãþi funciare, pe lângã mãnãstirea Slobozia ºi
mãnãstirile Dealu (moºia Alexeni), Viforâta (moºia Fundu
Crãsani), Sfântul Gheorghe Nou din Bucureºti (moºia
Rogozu-Sfântu Gheorghe) Cãldãruºani (moºiile Cervenia,
Cãzãneºti ºi Crunþi)36, Sfinþii Apostoli din Bucureºti
(moºia Arhimandritu sau Reviga), Cotroceni (moºia
Bucu)37, Plumbuita (moºia Bucºa), Sãrindar (moºiile
Frãþileºti ºi Sãveanca-Sãrindãreanca). În pãrþile borcene,
pe lângã mãnãstirile amintite mai sus, mai aveau proprietãþi
mãnãstirile Cotroceni (moºia Fãcãeni), Dealul (moºiile
Brînceni ºi Jegãlia)38 ºi Argeº (moºia Futeºti)39. La gura
râului Ialomiþa, fosta moºie a Oraºului de Floci era dãruitã
mãnãstirilor Sfântul Spiridon ºi Mãrcuþa, prin actele de
danie ale voievozilor Alexandru Ghica ºi Alexandru
Ipsilanti, în anii 1768 ºi 177940.

Clerici ºi boieri din Muntenia secolului
al XVIII-lea, dupã gravurã de epocã
(Bibl.Acad.Rom.,Cabinetul de stampe).
Întinse domenii ialomiþene aveau, alãturi de mãnãstiri
ºi marile familii boiereºti. La Bãrbuleºti avea moºie familia
Arion, la Jilava (cu ,,trupurile” Slãtioarele, Mãraþi,
Lipãreºti ºi Ojogeni) avea un întins domeniu familia
marelui agã Ianache Vãcãrescu, la Gârbovi familia Ipsilanti,
la Grindul Fãgãraºului familia Fãgãrãºanu, la Uluiþi familia
Cantacuzino (apoi familia Ipsilanti), la Odaia Piteºteanului
familia Piteºteanu, la Piersica familia Manu, la Bueºti
familia ªtirbei, la Perieþi familia Perieþenilor. La Andrãºeºti,
moºia aparþinuse în secolul al XVII-lea boierilor
Cocorãscu ºi devenise zestre a Ilincãi Cocorãscu, mãritatã
cu Pârvan al treilea vistier. Aceºtia au vândut-o Doamnei
Maria, soþia lui Constantin Brâncoveanu, iar urmaºii
(continuare în pag. 17)
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acesteia au vândut-o boierilor Alexeanu, care aveau moºie
ºi la Alexenii de Jos41. Secolul al XVIII-lea a fost, pe de
altã parte ºi perioada în care s-au ridicat boieri ialomiþeni
de origine, proveniþi din rândul moºnenilor ºi care aveau
sã-ºi constituie la rîndul lor domenii întinse, în detrimentul
fostelor comunitãþi megieºeºti din care proveneau. Astfel
de cazuri au fost boierii Ulescu, ridicaþi din comunitatea
moºnenilor de la Uleºti, cãpitanul Ioniþã Neniºor, ridicat
dintre slujitorii domneºti de la Nãniºori (Armãºeºti), boierii
Maltezeanu, ridicaþi din comunitatea moºnenilor borceni
de la Maltezi º.a.
Deºi afectate mai mult decât în perioada anterioarã de
extinderea domeniilor boiereºti în detrimentul lor42, s-au
pãstrat în aceastã perioadã, de-a lungul Ialomiþei inferioare
ºi a Borcei, comunitãþi moºneneºti. Cele mai importante
erau aºezate, ca ºi în secolele anterioare, pe malul drept al
râului Ialomiþa, sub ,,coastã”, anume comunitãþile
moºnenilor de la Speteni, Bãrcãneºti, Condeeºti, Uleºti,
apoi cele de la Crãsani, Raºi, Orezi (Hurezi, Orezu), Piersica,
Borduºelu, Dâlga, Albeºti, Bueºti, Ghimpaþi, Poiana,
Ivãneºti, Bejgani ºi Ciuniþa, iar mai în josul râului, cele de
la Cosâmbeºti, Gimbãºani ºi Pisculeºti. Pe malul stâng al
râului, a rezistat pânã în a doua jumãtate a secolului XIX
importanta comunitate de la Orboeºti.
Una dintre puþinele comunitãþi moºneneºti ialomiþene
care a rezistat în cursul secoului al XVIII-lea, continuânduºi dezvoltarea tradiþionalã, a fost cea de la Poiana. Obºtea
din Poiana Ialomiþei a fost organizatã dupã normele
tradiþionale Þãrii Româneºti, întãrite de menþiunile din
hrisoavele vremii. Vatra satului era situatã chiar pe malul
drept al râului Ialomiþa, sub terasa înaltã a râului, aºanumita ,,coastã”. Dupã extinderea aºezãrii, s-au conturat
douã pãrþi ale satului, zise Poiana de Jos ºi Poiana de
Sus, dupã cum erau aºezate faþã de râu, fãrã însã a se
constitui în aºezãri separate, la fel numindu-se ºi
,,trupurile” moºiei Poiana, întinse sus pe ,,coastã”, spre
sudul Bãrãganului. Vatra satului era înconjuratã într-o
parte de râu ºi în alte trei pãrþi de pãdurea de luncã. Ca ºi
în secolul anterior, moºneni din Poiana sunt amintiþi în
mod deosebit ca martori la vânzãri-cumpãrãri de ocine în
vecinãtãþi ºi mai puþin ca vânzãtori ai propriilor pãrþi.
Pârcãlabi ai satului nu sunt amintiþi pânã în prima jumãtate
a secolului al XIX-lea, dar este probabil ca ei sã fi fost
tocmai dintre moºnenii chemaþi ca martori ori ca hotarnici,
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ªcoala de la Poiana, care a servit învãþãrii copiilor de
moºneni, s-a bucurat de mai multe privilegii domneºti,
din anul 1792, când se atestã existenþa sa, ºi pânã în anul
1803 primind trei asemenea hrisoave, de la Alexandru
Ipsilanti, Constantin Hangerli ºi Constantin Ipsilanti45.
O altã comunitate de moºneni, care ºi-a pãstrat
aproape întreagã moºia în secolul al XVIII-lea era cea din
Orboeºti (la 35 km est de Urziceni, astãzi) aºezatã pe malul
stâng al râului Ialomiþa, cu moºie pânã spre limita de nord
a judeþului. Comunitatea de la Orboeºti apare atestatã în
numeroase hrisoave, dupã anul 1600, când este amintit
frecvent ca martor, hotarnic sau vânzãtor de robi þigani
un Colþea vãtaf din Orboeºti, conducãtor al comunitãþii
de acolo mai multe decenii, pânã spre anul 165046. În timpul
lui Matei Basarab, sunt amintite încercãrile marelui clucer
Socol de a pãtrunde între moºnenii din Orboeºti, unde
cumpãrase ocina unuia dintre ei, ajungându-se la douã
judecãþi în faþa domnului. La 27 ianuarie 1802, când se
fãcea hotãrnicirea moºiei Orboeºti de cãtre Mihail
Greceanu, se preciza cã ,,moºia Orboeºti era stãpânitã de
moºneni ºi de Elena, nora rãposatului pitar Alexe
Niculescu”47.
Biserica ridicatã de moºnenii
din Orboeºti (1795-1797) ºi vatra
veche a satului.

Biserica moºnenilor din Orboeºti. Vedere din
interior.
Anton Maria Del Chiaro,op.cit., p.13.
Matei D.Vlad,Colonizarea ruralã în Þara Româneascã ºi Moldova
(secolele XV-XVIII).Editura Academiei R.S.R.,Bucureºti, 1973, p.21.
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Radu Popescu,Istoriile domnilor Þãrii Româneºti. Ediþie criticã de
Constantin Grecescu. Editura Academiei, Bucureºti, 1963, p.252. Cronicarul
scria cã:,,au trecut iar toþi în þara lor ºi pentru aceaia s-au împãrþit hârtii de
haraciu puþinteale”.
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Hotarele acesteia, aºa cum erau încã din vremea lui Mircea cel Bãtrân,
sunt cunoscute dintr-o traducere de dupã anul 1780 a egumenului Ilarion
Cozianul:,,Semnele ce s-au gãsit în ocolnica cea veche a Mircii voevod
sloveneascã, ale moºii mãnãstirii, Cãrãrenii ºi Luminenii. Din sus, disnpre
Cioroniea din cotu Ialomiþii, trece apa ºi merge apa ºi merge pã lângã mal ºi dã
în Ialomicioara cea veche la vale drept în stejar la bulboacã ºi de acii drept în
plop în marginea Ialomiþii ºi trece Ialomiþa de acii drept în valea Beiului ºi iase
la drumul sãpat ºi de acii drept la hotar la piatrã ºi din piatrã merge drept la
Ciungul cel Mic, de acii drept în Ciungul cel Mare, de acii în drumul Stelnicii
la piatra a de marmurã unde sã dãspart drumurile ºi apucã pã drum spre apusul
soarelui ºi dã în moºiea Ceganilor drept în dalmã în dreptul Orzii pã lângã
mãgura cu stâlpul de piatrã ºi de acolo la Jãgãlie, la trei bãºicuþe ºi coboarã în
vale drept la nuc ºi acii merge drept în cotu Ialomiþii”.D.A.N.I.C.,Mãnãstirea
Cozia, XXII/7.
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p.125.
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Ibidem, p.134.
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Hrisovul întãrea mãnãstirii ,,toatã moºiia satului Vaideei ot sud Ialomiþa,
unde iaste mãnãstirea fãcutã pe aceastã moºie, toatã cu tot hotarul ºi cu tot
venitul dupã dânsa, din hotar pânã în hotar”, apoi ,,din moºiia Vaideei de Sus
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Inscripþie funerarã din anul 1737, amintind
moºneni din Poiana.
ceea ce aratã poziþia lor fruntaºã în comunitate. Familia
lui Rãducanu Târcã, ctitorul bisericii de lemn, trebuie sã fi
fost între cele mai însemnate la vremea sa, de vreme ce
ridicã bisericã întregii comunitãþi. Comunitatea moºnenilor
de la Poiana s-a remarcat în secolul al XVIII-lea îndeosebi
prin ridicarea bisericii de lemn (1746-1747)43, precum ºi
prin atestarea celei mai vechi ºcoli ialomiþene, care a
funcþionat pe lângã biserica Sfântul Nicolae ºi care a
fost una dintre primele ºcoli rurale din Þara Româneascã44.

Biserica moºnenilor din Poiana, actualmente în
faþa Muzeului Agriculturii din Slobozia.

stânjeni 300, ce sã cheamã Sãrãþeanca”, apoi ,,un loc aici în oraºul Domnii
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Tãtariului”, ,,moºie în satul Ivãneºti ot sud Ialomiþa, stãnjeni 450” º.a. Vezi
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27
Ibidem, ms.314, f.98-98 v. (copie).
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32
Biserici cu averi proprii. Administraþia Casei Bisericii, Bucureºti,
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Moºie fostã moºneneascã, apoi a urmaºilor marelui agã Oprea din Bucu,
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Un hrisov din 20 iunie 1691, al domnitorului Constantin Brâncoveanu,
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39
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Româneascã” ºi Pavel Suru, 1921, p.20, unde se apreciazã cã ,,ceea ce
caracterizeazã rãzeºii din Ialomiþa este cã cea mai mare parte din ei au perdut
ocinele strãmoºeºti”.
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Sau 1737, dupã anul trecut pe lespedea funerarã din pridvorul
bisericii. Despre acest monument, reprezentativ pentru moºnenii ialomiþeni
ºi pentru arhitectura popularã ialomiþeanã, în general, vezi la Gabriela
Alexandru,Punerea în valoare a bisericii de lemn din satul Poiana. În ,,Tribuna
literar-artisticã ºi culturalã”, Slobozia, anul I, nr.5, 2001, p.26, precum ºi
ªt.Grigorescu,Aºezãri ºi monumente ialomiþene, p.229. Lespedea funerarã
din piatrã, adusã la Slobozia odatã cu biserica ºi fixatã în pridvorul deschis,
în partea stângã, aminteºte moºneni din Poiana primei jumãtãþi a secolului
al XVIII-lea:,,SUBT ACEASTÃ PIA/TRÃ ODIHNESCU OASE/LE ROBI LUI
DUMNEZEU/ CHIRCA, STANA, DRA/GOMIRRI, ZAVTA, DU/MITRAªCO,
PETCO,/ GHEORGHE,/ TUDORACHE,/ DOBRA, MARIA, TUDORIA,/ ªI
COPII VOICA, PÃUNIA,/ DRAGOMIR,/ DUMITRAªCO,/ VELICA, MARIA,
TUDORA,/ STAN, PENA,/ MATEI, RADA I CU/CEA, DUMITRA/DOBRA,
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N.Iorga,Istoria învãþãmântului românesc.Editura Casei ªcoalelor,
Bucureºti, 1928, p.116.
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,,Zemli Vlaºcoe.Fiind-cã sfânta i Dumnezeiasca bisericã din Poiana
sud.Ialomiþa, unde se cinstesc ºi se prãznuesc hramul sfântului ºi fãcãtorul
de minuni Ierarhului Nicolae, este la loc cu primejdia de ale rãsmiriþii
întâmplãri, din care pricinã rãmãsese la derãpãnare, ºi prin silinþa ctitorilor
s‘a adus la stare, care fiind depãrtatã de oraºe s‘a întocmit ºi ºcoalã de
învãþãtura copiilor, ºi pentru a se putea þine biserica ºi ºcoala în starea lor,
avu mila Domneascã, prin cãrþile ce le vãzum, însã de la Mãria Sa pãrintele
Domniei Mele, prin cartea de la leat 1797, Aprilie 10, i de la Domnia Sa,
repausatul Constantin Vodã Hangerli, prin cartea sa de la leat 1799,
Septembre 16, ca sã þie duoi preoþi, ce se aflã, cã fiind la numita bisericã,
anume Popa Iordache i Popa Mincul, scutiþi de toate dãrile preoteºti, ºi un
dascãl al ºcoalei de la numita bisericã, sã fie scutit de toate dãjdiile ºi
orânduielile þãrei, cum ºi drepte bucatele preoþilor ºi ale dascãlului sã fie
scutite de vinãriciu ºi dijmãrit. Aºiºderea sã þie ºi duoi lude strãini ºi fãrã
de pricinã de dajdie scutiþi ºi apãraþi de toate dajdiile ºi orânduielile
Visteriei, cãrora, dupã cercetarea ce li se va face de cãtre ispravnicii judeþului
sã li se dea ºi pecetluituri Domneºti. Deci învrednicindu-mã Domnul
Dumnezeu cu Domnia acestei pravoslavnice þãri, ne-am milostivit de am
înoit mila aceasta, dupe cum se coprinde mai sus, sã se pãzeascã nestrãmutat,
spre a fi sfintei biserici ºi ºcolei de ajutor ºi de întãrire, iar Domniei Mele ºi
pãrinþilor Domniei Mele, vecinicã pomenire. Rugãm dar ºi pe alþi fraþi domni,
cari în urma noastrã se vor învrednici cu oblãduirea acestei þeri, sã
binevoiascã a învoi ºi a întãri mila aceasta, ca ºi ale Domniilor Sale mili ºi
faceri de bine, sã fie în urmã de alþii þinute în seamã.Ii saam veceh gospod”.
V.A.Urechia,Istoria ºcoalelor de la 1800-1864.Vol.I. Imprimeria Statului,
Bucureºti, 1892, p.87.
46
Catalogul documentelor Þãrii Româneºti.Vol.II.1601-1620. Bucureºti,
1974, doc.307. Vezi ºi Catalogul documentelor Þãrii Româneºti.Vol.IV.16331639, doc.723. Un Orboeºti era atestat încã din 7 ianuarie 1480, apoi la 30
iunie 1543, dar era vorba de ocina marilor boieri ,,ziºi din Orboeºti”(unii
amintiþi în cronica þãrii ca ,,tãiaþi” de Mircea Ciobanul), aºezatã în partea
de nord-vest a judeþului Ialomiþa (uneori aparþinând ºi Prahovei), mai târziu
numitã Rãºani, astãziAdâncata.
47
Ioan C.Filitti,Arhiva Gheorghe Grigore Cantacuzino, p.6, doc.19.

(continuare în numãrul viitor)
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VASILE PANÃ

„PLÂNSUL ZÃPEZII”

(fragment)

(roman)
Moto:
A tulbura pacea amicilor noºtri prin confesia
durerilor noastre, este culmea egoismului.
Bunicul din partea mamei
Sta pe prispa joasã din faþa odãii de varã, cu picioarele
vârâte într-un hârdãu din doagã de brad, plin cu apã rece.
Când ºi când, prindea în degetele-i mari ca niºte resteie
de jug, un cocean de porumb cu care-ºi freca tãlpile ºi
cãlcâiele crãpate. Îºi întrerupea geamãtul de plãcere când
câteva raþe se apropiau prea mult de apa scursã pe obrazul
bãtãturii: „mai duceþi-vã în grijania mamii voastre de putori.
Nu mai poate omul nici-un pai sã-ºi bage în fund de voi !”
Mãrul lui Adam i se miºca când în sus, când în jos, semn cã
în sinea lui mai continua în nãduful început.
Asfinþitul soarelui, fixa pe chipul lui, culori de o
simbolisticã încãrcatã de arþag. Roºul asfinþitului,
contrasta puternic cu albul cãmãºii atârnatã într-un pop
al prispei. Streºinile mustãþilor ºi a sprâncenelor nãºteau
umbre care-ºi duceau drumul spre obraji, umeri, prispã ºi
bãtãturã, prãvãlindu-se apoi pe poarta de intrare în curtea
casei.
Bunicul, când ºi când arunca priviri duºmãnoase cãtre
meliþa de cânepã care se odihnea rezematã de coºarul
babii Stanei. Îºi mai freca cãlcâiele unul de altul, clipocitul
apei aducându-i gândurile în locul unde sta.
Toaca ºi clopotul bisericii, reamintea credincioºilor
cã a doua zi se va consuma slujba creºtinã. Se ridicã smerit,
Într-o epocã în care fenomenul literar e invadat de
asaltul informaþional ºi de mirajul calculatorului care-i
acapareazã pe tineri, ne putem întreba în ce mãsurã
lectura îºi mai atinge menirea.
Literatura a însemnat dintotdeauna o punte de
acces spre adevãrurile fundamentale, o aplecare asupra
vieþii ºi asupra omului, adresându-se deodatã raþiunii
ºi meditaþiei.
Chiar dacã accesul la informaþie este la îndemânã,
sã nu uitãm: “Cititul este un exerciþiu al minþii de
care avem nevoie, care ne salveazã din banalul care
ne sufocã, ne face mai umani ºi mai drepþi.” Cãldura
omeneascã, pe care doar hârtia o pãstreazã, se pierde
în faþa calculatorului. Cartea rãmâne un lucru sfânt!
Literatura, aceastã casã primitoare care aºteaptã s-o
locuim, nu este decât un model de a trãi, o modalitate
de a ajuta omul sã existe.
Importanþa lecturii este evidentã ºi mereu actualã.
Este un instrument care dezvoltã posibilitatea de
comunicare între oameni, fãcându-se ecoul capacitãþilor
de gândire ºi limbaj.
Factorii care determinã lectura elevilor sunt:
particularitãþile de vârstã ºi psihice, preferinþele lor ºi
climatul familial, care pot transforma lectura într-o
necesitate, „o foame de carte”.
Unul din obiectivele principale este trezizea
interesului pentru lecturã. Acesta este punctul de
plecare în activitatea ºcolarã pentru fiecare învãþãtor
ºi pentru elevii sãi ºi, în acelaºi timp, chezãºia
succesului în activitatea ºcolarã.
Lectura propriu-zisã începe dupã ce copilul
reuºeºte singur sã descifreze cu uºurinþã ideile ascunse
în spatele semnelor grafice, odatã cu descifrarea
enigmei acestor hieroglife care adesea înspãimântã pe
copii.
Fiecare învãþãtor trebuie sã sesizeze acest moment
dificil din viaþa psihicã a copilului, pe jumãtate
înspãimântat de tainele citit-scrisului ºi crispat de
efortul fãcut pentru descifrarea unor semne atât de
curioase ºi pline de mister.
În vederea formãrii interesului pentru lecturã nu
este suficient sã faci din orice copil zburdalnic, dornic
de joc, un cititor liniºtit. Pentru a deveni cititori pasionaþi
este necesar sã se formeze gustul pentru lecturã. Când
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înalt pânã aproape de streaºina casei, închinându-se cu
ochii mijiþi în gânduri curate. Mi se pãrea ca un arbore
falnic crescut în pãmântul bãtãturii, acoperit de un cer
numai al lui, unic de nepãrãsire.
Se uitã adânc cãtre meliþã, apoi mã învãlui în priviri
care nu i le cunoºteam! „Vezi tu, mãi copile meliþa aia?
Aºa mi-au tocat comuniºtii viaþa ºi sufletul!” Ofta prelung
însoþindu-ºi spusele de miºcãri gestuale pline de
semnificaþii. Prinse în cãuºul palmelor coceanul de porumb
rãsucindu-l în toate pãrþile. O terciuialã roºiaticã i se
prelingea printre degete: „Aºa mi-au stors viaþa ºi sufletul
din mine!” Îºi ducea palmele pe cap, mângâindu-ºi miriºtea
scurtã a pãrului, tuns proaspãt de foarfecele lui Marin
Bâdu. Se auzeau berzele prin vecini. Vaca de sub ºopron,
refuza ca viþelul sã-i mai smocãie þâþele goale.
Se auzi strigãt din uliþã. „Bre, Nea Jarcã! Mãi nea
Tudore !” „ Cine dracu o mai fi la ora asta?” Se mira bunicu.
Schimbându-ºi privirea de pe meliþã cãtre drum.
Cel din uliþã, strigã din nou: „Vino bre pânã încoace”.
Se sculã de pe prispã. Îºi mai frecã odatã cãlcãiele unul
de altul, apoi ieºi din hârdãu pe o pistelcã alãturatã.
Izmenele prinse în baiere sus de genunchi, lãsau sã i se
vadã ciolanele descãrnate. Plecã spre poartã odatã cu
umbra care-i ajungea pânã la gardurile vecinilor. Coatelei þeseau ulucile din beldii de salcie.
Îºi rezemã trupul obosit de laþul de sus al gardului,

CULTIVAREA INTERESULUI
PENTRU LECTURÃ
„… în casa în care nu intrã o carte, acolo
este întuneric.” (Alexandru Vlahuþã)
gustul pentru lecturã s-a format (din primii ani de ºcoalã),
acesta rãmâne pentru toatã viaþa o obiºnuinþã utilã.
Gustul pentru lecturã nu vine de la sine ci se formeazã
printr-o muncã a factorilor educaþionali (familia ºi ºcoala)
o trudã caracterizatã prin rãbdare, perseverenþã,
continuitate, voinþã, muncã ce revine în special
învãþãtorilor.
„ Eu sunt copilul
Tu þii în mâinile tale destinul meu
Tu determini, în cea mai mare mãsurã
dacã voi reuºi sau voi eºua în viaþã!
Dã-mi, te rog, acele lucruri care
sã mã îndrepte spre fericire
Educã-mã, te rog, ca sã pot fi
o binecuvântare pentru lume.” Child’s Appels .
Mamie Gepe Cole
Odatã format gustul pentru lecturã se poate transforma
în pasiune. Pasiunea pentru lecturã trebuie sã se
împleteascã armonios, organic, cu pasiunea pentru studiu,
astfel lectura suplimentarã atingându-ºi scopul instructiv.
A citi lecturã înseamnã a te instrui fãrã eforturi prea mari,
adesea delectându-te.
O formã de îndrumare a lecturii o constituie formarea
bibliotecii din clasã, precum ºi a bibliotecii de acasã.
Pentru cunoaºterea preferinþelor individuale am purtat
discuþii cu fiecare elev în parte, am examinat fiºa de cititor
de la bibilioteca ºcolii, pe care o frecventeazã cu multã
plãcere. Am verificat dacã elevii au bibliotecã personalã
– ºi ce cãrþi au în bibliotecã (vizitã la domiciliu).
Fãrã cunoaºterea acestor elemente de bazã la începutul
muncii de îndrumare a unui colectiv, îndrumarea are în
parte, un caracter empiric.
Am tras urmãtoarele concluzii: nu toþi elevii citesc în
aceeaºi mãsurã; foarte mulþi refuzã lectura în detrimentul
jocurilor pe calculator sau a unui film la TV; se citeºte puþinã
poezie; se urmãresc cãrþile cu poze colorate ºi texte scurte.

vârându-ºi capul spre uliþã. „Tu ieºti mãi Olele?” Se mirã
sincer bunicu. Cel din drum nici nu-l bãgã în seamã.
Încãlecat pe un bãþ de floarea-soarelui, scormonea praful
trimiþându-l în salcâmii ce împrejmuiau gardurile vecinilor.
Surd ºi cu mintea împuþinatã, credea cã stã cãlare pe calul
zmeului din poveste. ªiroaie de nãduºealã i se prelingeau
pe faþã.
„Dã-i apã, mãi Olele” - îl îndemna bunicu în glumã „tu nu vezi cã-i este sete?” Nãtângul se duse la puþ ºi-ºi
vârî capul în cãldarea de pe ghizduri. Sorbi adânc apa
rece, cu înghiþituri zgomotoase. Cogârþþ! Cogârþþ!! se
auzea cum apa se prãvãlea în burta lui goalã. În final
smotoci lichidul printre dinþi, lepãdându-l apoi în praful
dumului. „Aºa Olele, spalã-þi dinþii, cã aºa fac caii deºtepþi”
glumea bunicu, ai cãrui ochi erau biruiþi de compãtimire.
Sãtul de apã, a lui Mandache -vãcarul satului- o luã la
fugã cãtre deal. Peste umãr aruncã bunicului câteva
indicaþii: „Auzi bre, mâine vine tãticu dupã grâu”.
Subânþelese cã era vorba de cele douã duble de bucate
ce trebuiau date lui Tat-su’ pentru paza animalelor, pe
islazul satului. Îl mai urmãri cu privirea pe Olele pânã dãdu
colþul dupã casa lui Lisandru Delegatu, în aceiaºi goanã
nebunã.
Se înserase de-a binelea. Pãmântul se mai rãcorise.
Bãtrânul se întinse pe aºternutul de pe prispã. Perina cu
miros de busuioc ºi gutui coapte, îi fãceau bine. Berzele
îºi legãnau puii în somnul de peste noapte. Se întoarse
într-o rânã. Meliþa sta rezematã în acelaºi loc. Oftã prelung
ºi amintiri de coclealã îi sugrumau sufletul!” Ca la meliþã
m-au tocat comuniºtii!” Bãtea cu pumnul în popul prispei,
miºcând þiglele de pe acoperiº: „Uite aºa mi-au tocat viaþa
ºi sãnãtatea”. ªi, ca pentru sine, înainte de a adormi,
ºopti perceptibil apoi încet cât mai încet pânã ce totul se
pierdu în vise : „Lasã cã vin americanii! Vin americanii!
Americanii!” . . .
Va urma.
Vasile Panã
De aceea le-am dat sã citeascã ceea ce doresc, iar
apoi le-am impus. La studierea unor autori am încercat
sã le lãrgesc lista operelor care trebuie citite. Am þinut
o evidenþã clarã a lecturii copiilor, realizând o
clasificare a acestora. Cei care au citit mai puþin s-au
strãduit sã îi ajungã pe cei care au citit mai mult. Fiecare
lecturã a fost verificatã pentru a vedea ce-au înþeles
din cartea cititã.
Nazareno Padellaro afirma cã : ,, Profesorul citeºte
ºi ºtie sã citeascã bine. Dacã vrea sã-i facã pe elevi sã
iubeascã lectura este necesar sã nu-ºi satisfacã gustul
sãu, ci sã se osteneascã sã caute cãrþi construite în
jurul polilor de atracþie ai acþiunii ºi imaginaþiei.
Profesorul poate sã procedeze ca mama lui Proust,
adicã sã decupeze din stofa atâtor cãrþi costumul
potrivit pentru elevul sãu, având mereu în minte cã
cele douã dimensiuni ale acestui costum sunt
imaginaþia ºi acþiunea’’. (Nazareno Padellaro: ,,ªcoala
medie ºi problemele ei didactice’’- E.D.P.
Bucureºti,1973, p.150).
Lectura contribuie la dezvoltarea gândirii ºi-n primul
rând la dezvoltarea limbajului, la stimularea imaginaþiei,
la educarea voinþei, curajului, a stãpânirii de sine ºi la
cultivarea unor sentimente nobile.
„Cartea reprezintã mai întâi cel mai complet
depozit al inteligenþei omeneºti, înmagazinând în
filele ei cunoºtinþe, sensibilitate, fapte pe care le
pãstreazã intacte un timp nedefinit.” Slirnov SokolskiPovestiri despre cãrþi.
De aceea, noi, dascãlii, trebuie sã facem din lectura
elevilor o sursã de hranã spiritualã, sã îndepãrtãm
aceastã crizã profundã, interesul pentru lecturã, care
scade rapid pe mãsurã ce calculatorul oferã informaþii
utile în timp record, iar televiziunea rãspunde nevoii de
ficþiune a copiilor.
Un mare adevãr a spus marele nostru scriitor
Alexandru Vlahuþã : ...„ce de lucruri bune ºi frumoase
dorm uitate în cãrþi pe care nu le mai deschide
nimeni...”.
Institutor, Burduºelu Tudoriþa
ªcoala cu clasele I-VIII Gheorghe Lazãr
Judeþul Ialomiþa

În finalul sejurului de pe þãrmul Mãrii Adriatice, la
Rimini - Italia, oferite cu generozitate unor elevi ºi
profesori ai Liceului Teoretic „Grigore Moisil” din
Urziceni, ca urmare a rezultatelor deosebite la fazele
superioare ale concursurilor ºi olimpiadelor pe diverse
specialitãþi, la intrarea în þarã, mi-a venit ideea sã-i întreb
pe aceºti olimpici – adolescenþi inteligenþi fãrã
prejudecãþi ºi fãrã cliºee - sã-ºi noteze, între timp,
impresiile, rãspunzând la douã întrebãri iar, la începerea
cursurilor, în septembrie, sã discutãm.
Prima: Încearcã sã fii obiectiv punând faþã în faþã
civilizaþia româneascã ºi pe cea a þãrilor prin care am
trecut, respectiv, Ungaria, Austria ºi Italia – þarã de
destinaþie.
Rãspunsurile nu s-au lãsat aºteptate. Cred cã au
fost mult gândite. Îi ºtiam adolescenþi serioºi, aveam
încredere în posibilitiþile lor de analizã, de a selecta
esenþialul de banal, de a concentra expresia, de a face
aprecieri pertinente. Le-am pãstrat pe toate în forma lor
iniþialã, intervenind doar acolo unde au apãrut uºoare
stângãcii de exprimare, fãrã sã alterez întrucâtva calitatea
observaþiilor.
Primul rãspuns:
La noi, prea mult teren agricol nelucrat. Avem,
probabil, un cult al buruienilor ºi al mãrãcinilor. Sã
vadã Panait Istrati, ar rescrie „Ciulinii Bãrãganului.”
Avem ºi noi ºosele destul de multe ºi de bune, unele
chiar de foarte bunã calitate, chiar „curate” ºi
curãþate. Am vãzut niºte maºini tunzînd iarba pe
margine. Ce pãcat cã dincolo de ºanþ, imense suprafeþe
de buruieni, pe terenuri necultivate. Kilometri întregi
de teren, între ºosea ºi culturi, al nimãnui, lãsar parcã
într-un dispreþ total. Þãranul nostru n-a venit cu brazda
pânã în limita ºoselei. Ciulini ºi iar ciulini. Sã aibã
chinezii aºa bogãþie de teren!... Asta pentru cã am
vãzut pe un post de televiuiune cum ei au fãcut terase
ºi pe vârful munþilor. Mã uitam în þãrile prin care am
trecut, pe coline domoale integral cultivate ºi aveam
impresia, la un moment dat, cã pietrele se vedeau ca
niºte cartofi de mãrime mijlocie, pe un sol roºiatic,
nici mãcar cernoziom. Totuºi, îl lucrau, iar producþia
la porumb trebuie sã fi fost foarte mare. Oricum, solul
nostru este superior, dar probabil este lãsat în
„conservare”. Ce-i drept, nici ploile lor nu se potrivesc
cu ale noastre. Vreau sã zic seceta. Am vãzut însã, pe
zeci de km, în Italia, vii irigate, prin furtune de diverse
mãrimi, cu picurator. Pe deasupra, ciudat lucru, viile
mai erau ºi acoperite cu niºte plase imense. Cred cã
protejau contra pãsãrilor. ªi ne mai mirãm cã
importãm struguri ºi fructe din Italia!
Al doilea rãspuns:
Am fost hotãrâtã sã privesc programele italienilor
la TV. De cum veneam în camera hotelului ºi
deschideam televizorul, butonam pe toate canalele.
Nicãieri n-am vãzut scene de groazã, filme, cum le
zicem noi „horror”. Foarte decente. M-am familiarizat
întrucâtva ºi cu limba. Cele mai multe puneau
probleme de viaþã, multe cu adolescenþi, cu tineri,
multe emisiuni distractive. Am urmãrit ºtirile la ei.
Nimic indecent. Nimic ºocant. Nicio imagine cu
accidente pe ºosele sau autostrãzi. Dau la ºtiri, locul,
ce ºi cum s-a întâmplat, dar fãrã imagini sã þi se facã
pãrul mãciucã. Urmãream cum toatã Italia a fost
ºocatã de informaþia despre un accident cu vreo ºapte
morþi, pe o ºosea din zona Trieste. Arãtau, printr-un
cerculeþ, doar locul pe hartã al accidentului ºi
consecinþele, fãrã nicio imagine. La posturile
româneºti, sunt prezentate astfel de ºtiri la ore de
maximã audienþã ºi cu o intonaþie a prezentatorului,
de crezi cã este sfârºitul lumii ºi, urmãrind searã de
searã ºi pe toate canalele, ai senzaþia cã la noi se
întîmplã toate grozãviile din lume. Eu cred cã ºi pe la
ei se întâmplã fel ºi fel de minuni, dar le transmit mai
discret, fãrã sã traumatizeze, adicã fac ºi educaþie.
N-ar face bine televiziunile noastre, mãcar postul
naþional, sã preia informaþii ºi de la alte televiziuni,
sã vedem ºi noi cum e la alþii? Nu toatã lumea de la
noi ar avea posibilitatea sã cãlãtoreascã, mãcar
virtual. Îmi pun întrebarea dacã nu cumva, fãrã sã se
vrea cu tot dinadinsul, se produce o culpabilizare a
românului, de ajunge sã creadã cã chiar este ultimul
în Europa. Prea des se aude printre noi zicala: „Ca la
noi, la nimeni!” Este un stres continuu, generat de
goana dupã senzaþional. La capitolul „civilizaþie”
cred cã stãm rãu.
Încã ceva, cred eu, interesant. ªtirle, la ei, vizau
tot teritoriul italian, repartizate proporþional pe
regiuni, nu numai din Roma, care mi se pãrea cã-i
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chiar ignoratã. Dacã deschizi la orele de maximã
audienþã, la noi, toate ºtirile se concentreazã pe ce se
întâmplã în Bucureºti, pe politicã, pe scandaluri,
provincia este complet ignoratã. ªi ºtirile sunt sunt
eminamente negative. Cred cã dacã i-ar da cuiva prin
cap sã înfiinþeze un post de TV care sã transmitã numai
lucruri interesante ºi bune care se întâmplã în þara
noastrã, ar face o foarte mare audienþã, într-atât este
sãtulã lumea numai de rãu. Pe aceastã portiþã ar
pãtrunde ºi în inimile românilor optimismul. Tot auzind
numai de rãu, chiar se crede cã suntem cei mai rãi de pe
continent. Orice minciunã repetatã devine adevãr. Ori,
cum exemplul negativ se ia, mulþi inºi imitã ceea ce
vãd...Un post de televiziune a transmis o ºtire
cutremurãtoare: doi tineri uciseserã un bãtrân într-un
apartament, în scopul jafului, pe urmã i-au scos ºi ochii;
nimeni nu ºtia de ce. Prinºi dupã foarte puþin timp,
criminalii au recunoscut, dar au explicat cã vãzuserã
un film în care se procedase la fel, dar de acolo luaserã
ºi informaþia cã, chipurile, ultima imagine pe retina
mortului ar fi fost imaginea criminalului. Ca sã nu fie
recunoscuþi cumva...
Al treilea rãspuns:
În zece zile cât am stat ºi cât am umblat pe trotuarele
(multe de marmurã!) ºi pe ºoselele Italiei, o singurã
ambulanþã încerca sã-ºi facã loc, fãrã prea multã
greutate ºi fãrã sã þipe cu sirenele-i stridente, sã
„terorizeze”efectiv un oraº întreg cum se întâmplã la
noi. Avea doar girofaruri albastre. Curios, îºi fãcea loc,
discret, doar cu luminile intermitente de deasupra, fãrã
avertizãri sonore. ªoferii se dãdeau repede ºi discret la
o parte, fãrã sã se enerveze nimeni. Erau de-o politeþe
exemplarã. Nu mai spun cã n-am vãzut pe cineva trecând
pe roºu, sau traversând decât pe zebre, care erau peste
tot, aproape cã sufocau pe ºoferi. În Viena, am urmãrit
cu foarte mare atenþie, n-a sunat niciun claxon, se auzea
doar un fâºâit monoton de maºini. ªi nici poliþie nu era.
Chiar nici nu ºtiu cum aratã uniforma unui poliþist
austriac. Nici al unuia ungur. In Italia am avut noroc,
am vãzut doi carabinieri. Au ºi observat cã ºoferii noºtri
sunt pe cale sã facã o greºealã, opriserã într-un loc
interzis, sã ne urcãm noi, doar i-au prevenit...
Apropo de ambulanþe, m-am nimerit odatã în
Bucureºti în zona Obor. Aºteptam pe cineva. Ne
dãdusem întâlnire la Donald-ul din colþ. Salvãri peste
salvãri urlau cu toate sirenele, venind din toate
direcþiile, parcã-ºi dãduserã întâlnire aici, sau pãreau
a fi în grevã. Urmãream forfota de maºini „Ce sã-i faci?
Mã încurajeazã cineva din apropiere, vãzându-mã
oarecum îngrijoratã. În zona aceasta sunt o mulþime de
spitale: Spitalul de Urgenþã, spitalul „Gr.
Alexandrescu”, spitalul Colentina, mai încolo, spre
Pantelimon, Oncologia, apoi Fundeni...”
„Dar de ce orãcãie aºa disperate?” „Circulaþia.
Aglomeraþia. Graba. Obiºnuinþa. Stare de asediu. Încã
un stres pe bietul bucureºtean. ªi asta de dimineaþa
pânã seara ºi de noaptea pânã în zori ...”, mi se
destãinuie cu mare nãduf interlocutorul. „Un blestem
ºi pe bietul bolnav, cãci nu se ºtie dacã mai ajunge pe o
aºa circulaþie infernajã, dar ºi pe bietul...”, a conchis
îndepãrtându-se. N-am mai auzit ultimele cuvinte cãci,
dupã o perioadã de scurtã acalmie, este blocatã în
intersecþie încã o ambulanþã cu toate sirenele date la
maximum, însoþitã de alte zeci de claxoane ale unor
maºini care profitau vrând sã-ºi facã loc în urma ei...
Al patrulea rãspuns:
Sincer sã fiu, am urmãrit foarte atent cum circulã
italienii ºi în oraºe, dar ºi pe autostrãzi. Pentru o
informare corectã, la ei nu prea am vãzut ºosele, doar
autostrãzi. Pe când noi construiam socialismul victorios
la oraºe ºi sate, ei îºi vedeau liniºtiþi, fãrã prea multã
vorbã, de treabã, adicã se gândeau la viitor, construiau
autostrãzi. Mii de km! Contrar faptului cã sunt
meridionali, adicã latini, adicã temperamentali, la
volanul oricãrei maºini s-ar afla, sunt calmi, liniºtiþi ºi
politicoºi. N-am auzit decât foarte rar claxoane, foarte
discret. Nu cred cã la ei existã nervozitatea asta nebunã
din Bucureºti, dorinþa de a mai înainta câþiva metri, nam vãzut acea competiþie acerbã pentru a câºtiga un

loc mai în faþã la semafor. Verbul cel mai utilizat la
noi este: „Bagã-te, mã, odatã, þãrane!” Apelativul
nu mã mai impresioneazã, cãci am auzit o replicã ºi
mai bunã: „Nouãzeci ºi opt la sutã dintre
bucureºteni sunt þãrani, iar doi la sutã au uitat cã
sunt þãrani!” Asta nu înseamnã cã nu sunt ºi la noi
ºoferi politicoºi care, vãzându-te în dificultate, au
rãbdare ºi te ajutã sã schimbi corect banda. Uneori,
ni s-a întâmplat sã avem parte de o politeþe exageratã.
Interesant, la italieni, foarte frumos circulau
mopetele, conduse ºi de femei, ºi de mulþi tineri, de
pensionari – extrem de numeroase, dar bine echipate.
Îºi aveau locul lor pe ºosele, nu forþau pãtrunderea
pe toate pãrþile, printre maºini. Mergeau în aceeaºi
bandã, respectau maºinile ºi erau respectate. Nu
depãºeau ºi nu erau depãºiþi decât regulamentar,
decât pe altã bandã. Nu tu înjurãturi, nu tu þipete.
Trecerile de pietoni la ei sunt sacre, ºi pentru
pietoni, ºi pentru ºoferi. Apropo, în oraº la noi am
vãzut o scenã care i-ar fi oripilat ºi pe italieni, ºi pe
austrieci, ºi pe unguri, dacã ar fi vãzut-o. O maºinã
opreºte, regulamentar, la trecere. Pe zebrã, o tânãrã,
care, din cine ºtie ce motiv, pãrea cã nu se grãbeºte.
Când a ajuns în dreptul ºoferului care înaintase cu
maºina pânã în dreptul fetei, ce-a fãcut nemernicul?
A aruncat (se vedea cã are exerciþiu), ditamai flegma
pe chipul acesteia, apoi a demarat în trombã, lãsândo pe fatã încremenitã ºi pe ceilalþi trecãtori fãrã
replicã... Pe geamurile autoturismului respectiv sau ivit câteva figuri tuciurii ºi labe aneninþãtoare
care gesticulau ºi înjurau cu capetele scoase pe
fereastrã, ca niºte maimuþe, întoarse spre fata care
îºi ºtergea plângând balele de pe faþã...
Ce-i drept, la italieni, intersecþiile, acolo unde
se poate, nu mai sunt intersecþii, ci sensuri giratorii,
foarte bine marcate ca, de altfel, ºi trecerile pentru
pietoni.
Despre vreo maºinã parcatã neregulamentar?
Nu-mi dau seama. Legea, regula ºi civilizaþia îºi spun
cuvântul. O rudã de-a noastrã ne-a povestit cum, fãrã
sã vrea, a parcat, în Paris, neregulamentar. Nici nu
ºi-a dat seama când au venit sã-i ridice maºina. Cea mai pãtimit! Nu mai vorbim cu câtã uºurare a
acceptat amenda, numai sã nu-i ridice maºina!
Al cincilea rãspuns:
Poate cã ºi localitãþile noastre – oraºe ºi sate –
ar arãta, în ochii noºtri ºi ai strãinilor, mai altfel,
dacã intrãrile ar fi mai bine supravegheate. Efectiv,
te oripileazã sã intri, mai ales cu trenul, într-un oraº
de-al nostru. Pe km întregi, în stânga ºi în dreapta
cãilor ferate, gunoaie ºi iar gunoaie. Bãnuiesc cã se
tot ridicã ºi iar se fac la loc, dar mai repede cred cã
nu se ridicã. E deja un cerc vicios. Aºa ºi pe lângã
ºosele. Am vãzut lucrãtori de la drumuri cã adunã,
din când în când, în niºte saci, sticlele ºi hârtiile.
Apar iar dupã un timp. Odatã, în faþã, într-un trafic
destul de intens, se mergea în coloanã, un ins a
aruncat pe fereastra maºinii o cutie, probabil de bere.
Cel din spate a frânat autoturismul, sã se fereascã,
din instinct, crezând cã-i vine obiectul în parbriz. La lovit cineva, destul de puternic, din spate. Cel care a
aruncat cutia s-a tot dus, ceilalþi doi au rãmas sã se
certe, sã cheme poliþia...Tevaturã mare...
Declaraþii...Amendã cã nu a respectat distanþa, câte ºi
mai câte..., plus nervii, plus timpul pierdut, baºca
cheltuiala... Am înþeles cã în Occident ºoferii înºiºi, dacã
observã vreo neregulã în trafic, dau telefon la poliþie.
Aceasta apare ca din pãmânt. ªi nu prea stã de vorbã.
Doar constatã. Abia atunci am înþeles de ce pe
autostrãzi sunt instalate destul de des telefoane speciale.
Apropo, venind de la Iaºi spre Bucureºti, am
pãþit-o rãu de tot, dintr-un alt motiv: pe tot traseul
n-am gãsit nici o singurã toaletã. Cum moteluri nu
prea erau, cum pãduricile erau la distanþe relativ
mari de ºosea, cum era primãvarã ºi porumburile ºi
floarea –soarelui de pe margini nu prea se ridicaserã,
vã cam daþi seama cã singurul adãpost pentru
necesitãþia trebuit sã fie sacrificatã roata maºinii,
spre hazul celor care depãºeau, fãrã sã-i închipuie
cã le va veni ºi lor rândul...
Ne trebuie mult ca sã ne civilizãm?, mã întreb eu
ºi poate ºi alþii. Problema e de unde începem ºi cum
procedãm. Oricum, cercul vicios trebuie întrerupt de
undeva! M-am bucurat când am vãzut cã mulþi
primari au fost realeºi, unii chiar având mai multe
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Colonelul Traian Olaru
deschise ochii încet,
încercând sã identifice
locul în care se afla. Era,
fãrã doar ºi poate, o
rezervã de spital, dar –
oricât se strãduia – nu
reuºea sã-ºi aminteascã
nici cum, nici de ce
ajunsese acolo. Nu exista
decât o modalitate de-a
Florentina Loredana
gãsi rãspunsul.
Dãnilã
Încercarea de-a se
miºca fu ratatã din start. Constatã lesne cã nu-ºi
mai simþea mâna ºi nici piciorul stâng, iar în mâna
dreaptã avea înfiptã o branulã, legatã la un furtun.
„Bunã treabã! Doar p-asta n-o pãþisem. Sper ca
mãcar voce sã mai am.”
Mai avea. Dupã vreo cinci minute de când
începuse sã strige, slab la început, apoi din ce în ce
mai tare, intrã val-vârtej o asistentã care-ºi þuguie
buzele a mirare.
- Fiþi bunã, domniºoarã...sau doamnã, mi-aþi putea
spune unde sunt ºi de ce mã aflu aici?
- Bine-aþi revenit printre noi, domnule caporal!
Vã aflaþi de trei zile în Spitalul Militar, unde aþi fost
transportat de urgenþã ca urmare a unui atac
cerebral, în urma cãruia aþi intrat în comã ºi aþi
paralizat pe partea stângã, anunþã sec asistenta,
preocupatã de ºlefuirea unei unghii.
Colonelul zâmbi uºor, nu cã era de râs, nici pentru
cã i-ar fi fost dragã asistenta-manichiuristã, ci pentru
drãgãlãºenia pe care-o rostise, fãrã sã-ºi dea seama.
„Domnule caporal”. Nici nu mai ºtia cât sã fi trecut...
- Vã mulþumesc. Cum aº putea sã-mi anunþ
familia?
- Familia dumneavoastrã ºtie. ªoþia a spus c-o
sã mai sune ea.
„E clar. Sã trecem la lucruri mai practice.”
- Aº putea vedea un medic?
- Acum nu. Vizita doctorului s-a încheiat. Dar în
mod sigur, o sã vinã mâine. Pânã atunci, încercaþi sã
vã odihniþi.
- S-ar pãrea cã mã odihnesc de trei zile...
- Trei zile aþi fost jumãtate mort. Oboseºte omul
dupã viaþã, d-apãi...
„Ia te uitã ce filozoafã!”
- Dacã nu vã mai sunt de folos, eu mai am ºi altã
treabã.
- Mulþumesc, mi-aþi fost de mare ajutor.
ªi „filozoafa” ieºi la fel de vijelios precum intrase.
Rãmas singur, cu gândurile învãlmãºite, încercã
sã uite de invaliditatea lui, concentrându-se mai
degrabã asupra durerii surde din suflet, a cãrei cauzã
nu ºi-o amintea. Dar o simþea acolo stãpânã,
cerându-ºi toate drepturile, crescând în intensitate,
ameninþând sã se reverse. Nu era ca acea durere
cronicizatã, cu care se obiºnuise sã trãiascã, fiindu-i
nelipsitã în ultimii treizeci de ani de viaþã. De data
aceasta era altceva, de o altã naturã, mult mai adâncã
ºi mai acutã, cu atât mai parºivã cu cât nu o putea
privi în faþã, sã-ºi poatã alege armele de luptã
împotriva ei.
Schimbã macazul, amintindu-ºi cã-n momente
critice trebuie sã te concentrezi pe lucruri pozitive,
plãcute ºi frumoase. Porni motorul de cãutare în
memorie, scotocind dupã acele perle nepreþuite – clipele
în care fusese fericit. Cãutare zadarnicã. Nu-ºi putea
aminti mãcar una. Însã nu renunþã, reproºându-ºi
aproape: „Nu se poate s-ajungi la cincizeci ºi nouã
de ani fãrã sã-i fi furat vagaboantei de viaþã mãcar
o clipã de fericire.”
Ia sã vedem, de cine ºi-ar fi putut lega fericirea
(cãci omul nu poate fi fericit de unul singur decât
dacã-i fie nebun, fie înþelept – ori el nu fusese nici
una nici alta). De Ioana, desigur. Mãcar atunci, la
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început, când a luat-o, sã nu fi fost nici mãcar atunci
în al nouãlea cer? Nu-ºi amintea. ªi dac-o fi fost
vreo bucurie, aceea i-a fost umbritã de lipsa
solidaritãþii celor din jur, mai ales a celor dragi.
Surorile tãceau, poate din respect pentru el,
întotdeauna îl consideraserã autoritatea din casã. Dar
era o tãcere grãitoare. Ca ºi tãcerea tatãlui, de altfel.
Maicã-sa încercase firav o urmã de revoltã:
- Trãienuº, mamã, te-am crescut ca pe-o floare,
numai io ºtiu cu ce chin te-am þinut la ºcoli...eºti
sufletul meu (n-au decât sã se supere fetele-astea),
mi-eºti mai drag ca lumina ochilor...n-ai mai gãsit,
mamã, pânã la o telefonistã?
Atât se pricepuse sã zicã, chit cã sufletu-i de
mamã ar fi avut mai multe de zis. Cãci nu existã
detector mai sensibil decât un suflet de mamã care
iubeºte.
O fulgerase cu privirea, mormãindu-i sentinþa pe
un ton grav:
- Mamã, eu p-asta o iau! Ai face bine sã te
obiºnuieºti cu ideea. Ori dacã nu...pe mine n-ai sã
mã mai vezi. Priceeepi? ªi-aproape ridicase glasul,
strângând din pumni.
Sãrmana maicã-sa se grãbi s-o dreagã, speriatã:
- Bine, mamã, dacã þie-þi place...Pân’ la urmã,
nu trãim noi cu ea. Sã fiþi sãnãtoºi! ªi mie sã nu-mi
mai spui cã n-am sã te mai vãz, decât dacã vrei sã
mã omori. Cã nu þi-am spus-o cu rãutate, da’ te-am
tot vãzut amãrât, parcã nu þi-s toþi boii-acasã. ªiatâta ºtiu ºi io – cã nu-þi treb’e carte ca sã ºtii asta –
când omu-i bucuros, i se citeºte pe faþã, ºi-n firele de
pãr se cunoaºte. Da’...cine ºtie? M-oi înºela eu.
Asta fusese.
Singur, nea Petrea – fratele lui taicã-sãu – c-o
þuicã la bord, avusese curajul sã-i zvârle adevãrul în
faþã:
- Bã, Trãienele, bããã! Nu-º’ cu cin’ te-o fi fãcut
pã tine mã-ta, da’ noi n-am fost proºti din neam, aºa
sã ºtii. Ce eºti tu, mã, bãrbat sau muiere cu coaie?
Tu nu vezi, mã, cu cin’ te-nsori? Cascã bine ochii ºiascultã-mã pã mine, cã-s vulpoi bãtrân, uns cu toate
alifiile. Câte d-astea nu mi-a trecut mie pân mânã –
ca sã nu zic vorb-aia – n-ai tu fire de pãr în cap ºi
nici pã picioare. Dacã mã luam dupã toate
mironosiþele care-a-ncercat sã
mã-mbrobodeascã, eram mâncat de viermi pânacuma. Ce mã f... pã mine la cap, cã te-ai culcat cu
ea ºi tre’ s-o iei? Tu nu ºtii cã bãrbatu’, dupã ce-ºi
face treaba, zice sãru’mâna – dacã zice! – ºi-apoi
îºi ia cãciula ºi pleacã? N-oi fi ºtiind, cã n-oi mai fi
fost la muieri, c-ai stat cu cãrþile-alea-n braþe de tea tâmpit ºi-ai rãmas flãcãu la douãj’nouã de ani. ªi
tare-mi e cã cãrþile-alea nu te-nvaþã d-astea...
Plecase fãrã sã-i adreseze vreo vorbã, sãtul sãi audã vulgaritãþile. Cu ãsta nici mãcar nu ºi-a bãtut
capul. Ce ºtie Petrea? Un beþivan.
De-ar fi putut sã nu ºi-l fi amintit toatã viaþa! Din
pãcate, pânã ºi aºteptãrile lui nea Petrea fuseserã
depãºite, ºi nu o datã i-a venit sã-l strângã de gât,
dar nu ºtia nici el bine de ce – cã-i cobise sau cã nu
pusese mâna pe par sã-i bage minþile-n cap.
Prima datã i-a confirmat bãnuielile Gheorghe,
prietenul lui de-o viaþã.
- Mã Traiane, îi spusese, zic cã nu te-oi supãra,
dacã þi-oi spune. Da’ pân’ la urmã, ºi dacã te superi,
tot mi se rupe.
Aºa era Gheorghe, i se „rupea” de toatã lumea.
Iar Traian nu ºi-a putut explica niciodatã cum un om
atât de diferit de el l-a putut „înrobi” într-o prietenie

fãrã cusur atâþia ani. Singurul punct de tangenþã între
ei doi era sinceritatea, altfel nimic nu pãrea sã-i
apropie. Dar pânã ºi sinceritatea asta ºi-o exprimau
diferit. Gheorghe nu umbla cu fineþuri, cu
menajamente, þi-o trântea exact aºa cum îi venea la
gurã; ca ºi de data aceea:
- Mãi omule, nevasta asta a ta... mai auzisem ºi
eu, dar nu m-am bãgat, cã nu era treaba mea. Dar
trebuie sã ºtii cã pânã ºi la mine s-a dat; da’ nu aºa,
cu aluzii; direct, ca o iapã-n cãlduri, gata sã se urce
pe mine. ªi-þi jur pe diploma mea de inginer cã-i
singura femeie pe care-am refuzat-o. Nu cã nu mi-ar
fi plãcut, chit cã mi-a cam fãcut scârbã, dar n-aº fi
putut sã nu-þi spun, ºi ºtiu ce-ar fi-nsemnat asta pentru
tine. Nu-mi mulþumi! Am fãcut-o pentru mine, sã
mã pun bine cu ºefu’. ªi râse tare de gluma lui.
Toþi ºtiau cã Gheorghe n-avea ºef. Era inginer
de aeronave ºi conducea departamentul de
întreþinere din Unitatea Militarã la care Traian era
comandant adjunct. El nu cunoºtea ºefi,
n-auzise de ierarhii sau de subordonare. ªi nimeni
nu putea sã-i facã nimic, pentru cã era as în meseria
lui ºi ºi-o exercita cu pasiune. O singurã datã
încercaserã, într-o ºedinþã, sã-l tragã la rãspundere
ºi sã-i aplice o sancþiune pentru o defecþiune care,
nu cã nu fusese depistatã la timp, nu cã nu fusese
remediatã, dar nu fusese înregistratã. Atât i-a trebuit
lui Gheorghe ca sã ia foc ºi sã le zvârle-n ochi ceavea pe suflet. Þâºnise-n picioare, întrerupându-l pe
comandant fãrã drept de apel. Ce „tovarãºe
comandant”? Ce „permiteþi sã raportez”? Direct:
- Bã guguºtiucilor, n-aº avea parte de epoleii vo’tri,
cine vã credeþi, fraþilor, sã mã judecaþi pe mine? Mã,
voi n-aþi înþeles pân-acuma cã voi sunteþi la mâna
mea ºi nu invers? Ce sunteþi voi, mã? Niºte hârþogari
aroganþi, care vã trageþi aroganþa din banii grei pe
care-i câºtigaþi nãscocind planuri pe care vi le
dejucaþi singuri a doua zi. N-aþi înþeles cã, pentru ca
voi sã vã lãfãiþi ºi sã vã jucaþi de-a rãzboiul, cineva
mai trebuie sã ºi munceascã-n þara-asta? I se rupe
avionului în coadã de hârþoagele voastre, dacã eu
nu-i fac ce-i trebuie. ªi te pomeneºti cã stã-n loc de
niºte mâzgãleli, când i-o veni sã pice!
N-am scris nenorocita-aia de hârtie, n-oi fi avut
timp. ªi ce-o sã-mi faceþi? Mã daþi afarã din þarã?
Mi se fâlfâie. N-am sã mor de foame. Construiesc
avioane de jucãrie pentru copii ºi le vând ca pe pâinea
caldã. Da’ voi ce-o sã faceþi, mã, dac-o sã fiþi daþi
afarã? O sã vã-ntindã câinii; cã nu te plãteºte nimeni,
în afarã de Statu-ãsta tâmpit, pentru frecat ridichea
la alþii.
ªi tot aºa o þinuse, pânã-i adusese-n stare sã îi
cearã scuze, eventual ’i sã-i mai dea o primã, numai
sã tacã.
La auzul celor spuse de Gheorghe, Traian simþi
reculul celei mai fãþarnice dintre arme, pe care, din
pãcate, nu o studiase ºi cãreia nu ºtia cum sã-i facã
faþã – durerea de-a te fi aruncat singur într-o viaþã
pe care n-ai fi dorit-o nici inamicului.
Era obiºnuit sã-ºi trãiascã durerile în sine, fãrã
vreo urmã de semne exterioare, poate ºi datoritã
instruirii de care avusese parte ºi care, cu timpul, îi
devenise o a doua naturã.
Dupã primele fraze, nu-l mai urmãri pe prietenul
sãu, urmându-ºi mai degrabã firul propriilor gânduri.
Fãrã sã-i pese cã Gheorghe încã mai vorbea, îl
întrerupse la mijlocul frazei, adresându-i-se cu calmul
din care nu-ºi ieºea niciodatã:
- ªtii, nu te supãra, dar nu mai pot rãmâne cu
tine. Trebuie sã fac un drum la Tribunal.
- Ce treabã ai cu Tribunalul?
- Ce-ar putea sã facã unul ca mine la Tribunal,
decât sã bage divorþ?
Gheorghe îl privi interzis câteva secunde, dupã
care, revenindu-ºi, îi fãcu semn cu mâna la cap:
(continuare în pagina 21)

Îmbrãþiºãri pentru
Florentina (1)
(urmare din pag. 20)

- Se vede treaba nu doar cã eºti încornorat, dar
mai eºti ºi tâmpit pe deasupra! Ce dracu’, mã Traiane,
cât tre’ sã mai gândesc eu în locul tãu? Tu nu-þi dai
seama în ce rahat te-ai bãga?
- Un rahat mai mare decât cel în care sunt nu
existã.
- Mã, tu ai bãut cucutã! Ce þi-au pus ãia azi la
popotã-n farfurie? Lasã-mã, barem, sã-þi explic, cã
bag de seamã cã la tine gândirea a-nceput sã doarã.
Care va sã zicã, dacã tu bagi divorþ, dosarul tãu va fi
fãcut varzã. Mã, varzã,-nþelegi?!
- Puþin îmi pasã de dosar! Pricepe un lucru,
Gheorghe, sunt fiu de þãrani; am trãit printre lanuri
de porumb, pe care nu le pictam, le sãpam ºi le
culegeam apoi; ani de zile mã trezeam dimineaþa la
cinci, sã duc vaca la izlaz. La ºase mã-ntorceam,
îmi luam bocceaua ºi strãbãteam trei kilometri pe
jos, pânã la ºcoalã, printr-o vale în care fluierau
vânturile Bãrãganului. Crezi cã, dacã ai mei nu mã
dãdeau la ºcoalã, mã mai sinchiseam acuma de
dosar? Nu mã vezi în stare sã fac ºi altceva? Am sã
cultiv pepeni pe care-apoi am sã-i vând. Sau poate
mã-nveþi ºi pe mine sã fac avioane de jucãrie, zise
uºor ironic.
- Te-nvãþ pe mã-ta! Mã, tu te-ai þãcãnit de tot?
Cred c-ai rãmas dus cu vaca, de când o tot plimbai
la câmp. Vorbeºti de parcã eu aº lucra ºi la Contrainformaþii, nu tu. Uiþi, pesemne, cã nu poþi pleca
oricum ºi când vrea muºchiu’ tãu. A, dacã eram eu,
era altceva! V-am pupat pe portofel, salutare ºi-un
praz verde. Da’ tu? Dã-mi voie sã-þi amintesc cã
eºti mai însurat cu meseria ta decât cu Ioana.
Avea dreptate Gheorghe. Traian fusese atât de
tulburat, încât uitase cã libertatea lui e doar o iluzie,
iar cultivatul pepenilor, în cel mai fericit caz, un vis
pentru pensie. Dar nu se dãdu bãtut:
- ªi-apoi, de unde ºtii cã divorþul meu are s-atârne
atât de greu? Oricine ar putea înþelege...
- Te-a fãcut mã-ta poet, nu-º’ ce-i fi cãutând în
Armatã. Hai sã þi-o explic ºi p-asta, da’ s-a terminat
oferta, dai o bere. Mai întâi, la cum o cunosc pe
Ioana, n-o sã fie-n veci de acord cu divorþul. Ei îi
trebuie un prost care sã care ºi sã fie mai mult plecat.
De restul are ea grijã. Cum n-o sã fie de acord, o
sã-ncerce sã te scoatã pe tine vinovat, rãmânând ea
basma curatã.
- Asta-i culmea! Cum ar putea sã mã scoatã
vinovat? ªtii ºi tu ce om sunt ºi mã ºtie toatã lumea...
- Hai cã eºti dobitoc! Închide dracului gura-aia ºi
lasã-mã sã vorbesc! Te ºtie toatã lumea! Parcã pe
tine te judecã lumea. Te judecã o mânã de cretini cu
coaie. Oi fi atât de naiv încât sã crezi cã Ioana s-a
oprit la portarul Unitãþii ºi la ºoferul tãu? Cu ãia s-a
jucat, doar aºa, sã te umileascã. Acum pricepi? Nam vrut sã fiu atât de direct, da’ tu ai cerut-o.
ªi-apoi, ar fi în stare sã-þi ia copiii ºi sã nu te lase
sã-i mai vezi. Nu-mi spune ce tatã exemplar eºti, cã
ºtiu. ªi ºtie toatã lumea, cum zici tu. Dar mai ºtiu cã
un întreg barou nu se poate lupta cu p... unei muieri
ordinare. ªi-acum, spune-mi dacã-i ceva ce n-ai
înþeles.
Cu asta ar fi trebuit sã-nceapã Gheorghe – cu
copiii. Pe care Traian nu doar cã-i iubea, dar erau
singura lui bucurie în viaþã. Chit cã cel mare,
Alexandru, nu era al lui, dar când îi spunea „tãticule”
i se rupea inima. Pe aceºti copii nu doar cã nu putea
risca sã nu-i mai vadã, dar, nici mãcar pentru onoarea
lui terfelitã, nu i-ar fi expus ruºinii de-a afla ce mamã
au. Pentru nimic în lume.

Marian Cioban expune la Muzeul Civilizaþiei Gumelniþa-Olteniþa

Un artist la început de drum
Petru Creþia spunea cã este greu de
închipuit un om care sã nu aibã o anumitã
relaþie cu priveliºtea cerului. Însã în cazul lui
Marian Cioban aceastã legãturã este definitorie
ºi cu repercursiuni asupra pictura sale care este
dominatã de evocarea unor ritmuri energetice din
acel spaþiu inaccesibil unde sãlãºluieºte divinitatea
ºi o infinitate de lucruri ºi mistere. Cerul lui Marian
Cioban este o reprezentare în torsadã a curenþilor
aerului amintindu-ne de motivul brâului de pe
faþadele sfintelor biserici medievale.
Aceastã viziunea artisticã începe sã devinã
identitarã chiar de la început ºi odatã cu seria de
lucrãri ce au compus prima sa expoziþie personalã,
dechisã la Protoiera din Cãlãraºi. Format de-a
lungul anilor sub îndrumarea unor artiºti de marcã
cum sunt Petre Gheorghe ºi Theodor Nicolau,
pictorul a optat dupã terminarea studiilor pentru o
abordare filosoficã a actului creator. Fin
cunoscãtor al dogmei teologice ºi pasionat de
suprarealismul lui Gellu Naum, Marian Cioban
evocã prin elemente recognoscibile lumea
interioarã în tuºe expresive, discursive, care

problematizeazã modalitãþile de sugerare ale
spaþiului compoziþional în maniera unui soi de
expresionism liric. Perspectivele sale aeriene par
altfel, în sensul cã artistul vede creaþia din acelaºi
punct cu divinitatea, care supravegheazã lumea
de sus. Dar ceea ce este propriu stilului sãu
înseamnã tuºa largã, de un gestualism liric ce
merge cãtre abstracþionism ºi care rezultã dintrun mod personal de a percepe natura aºa cum se
poate observa în compoziþiile Întrebãtorul,
Înserare ºi Zbor. Aceastã relaþionare cu esenþa
lucrurilor ºi cu o lume plinã de zbucium ºi emanaþii
energetice fac din începuturile sale artistice un
moment bun, de încadrare a viziunii pe drumul

originalitãþii. Cerurile lui Marian Cioban sunt
dezlãnþuite ºi impenetrabile, fiind când
ameninþãtoare, când amintind atmosfera de basm
care ne-a bântuit copilãria. Acea Corona Borealis
capãtã uneori nuanþele de verde ale pãmântului,
reprezentarea ei ca o funie în continuã torsionare
fiind tocmai sentinþa sufletului artistic zbuciumt.
De multe ori cerul este simbolizat printr-o pasãre
care îºi întinde aripile acoperind pãmântul. În acest
hiatus, ordinea lucrurilor este construitã dupã
chipul ºi asemãnarea temperamentului sãu
romantic ºi neliniºtit. Într-o perioadã pictând
peisaje de la Fundata, unde tristeþea deportaþilor
dãinuie într-un fel de tragism nemãrturisit, Marian
Cioban a redat arhiectura caselor cu sentimentul
unei apãsãri reþinute ºi cu melancolia prezentã pe
potecile pustii pe care te întâmpinã în pragul
înserãrii doar bunul Iisus din crucifixul de la
marginea drumului. Tentele sale sunt extrem de
delicate denotând un rafinat colorist ce utilizeazã
nuanþele de ocru, maron, verde ºi albastu. Existã
în creaþia pictorului ºi lucrãri care amintesc de
abordãrile moderne interbelice. O stradã
medievalã, un colþ de pãdure sau de sat rãtãcit în
câmpie, sunt semnele unei bune cunoaºteri a
creaþiei înaintaºilor, cunoscutã prin exerciþiul
permanent, pe care Marian Cioban nu îl
neglijeazã, fiind conºtient cã opera sa se aflã în
etapa de laborator.
Aspiraþiile nemãrturisite, subconºtiente ale
artistului sunt un amestec ciudat de forþã creatoare
ºi de înþelegere profundã a actului artistic. Reþelele
grafice pe care Marian Cioban le traseazã întrun fel de încrengãturã luxuriantã ce conferã iluzia
unui cometariu la plasticitatea structurilor naturale,
se integreazã aceleiaºi declaraþii mãrturisite a
pictorului, cum cã arta sa se aflã în acord cu
energiile eterice, rãmânând în contextul unui
ceremonial unic, cel al naturii trecute dincolo de
vizibil. Orientarea abstractã, expresivitatea
cromaticã ºi formalã sunt caracteristicile
unificatoare ale lucrãrilor de pânã acum.
Expoziþia lui Marian Cioban de la Muzeul
Civilizaþiei Gumelniþa din Olteniþa aduce un
plus de plasticitate, ceea ce înseamnã încã o
treaptã importantã în evoluþia sa.
Ana Amelia Dincã
curatorul expoziþiei
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mandate. M-am interesat ce ºi cum: erau gospodari.
În privinþa asta, neamþul de la Sibiu va ieºi mai mult
ca sigur la pensie din aceastã funcþie, dacã nu cumva
se vor ruga de el sã mai stea...
Al ºaslea rãspuns:
Pe mine m-a impresionat felul în care arãtau
clãdirile, oricum ar fi fost ele, mai mici sau mai mari,
mai bogate sau mai sãrãcãcioase, mai somptuoase,
ori mai cu o arhitecturã mai simplã. Toate aveau ceva
aparte, o simplitate, poate o eleganþã, un bun gust pe
care li-l dau coloritul liniºtitor, nu prea strident, apoi
peste tot flori. ªi ei au temperaturi mari. Multã
verdeaþã, gazon sau flori, zeci de metri de furtunaºe
mai groase sau mai subþiri care ºerpuiesc discret, o
irigaþie economicoasã, prin picurare, pentru fiecare
floare. Economie de apã. Efect estetic. O încântare.
Aveau un cult al gardurilor vii, frumos ornamentate,
tunse mereu proaspãt, udate la timp. Nimic ostentativ
în arhitectura clãdirilor. Am urmãrit în Ungaria, în
Austria, în Germania ºi în Cehia (cu alt prilej) fãrã sã
vãd, ca la noi, acea înghesuialã de case ºi sate de
vacanþã cu „stil fãrã stil”, niºte mastodonþi cu multe
etaje, epatând opulenþa, cu niºte garduri de beton
sufocante, în curtea cãrora nici aerul nu mai pãtrunde.
Imagineazã-ºi cineva, la marginea unui sãtuc din
Bãrãgan, douã „vile” somptuoase, cu câte douã etaje
ºi mansardã, în plin câmp, fãrã gaze, fãrã apã curentã,
fãrã niciun pom în jurul lor, crescute parcã din pãmânt.
Niºte bani îngropaþi.Cred cã aveau pe puþin douãzeci
de camere. Ce-o fi fãcând cu atâtea, cã nici a motel nu
arãtau...Ca sã mai înveselesc puþin atmosfera, o glumã:
„Ce face un neamþ când are bani?” „Îºi mai ia o
maºinã.”; „Dar un turc?” „Îºi mai ia o nevastã”; „Dar
un român?” „Îºi mai face o casã...”
Pãtrunzi într-un oraº, oricare ar fi el, dar mai ales
în Bucureºti, te ºocheazã desenele din grafitti realizate,
de foarte mult prost gust, pe blocuri, pe ziduri, pe scãri,
pe poduri, cam pe unde s-a gãsit un loc liber,
accentuîndu-le urâþenia. A trebuit sã ajung la
cabinetul unui oftalmolog, la etajul I al unui bloc
dintr-un cartier bucureºtean. Medicul întârzia. N-am
putut rezista prea mult: un miros sufocant ºi înþepãtor
de urinã domina scara. Apoi peste tot un gri-murdar,
ca ºi sufletele românilor. Uitaþi-vã la chipurile
oamenilor acestora care ies din blocuri: închise,
încruntate, îngrijorate, cu capetele plecate, mereu
parcã umblã cu privirile dupã ceva pe jos, având mereu
câte o sacoºã în mânã, cãrând câte ceva, mergând
parcã într-o repezealã ºi într-o bâjbâialã continuã,
spionând ceva sau temându-se de ceva. Culori cenuºii,
vieþi cenuºii...
Pe urmã, forfota, da, forfota dã viaþã oraºelor, multã
înghesuialã, de parcã toþi ar fi în grevã, de parcã n-ar
mai avea loc de muncã, o mulþime care se revarsã
perpetuu, pe trotuar, pe treceri de pietoni, în magazine,
în pieþe, în marketuri, cu claxoane, strigãte, þipete...,
scârþâituri, sirene – totul parcã viril, semãnând exces
de viaþã. Când te uiþi cât de încãrcate ies din marketuri
cãrucioarele cu mâncãruri, la sfârºit de sãptãmânã,
îþi vine sã crezi cã Anul Nou, la români, este în fiecare
sâmbãtã. Un strãin care vede spectacolul acesta rupt
parcã din „Þiganiada” lui Budai Deleanu, ar zice cã
românii trãiesc doar pentru a-ºi umple maþul, altã grijã
n-au. Un fel de bâlci permanent, un spectacol pe care
sã-l admiri de dimineaþa pânã seara, cu comedii ºi
drame la tot pasul.
Ce-i drept, în tot acest spectacol, femei, da ... femei
frumoase. Nu atât frumoase, cât elegante. Le lasã mult
în urmã pe celelalte „europene”: nemþoaicele
ºlampete, franþuzoaicele de pe stradã - destul de
neglijente, italiencele - destul de modest îmbrãcate,
nici frumoase, grecoaicele - femei de munte, având
picioarele ca niºte fuºtei de ceapã. Doar rusoaicele,
cele pânã în optsprezece ani, sunt exemplare superbe,
apoi se îngraºã ºi ele, o dau pe bãuturã... ªi þigãncile
noastre sunt pitoreºti, cu fuste scumpe, sofisticate, dar
în picioare cu permanenþii papuci care le ajutã sã
strãbatã zilnic zeci de km. Nici ele nu ºtiu ce cautã.
Chiar dacã-s mai multe în Italia sdau în Franþa decât
la noi. La capitolul Femei stãm mult mai bine decât
toþi europenii la un loc...Nu ºtim sã le preþuim...
Al ºaptelea rãspuns:
Nu se poate sã nu-þi atragã atenþia, într-un oraº
românesc, dar mai ales în Bucureºti, miile de km, poate
milioane, de cabluri, atârnând, ca niºte maþe întinse,
din stâlp în stâlp, în tote localitãþile unde este
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televiziunile prin cablu îºi fac de cap. Mereu m-am
întrebat ce ce s-or fi abandonat pe stâlpi atâtea colace
de cabluri. Cicã, in caz cã mai este nevoie ºi
altãdatã...Sã fie acolo, poate mai apare vreun abonat.
Un lucru paradoxal se întâmplã la noi. Când este vorba
de TV, românul plãteºte de douã ori: odatã prin firma
de cablu, iar a doua oarã, prin taxa achitatã odatã cu
consumul de energie electricã, pentru TV publicã.
Revenind la „maþe”, la un moment dat, chiar
televiziunea a filmat un astfel de stâlp care a cãzut sub
greutatea cablurilor agãþate de el.
ªi peste tot, garduri: de sârmã, de beton, de lemn, de
plasã, din toate materialele ºi de toate mãrimile, cu
porþi dintre cele mai aparte, o diversitate în faþa cãrora
orice strãin se cruceºte, unele cu funcþie strict de
protecþie a proprietãþii, dublate ºi de camere video sau
de alarme sofisticate, altele cu funcþie strict esteticã,
adevãrate bijuterii, cu care mulþi se mândresc. O
schimbare de civilizaþie cu care le putem da lecþii
strãinilor: gardurile cu funcþie esteticã. Am vãzut, mai
ales în Moldova, în zona Sucevei dar ºi a Vrancei, niºte
case ºi niºte garduri fãcute cu un gust desãvârºit. Nu
mai vorbesc de cele maramureºene. Semn cã românii
plecaþi la muncã peste graniþã, se vor întoarce. Oamenii
simpli au salvat România când a avut mai acutã nevoie
de bani, chiar au îmbogãþit-o, tot ei vor veni, câþi se vor
întoarce, cu o nouã mentalitate, cu o nouã civilizaþie a
cultului ºi a chibzuinþei banului muncit cu greu. Cine
câºtigã uºor banul, ºi mai uºor îl va prãpãdi...
Era sã uit: modul cum pãstrãm noi banii, suntem
repetenþii Europei. Urmãream cu câtã grijã pãstrau ºi
scoteau din portmonee speciale bancnotele, de parcã
atunci le luaserã din bancã. Un coleg de-al nostru, om
cu bani mulþi, a scos din buzunarul blugilor un folmotoc
de aeuro, sã plãteascã ceva într-o piaþã din Florenþa.
Negustorul a rãmas cu ochii holbaþi, uitând, pentru o
clipã, sã-l mai serveascã. Nu mi-am dat seama dacã l-a
îngrozit suma sau cum o pãstra...Dispreþ faþã de ban
sau aroganþã afiºatã?...Asemenea scene, în þarã, sunt o
obiºnuinþã.
Al optulea rãspuns:
Poate cã o sã vã ºocheze observaþiile mele. Sincerã
sã fiu, sunt o obsedatã de curãþenie, de aceea am urmãrit
„cu lupa” ce se întâmplã la ei. Mai întâi de toate, am
urmãrit toaletele. Curate. Strãlucitor de curate, fie ele
la moteluri, la popasuri, la benzinãrii, în hoteluri, la
restaurante, fie acolo unde intrarea era liberã, (ca la
italieni) fie cã plãteai (asta se întâmpla la austrieci).
Peste tot parfum. M-a ºocat anunþul de la toaleta unui
motel din Austria, într-un decor superb, la poalele
Alpilor, fãcut numai pentru cãlãtorii (turiºtii?) români:
„Rugãm sã nu vã urinaþi pe gardul viu din apropiere.
Pentru dumneavoastrã, intrarea este liberã la toaletã”.
Nu este mare diferenþã la noi în þarã. Dotãrile ºi
serviciile sunt cam la acelaºi standard, cu mici excepþii.
Ale noastre parcã nu-s atât de somptuoase.
Un fapt incredibil s-a întâmplat însã, în autocarul
nostru. Deºi era dotat cu toaletã de interior, pe o
autostradã extrem de aglomeratã, în Austria, ºoferul na vrut sã deschidã uºa toaletei cu niciun chip. Urmarea
e uºor de prevãzut cu cetãþeanul care avea probleme cu
stomacul. A trebuit sã rãmânã singur în spatele
autocarului, pânã la prima parcare, unde s-a dus sã
facã o baie la o toaletã. A suportat cât a suportat dar,
într-un final a cedat. Numai la noi, la români, se poate
întâmpla aºa ceva. „Dacã ºtia cã are probleme cu
stomacul, nu trebuia sã mãnânce nimic! Trebuia sã ºterg
eu în urma lui la toaletã?”a fost rãspunsul cinic al
ºoferului.
Rãspunsul al nouãlea:
Cum se face cã prin toatã Italia pe unde am umblat,
la plajã - la Rimini, la San Marino – pe cãldura toridã
de pe vârful stâncilor acelora unde este situat micul
stãtuleþ, în înghesuiala infernalã de la Vatican – îmbibat
totuºi de un miros de transpiraþie la temperatura de
peste 40 de grade, la Firenze sau la Veneþia (unde ar
trebui sã fie mama þânþarilor) n-am întâlnit, curios, nicio muscã ºi niciun þânþar? Sã aibã italienii vreo armã
secretã împotriva muºtelor ºi a þânþarilor? Totuºi, n-am

vãzut pe nimeni cã umblã cu insecticidul dupã el.
Mi-aduc aminte cã am fost la faza judeþeanã la
Olimpiadã ºi, sincer sã fiu, am ieºit toþi elevii din
clasa respectivã cu obrajii roºii de atâtea palme
câte ne-am dat, ºi pe un obraz, ºi pe celãlalt, ca sã
ne apãrãm de þânþari, deºi organizatorii au fãcut
eforturi sã nu avem neplãceri: în fiecare prizã din
clasã era câte un aparat care, chipurile, te apãrã,
prin nu ºtiu ce substanþã, de ei. La noi, nu ne dãm
seama, muºtele sunt o mare problemã. Nu cã eu am
oroare gândindu-mã la faptul cã musca pe care
tocmai am izgonit-o cu greu de pe felia de pâine, a
trecut strada dupã ce, în prealabil, a aterizat pe
cadavrul câinelui tocmai cãlcat de o maºinã, dar
pare cã nimeni nu-i aordã vreo importanþã. Toþi se
limiteazã doar sã le alunge de pe felie... Prea sunt
banale, n-avem, deocamdatã, timp de ele, o sã le
vinã ºi lor rândul...Leºurile animalelor ucise de
maºini pe ºosele ar provoca oroare strãinilor, ºi aºa
puþini, care s-ar încumeta.
Nu ºtiu cum stau strãinii cu civilizaþia câinilor
comunitari. M-am tot uitat pe lângã blocuri, prin
parcãri, pe lângã restaurante, nici urmã de astfel
de patrupede. Nu tu hârjonealã ziua, nu tu urlete
noaptea. La noi, un primar consecvent cam ignorã
avertismentele asociaþiilor pentru protecþia
animalelor, face ce face, cu consimþãmântul tacit al
celor mai mulþi cetãþeni, ºi scapã de ei, numai el ºtie
cum, deºi multã lume bãnuieºte. Nenorocirea este
cã, dupã un timp, orãºelul nostru, situat la nici
cincizeci de km de Bucureºti, se umple iar, peste
noapte, de niºte câini dolofani, bine hrãniþi, care
umblã capii, nepreaºtiind ce-i cu ei, vreo câteva zile,
pânã se aciueazã pe lângã tomberoane. Fenomenul
se repetã de mai multe ori pe an, ca un blestem sau
ca mitul lui Sisif, de pe când era primar al
Bucureºtiului unul ºmecher, descurcãreþ, care le-a
dat ideea sã-i punã noaptea în camioane ºi sã-i lase,
lângã oraº la noi, între vii...
Rãspunsul al zecelea:
Am mai fost în strãinãtate cu pãrinþii mei, de
câþiva ani încoace, aproape în fiecare varã, dar
numai cu firma care organiza ieºiri în grup. Ceea ce
m-a intrigat a fost faptul cã n-am reuºit, prin
programul ales, sã vãd ºi eu cam cum aratã un sat
„european”, sã-l compar cu al nostru, sã mã miºc ºi
eu printre „þãranii” lor. Ce-i drept, am vãzut ceva
la intrarea în Ungaria, satele lor seamãnã cu satele
româneºti, dar sunt mai simple parcã, doar cu gazon
ºi ceva pomi la poartã. Am tot privit printre garduri:
curþi mici, dichisite, fãrã fel ºi fel de garduri ºi coteþe.
Doar ceva magazii, ceva flori ºi doar atât. Strictul
necesar. În Austria, parcã satele nici n-aveau
garduri, ceva garduri vii. Unde þin ei coteþele?
Grajdurile? Pur ºi simplu n-au. Cred cã ºi-au dat
seama cã este o imensã pierdere de timp sã–ºi
creascã fiecare pãsãrile ºi animalele doar pentru
gospodãria sa. I-au lãsat pe alþii, ei s-au specializat
pe altceva.
Impresionant: în Austria am vãzut „poteci” de
asfalt pânã la uºa casei. M-a surprins faptul cã ºi
rigolele dintre lanurile de porumb, de grâu, de sfeclã,
erau pietruite, unele chiar asfaltate. Am auzit cã
tractoarele care ies murdare pe cauciucuri în ºosele
primesc amenzi usturãtoare dacã nu sunt foarte bine
spãlate. Ne mai mirãm cã acolo, pe unde ne-am
plimbat, am observat cã maºinile erau curate, scoase
parcã din fabricã! Vai de ºoferul care, într-o parcare,
lasã vreo urmã de ulei! Cum de le ºtie toate poliþia
lor? Simplu. Îºi face datoria. Intervine doar atunci
când fapta s-a sãvârºit, nu stã, ca la noi, dupã gard,
doar-doar de o face vreunul geºeala. Orice neregulã
nu este toleratã, este sancþionatã! Ai noºtri nu
previn, ci pândesc greºeala. Banul sã iasã...
O a doua întrebare viza diferenþa dintre „noi” ºi
„ei” La aceastã întrebare au rãspuns toþi cei
treisprezece olimpici:
1. Diferenþa dintre „noi” ºi „ei”o face gradul de
civilizaþie. Noi tolerãm: „Lasã cã merge ºi aºa”.
Nimeni nu-ºi bate capul. „Nu-i treaba mea!” este
cuvântul de ordine.
2. Diferenþa cred cã o face mentalitatea. Venim,
prin comunism, dintr-o mentalitate balcanicã.
Impactul este vizibil. Ne trebuie mult timp ca sã ne
adaptãm. Mai întâi este necesar sã ne civilizãm.
3. Cred cã existã un impact între civilizaþii, dacã
(continuare în pag. 23)
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forþãm lucrurile ºi chiar vorbim de o civilizaþie româneascã,
în sensul strict al cuvântului. Mai degrabã cred cã ºi
occidentalii trebuie sã facã un efort sã ne înþeleagã. Noi venim
dintr-un cerc închis, „strâmt”, cum ar zice Eminescu. Mai
degrabã toleranþa trebuie sã vinã dinspre ei ºi înþelegerea
valorilor europene dinspre noi. Soluþia ar fi cât mai dese
contacte. Avem mult de recuperat.
4. Omogenizarea civilizaþiilor – cea româneascã
alimentându-se mereu dintr-o miºcare brawnianã ºi centrifugã
pe margini, cea occidentalã – supusã unor reguli ºi norme
care au intrat deja în „sângele” locuitorilor – ei aºa cred cãi bine, ca le ei, deºi, când vin printre noi, dãm impresia cã ne
aflãm într-o eternã petrecere.
5. Opinia mea este cã noi suntem prea individualiºti. Nu
suntem obiºnuiþi sã trãim ºi sã muncim în grup, în echipe, sã
ne ajutãm, sã ne tolerãm ºi sã ne înþelegem defectele ºi calitãþile.
Avem prea mult spirit critic. Desfiinþãm prin ironie, prin spirit
caustic, prin bancuri, dar nu punem nimic în loc. De-am fi
pãstrat de la romani ºi rigoarea...
6. Avem geniul râsului ºi pe cel al spectacolului. M-am
plimbat ºi m-am informat despre fel ºi fel de neamuri ale
Europei: chipurile lor mi s-au pãrut prea serioase, încruntate,
mereu preocupate. Pe nimeni nu intereseazã cel de alãturi.
Când apare un grup compact de români, lasã impresia cã
sunt certãreþi, vorbesc toþi odatã, sunt vindicativi, se revoltã
la orice aparentã nedreptate, se manifestã zgomotos, le sare
þandãra uºor, trec repede de la euforie la revoltã, fac multã
gãlãgie, fãrã sã þinã seama de cei din jur. Toþi strãinii întorc
capul dupã noi, fãrã sã înþeleagã modul propriu de a ne
manifesta. Din cauza aceasta, cred cã ne asimileazã cu þiganii.
7. Noi, românii – mi-e drag sã afirm asta de câte ori am
prilejul – suntem un neam al Europei care se adapteazã uºor.
Poate asta este ºi condiþia supravieþuirii noastre ca popor, ca
naþiune. Mi-a fost dat sã urmãresc comportamentul românilor
care sunt angajaþi în strãinãtate. Nu-i deosebeºti, dintre nemþi,
francezi, spanioli, italieni. Când sunt doar între ei, românii îºi
dau în petec. Însuºim uºor norme de civilizaþie, dar le uitãm
extrem de uºor.
8. Se vorbeºte mult despre inteligenþa românului ºi se face
caz de ea. Nu s-au fãcut mãsurãtori – la standarde occidentale
– pentru a descoperi cel puþin o medie de I.Q care sã ne dea
satisfacþia inteligenþei superioare. Mai degrabã este cultivat
acest cliºeu. Este, probabil, vorba de un mod original al
românilor de a se „descurca” în anumite situaþii imprevizibile.
Nu-mi dau seama dacã este o calitate sau un defect.
9. Unii dintre noi devenim pesimiºti, avem impresia cã
suntem cei mai rãi în teme de necivilizaþi dintre neamurile
Europei, dar mai rãi ca noi sunt, totuºi, þiganii. Uneori ºi lor
le este ruºine sã intre în contact cu grupele de români, de care
se fersc, sã nu fie admonestaþi cã i-au fãcut de ruºine.
10. Poate cã aspectul cel mai înfiorãtor, pentru noi, îl
constituie acele cadavre ale câinilor, pisicilor, animalelor –
uneori sãlbatice luate de maºinile în vitezã pe ºosele. Noi
trecem indiferenþi – fãrã sã luãm în seamã ce sursã de
îmbolnãviri, de infecþie pot fi – prin cauciucurile maºinilor
introduse în garaje. De aici ºi spectacolul oribil pe care l-au
oferit românii occidentalilor când i-au omorât pe Ceauºeºti
fãrã sã-i judece. Sã fim noi insensibili la aceastã valoare
supremã care este viaþa, fie ea a unui câine?
11. Avem obiceiul sã ne impunem punctele de vedere, în
grup, cu forþa tãriei vocii, nu cu cea a argumentului. Sangvini,
nervoºi, fãrã sã þinem seama cã ne privesc ºi ne „admirã” ºi
alþii, ne ridicãm „fustele”. Când am observat, întoarcem
spatele ca sã ne ruºinãm, dar este prea târziu. Spectacolul sa terminat.
12. Ne place sau nu ne place trebuie sã recunoaºtem cã
suntem „stricãtori”, în sensul cã mulþi compatrioþi acþioneazã
ºi gândesc în Occident dupã canoanele româneºti. Nu prea
facem diferenþa între „a lua” ºi a fura. De câte ori nu auzim:
„Ei, a luat ºi el niºte cireºe, (o gãinã) ce mare lucru? Sã-l
condamni pentru atât? Dar ãia care furã fabrici cu totul?” Naº putea sã descifrez cam cum s-ar fi comportat un european
într-o aºa situaþie.
13. Noi înºine ne punem în spate, ca români, toate defectele
posibile, suntem în stare sã ni le însuºim ºi pe cele pe care ni
le inventeazã alþii, cu vãditã rea voinþã, fãrã a observa cã ºi
occidentalii au ºi ei defecte. ªi ei mint, dau spargeri, furã de
sting (vezi povestea bicicletelor în Olanda), consumã droguri
ºi câte ºi mai câte fac, dar nouã parcã ne place sã ne
culpabilizãm. Ne credem, fãrã sã fim, inferiori. Nu demnitatea
ne lipseºte, ci educaþia de a ne controla defectele, adicã un
grad decent de civilizaþie. Sã începem, aici, la noi acasã, toþi,
nu la o comandã, ci doar sã conºtientizãm, de mici, de la
grãdiniþã, din familie, din ºcoalã, pe stradã, la spectacole.
Priviþi cât de frumos se comportã spectatorii Timiºoarei la un
meci, chiar dacã echipa lor pierde! Sau cãutaþi un chiºtoc de
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þigarã în Cluj. Sau priviþi straturile de flori în Mangalia. Sau
vedeþi viºinii încãrcaþi de rod de pe marginea drumului într-un
sat din Buzãu, de care nu se atinge nimeni, deºi satul este
numai de þigani...
N. B. Întrebãri ºi rãspunsuri pe tema compatibilitãþii dintre
civilizaþia româneasã - având, s-o recunoaºtem, specificul ei - ºi
cea europeanã, s-au pus ºi se vor mai pune. Cred cã trebuie sã
meditãm destul de mult la spusele genialului compatriot al
nostru: „Grav nu e cã nu e aºa cum e, ci grav e cã nu poate
fi altfel.”( I. L. Caragiale)
O a treia cerinþã era urmãtoarea:
III Povesteºte o întâmplare care þi se pare semnificativã,
pentru a ilustra felul în care un strãin ne priveºte.
1. Eram într-un grup, ce-i drept, mai gãlãgioº, mai
temperamental, aºa cum ne place, nouã, românilor sã fim între
celelalte grupuri care aºteptau îmbarcarea în autocare, aºa cum
ne place nuoã, românilor, sã fim. Ne gãseam în parcare la
Versailles, în aºteptarea câtorva colegi care, fireºte, întârziau,
negociind niºte mãrunþiºuri cu niºte negri. Bineînþeles, cã
spuneam bancuri. Ne simþeam foarte bine, eram entuziasmaþi
de ceea ce vãzusem. De grupul nostru s-a apropiat o doamnã
cam între douã vârste care asculta ºi ne privea destul de insisten,
încât devenisem chiar bãnuitori. Vedeam cã face eforturi sã
înþeleagã ce vorbim. La un moment, neputându-se dumiri, a
îndrãznit, foarte politicos, sã ne întrebe: „Ce dialect al limbii
spaniole vorbiþi?” „România” i-a rãspuns unul din grup care
ºtia franceza. „Puah!!!” A exclamat franþuzoaica, pãrãsindu-ne
grãbitã ºi fãcând o grimasã în care pusese un imens dispreþ. Am
rãmas înmãrmuriþi. Probabil cã vreunul sau mai mulþi compatrioþi
de-ai noºtri au avut grijã, mai dinainte, cu alt prilej, sã ne facã
reclamã.
2. Þãrmurile extrem de întortocheate ale Greciei sunt o
permanentã atrcþie pentru turiºtii români care, deºi nu gãsesc
aici nisipul fierbinte de la Mamaia, de la Eforie sau de la Neptun,
dau de o apã mai caldã, mai curatã, mai puþin agitatã, dar mai
ales de multã liniºte ºi mai multã civilizaþie. Grupul nostru
stãtea tolãnit, leneº, pe plaja de la Platamonas, cam incomod,
ce-i drept, pe niºte pitricele care, sincer, la fiecare întoarcere pe
prosopul de sub tine, îþi fãcea niºte „masaje” oarecum
usturãtoare. Îþi gãseai o poziþie cât mai banalã, cât mai leneºã.
Cãutai destinderea totalã ºi chiar o gãseai. Lãsai în urmã griji,
necazuri, problemele de acasã, erai cu tine însuþi ºi cu marea
care-þi fremãta obositã cântecele ei ascunse în urechi, trimiþânduþi infimi stropi ce se spãrgeau ritmic de vârfurile degetelor leneºe
ºi de pietricelele de sub picioare. În depãrtare, dãdea rotocol
dupã rotocol o barcã având la cârmã un bãrbat cam la treizeci de
ani, admirat de o femeie ale cãrei plete se lãsau duse înpaoi de
curentul format de vitezã. Motorul fãcea un zgomot destul de
puternic, mai ales atunci când se apropia pericluos de mult de
þãrm. Bãrbatul se vedea clar cã voia sã se arate bãrbat faþã de
femeia de lângã el. Dupã un timp, s-au plictisit ºi reduce viteza,
se apropie de þãrm, unde nivelul apei era destul de mic. Mai
avea câþiva metri de mal, dar barca se împotmoleºte, cu toate
eforturile bãrbatului care ambala la maximum motorul, pentru a
trece de un prag de pietriº. A încercat înainte ºi înapoi, deloc.
Situaþia devenise stânjenitoare. Femeia nu era îmbrãcatã pentru
plajã, sau pentru a trece prin apã, bãrbatul nu putea pãrãsi
cârma ºi motorul. Ai noºtri au sesizat dificultatea ºi, din priviri,
s-au înþeles sã-i dea o mânã de ajutor, adicã sã împingã barca din
spate, intrând în apã mai sus de genunchi. Desigur cã totul s-a
rezolvat repede, un simplu „hei -rup”, o zvâcniturã, ºi barca sa înfipt în plajã. Bãrbatul ajutã politicos doamna sã coboare, cu
un zâmbat victorios pe buze, apoi împreunã, fãrã sã schiþeze
mãcar vreo urmã de mulþumire, ni s-au pãrut chiar aroganþi, se
îndreaptã spre primul restaurant din apropiere. „Mã, dar grecii
ãºtia n-au nici un pic de bun simþ! Nu s-au lãsat ºi ei la noi c-o
bere pe cãldura asta!” „Te-au rugat ei sã-i ajuþi?” am auzit replica
ghidului care urmãrise toatã întâmplarea fãrã sã intervinã. „A
fost plãcerea ta, el considerã cã n-are nicio obligaþie, din moment
ce ai luat iniþiativa singur! Te-ai dus pur ºi simplu sã-l ajuþi, sau
pentru recompensã?”
1.Masã festivã la restaurantul...din Berlin, oferitã .... de
turiºtii români care urmau sã pãrãseascã a doua zi Germania.
Atmosferã destinsã. Interiorul era arhiplin. Þigãri aprinse, mult
fum. La fiecare masã câte un fel de felinar roºu care dãdea
localului o atmosferã de sãrbãtoare. Mai observãm cã la fiecare
masã este un telefon. „Chiar îl putem folosi?” A întrebat, curios,
cineva din grup. „Numai în local, are circuit închis. Poþi suna la

orice masã vrei, sã inviþi la masã pe oricine vrei. Regula este
sã nu te superi. Nu te bruscheazã nimeni. Noi, românii eram
desigur în loje speciale, la etaj, de unde aveam perspectiva
asupra întregului local. Chiar urmãream comportamentul a
douã nemþoaice. Vedem pe una dintre ele cã sunã, iar cealaltã
chicoteºte lângã ea, ambele cu privirile întoarse spre cei doi
bãrbaþi în faþa cãrora, pe masã, se adunaserã destul de multe
sticle de bere goale. S-au înþeles. I-au invitat la dans. Când sau ridicat bãrbaþii sã le rãspundã invitaþiilor atunci ºi-au dat
seama cã se clãtinau biniºor. Femeile rezistau eroic în dans,
cu ei mai mult sprijinindu-i decât dansând.
Doi de la noi din grup, ºi-au zis sã profite de eºecul
nemþoaicelor ºi sã le ia locul la dans bãrbaþilor care aveau
deja capetele pe masã. Cãzuþi la datorie. Femeile dornice de
dans, victime sigure. Dãm telefoanele de rigoare într-o
germanã aproximativã. „Ja! Ja” s-a auzit rãspunsul. Se
pregãtesc, se duc sã le invite. Facem reverenþe. Ele decoperã
cã nu suntem germani. „Sunteþi români?” Ne-au întrebat într-o
englezã stâlcitã. „Ja! Ja!” Rãspundem noi bucuroºi. „Hain”.
„Ceauºescu...” ºi ne-au întors spatele ieºind din restaurant.
Aºa era regula. Cine refuza, trebuia sã-l pocneascã. O
focoasã. Ne-au lãsat înmãrmuriþi. N-am gãsit explicaþii nici
astãzi gestului lor. De ce l-au omorât pe Ceauºescu? Poate
cã dintr-un dispreþ cã l-am omorât?
2.Într-un restaurant din Praga. Grupul umblase toatã
ziua. Eram frânþi. Ajunsesem în piaþa mare a oraºului. Noapte.
Lumini. Strãlucire. Imensitate. Alãturi, Vltava zgomotoasã
se rãzboia cu digurile, sãrind din trepte în trepte.
„Ce-ar fi sã ne tragem sufletul într-un restaurant. Aþi
vãzut ce mai sunt?” spune prietenul meu. „ªi nici preþurile
nu par chiar aºa de piperate”. Intrãm. Ne hotãrâm repede la
o fripturã, niºte cârnaþi praghezi cu mult muºtar. La bãuturã,
pãrerile au fost împãrþite: unii propun bere, alþii vin. „Sec!”.
A conchis cineva. „Douã sticle” comandã pânã sã se
dumireascã ceilalþi. ªi apã. Ospãtarul aduce sticlele, Le
desface. Pune apa în pahare separat. Dau sã gust. Apã
chioarã. Acelaºi lucru îl constatã ºi vecinul meu care se aratã
mai cunãscãtor într-ale limbii cehe, amintindu-ºi cã seamãnã
cu rusa: „Mineralnaia voda”. „Net” – i se rãspunde prompt.
„Pacemn?” – sunã imediat întrebarea. ªi deodatã, într-o
românã aproximativã, ne lasã perplecºi: „Apa mineralã este
medicament”. Noi nu consumãm vin cu medicament. Voi,
rumânii, popor unic,...ºpriþ, adicã vin cu apã pentru
economie. Voi – sãraci ºi zgârciþi. De-aia!” „De unde ºtii
româneºte?” Eu fost barman vagon restaurant PrahoRumania”
3. Întâmplarea de la hotel „Jemciujina” ( „Perla”) de la
Soci, povestitã de tata.
„Prin 1988 m-am înscris într-o excursie care organiza un
Revelion la ruºi. Auzisem de la alþi concetãþeni cã ºi în alþi ani
anteriori fuseserã foarte reuºite. ªi aici pãrea cã se va întâmpla
la fel. Sala de recepþie – uriaºã. În centru, pe un podium –
orchestra. Dispuse radial, grupuri de câte 30 din toate þãrile
socialiste: unguri, cehi, vietnamezi, bulgari ºi polonezi, nemþi,
cubanezi, ce mai , toate rasele socialiste. Petrecerea în toi.
Muzicã bunã. Mâncare ºi mai bunã. Bãuturã pe întrecute.
Cântece. Veselie. Fiecare îºi cânta, într-o veselie, în legea lui,
cântecele naþionale. Am sãrbãtorit Revelionul dupã ora
Moscovei, apoi dupã ora Europei Centrale, dupã ora Europei
Occidentale. Tot destupam, din orã în orã, sticle de ºampanie,
într-o veselie generalã. Polonezii au luat-o primii pe ulei.
Umblau cu sticlele de vodcã în mânã, cu mânecile suflecate,
de la grup la grup, strigând rãguºit: „Solidarnaia! Solidarnaia!”
Începuserã niºte scântei electrice parcã sã aþâþe ditamai
salonul. Din grup în grup se auzea, la început timid, strigãtul
lor, repetat pe mai toate limbile. Noi, românii, într-o veselie
generalã, tocmai amplificam din tot sufletul un cântec de-al
lui Benone Sinulescu: „ªi-ai Buzãu, Buzãu”. În euforia aia,
n-am de lucru ºi strig cât pot, alãturi de un polonez care
tocmai închina cu nãduf, lângã mine, cu o sticlã de vodcã
„Solidarna..!”. Într-o clipã, nu mi-am dat seama din ce direcþie
a venit, am auzit o pocniturã puternicã în peretele din spate.
Instinctiv m-am ferit ºi am întors capul. Printre capul meu ºi
al polonezului ceva a trecut cu un vâjâit ca de glonþ ºi a fãcut
o adânciturã rotundã în peretele din spate. M-am aplecat
urmãrind rostogolirea obiectului. Era o bilã, un fel de rulment
cam de un centimetru în diametru. Un tremur mi s-a instalat
în tot corpul când am realizat prin ce pericol am trecut.
Orchestra ºi-a încetat programul, luminile s-au stins. Într-un
întuneric beznã auzeam comenzi ºi... Din când în când câte
un urlet. Nu ºtiu dacã era numai de polonez. Ne-am strecurat
cum am putut spre camere cu vodca ºi cu vinul în braþe. A
doua zi am aflat cã niºte polonezi s-au bãtut cu niºte români.
Un polonez a murit, iar românii au ajuns la spital.
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Roxana Dumitru - o artistã a griurilor colorate
Joi, 6 noiembrie a avut loc la Galeriile de artã Lumina din Feteºti, prima
expoziþie personalã a tinerei artiste Roxana Dumitru. Nãscutã pe 29 decembrie
1985 la Feteºti, aceasta a absolvit Liceul de Arte din Constanþa,în 2008
devenind licenþiatã a Universitãþii George Enescu din Iaºi, Secþia Picturã,
clasa maestrului Liviu Suhar. Anul acesta a fost benefic pentru activitatea sa,
care a debutat cu participarea la Simpozionul estival de picturã de la Pensiunea
Rãþoiu, cu tabãra de la Vetren ºi cu expoziþiile de grup de la Casa de culturã
din Feteºti, Teatrul din Silistra ºi Galeria de artã din Dobrich, Bulgaria.
Formatã într-o
celebrã ºcoalã de
picturã, cea de la Iaºi,
Roxana Dumitru,
practicã douã dintre
genurile clasice ale picturii, natura staticã ºi peisajul.
Continuitate spaþialã a elementelor inserate în compoziþie,
natura absorbitã în datele ei esenþiale, care sã îi permitã
pictoriþei sã manifeste un interes sporit pentru relaþia
dintre culoare ºi formã, dintre griurile colorate ºi sugerarea
luminii din trãsãturi sintetice de culoare, fac din debutul
sãu o ieºire notabilã din anii uceniciei artistice. Tratate cu
atenþia cuvenitã unui detaliu ce ar putea deveni pictogen,
compoziþiile cu obiecte ºi fructe, cele cu flori realizate
într-o abordare sinteticã, prin evocarea motivului ca singur
element ce formeazã întreaga atmosferã a tablourilor,

acestea devin o adevãratã introspecþie în propria fiinþã
sensibilã la frumuseþile acestei lumii. Interesatã ºi de
ambientul citadin, de arhitectura cu o plasticitate arhaicã,
de macii care mãrginesc potecile Bãrãganului ºi de siluetele
elansate ale arborilor. La baza tuturor compoziþiilor ei stã
pictura modernã ºi studiul de facturã figurativã interpretat
conform posibilitãþilor personale de stilizare. Un peisaj
sau fragmente de naturã sunt elaborate prin rezonanþa
griurilor colorate ºi a liniilor epurate de orice element care
ar da efectul unei imagini aglomerate. Puterea tinerei
artiste de a înlãtura orice senzaþie de analitic ºi de a
surprinde lumea în dimensiunea ei totalizatoare ne dã
impresia cã aceasta va avea un viitor frumos în domeniul
artelor plastice. Întoarcerea opþiunilor sale vizuale cãtre
naturã prin intermediul unei construcþii riguroase, printrun vocabular pictural cu linia sigurã, dau mãsura unei

Aparent un poet citadin,
suprarealist numai în aparenþã,
Nicolae Teoharie în „Camera de
concret” apãrutã la Ed.Helis, 2008,
îmi dãdea impresia unui poet care se
furiºeazã la infinit printre nuanþe, iar
strigãtul sãu pãrea al unui inadaptabil
al cotidianului care-ºi trãia cu
intensitate propriul destin creator.
Încercam sã mi-l închipui „cu ochii
Tudor Cicu
deschiºi pe tavanul unui cântec de
varã”, cu îngerul poeziei stârnindu-i pulberea cuvintelor la
orizonturile poemului, ca pe nebunia lumii din filmele lui
Kusturiça, mai ales când „face mare scandal pe uliþa unui fir de
iarbã”. Fiindcã în rest, în aceastã carte, poetul scotea „mâinile
din bandajul realitãþii” ºi bãtea „la maºina de scris tãcere/poveºti
de ceaþã”. Cu noul volum „Legaþi-mã la ochi cu sentimente”,
apãrut tot la Ed. Helis, 2008, Nicolae Teoharie ne apare ca un
poet înzestrat al „poeziei cotidianului” („o personalitate deja
formatã, cu un univers liric propriu, gata dimensionat ºi exprimat
în versuri bogate, expresive”) - dupã ªerban Codrin. O lecturã
atentã ºi o analizã imanentistã, din interiorul textului, pãstrând
prudenþa comparaþiilor, va descoperi ºi cititorului lumea
pitoreascã ºi patriarhalã a unui spaþiu poetic cucerit cu uºurinþã
ºi ofertant din punct de vedere artistic: „Deºi cu greu poemul
acceptã cã iarna/este cel mai sfios anotimp/o femeie goalã se
culcã pe minciunile albe” (Genezã). Nicolae Teoharie, este un
poet cu vocaþia epicului poematic, atunci când reuºeºte sã se
descotoroseascã de balastul descriptivismului, iar metafora aleasã
din „atelierul de sentimente”, include în ea optimismul blagian
al aruncãrii ochiului pe minunile ce ne înconjoarã, unde, „câte
un cãlãtor...îmi mai reparã o parte a privirii”... Umblând prin
anotimpuri interzise, („anotimpul în care v-am pierdut”)
(Singur), Nicolae Teoharie declanºeazã repetate vibraþii

Umblând prin
anotimpuri interzise
meditative în mintea cititorului, pentru cã pensula cu care trece
peste spaimele, obsesiile, oscilaþiile ºi contradicþiile cu care se
confruntã fiinþa celui care scrie, cu fiinþa celui care se rosteºte în
cele din urmã prin scris, nu-i decât ecuaþia Fiinþei habitând la
marginea Universului, în proximitãþi thanatice: „De unde a
apãrut strãinul în singurãtatea drumului/nici azi nu se ºtie./
Poate hãitaºi cu tobe l-au adus pe câmpie./S-a ridicat în scãri,
dându-le bineþe,/ ºi, rãsucindu-se în ºaua zilei cu o miºcare
înceatã, /cu mâna ieºitã din aparenþe,/zâmbind,/pãrea cã priveºte
un iepure în alergare,/trãgând dupã el câmpiile imaginare./ªi
s-a dus/prin gândul lui cel mai de sus” (ªamanul). Alteori,
imaginea materialã a câmpului sãu poetic (cu sau fãrã viaþã) ne
este înfãþiºatã ca o plãsmuire a magiei întoarsã în pulberea
cuvintelor cu care îºi rostuieºte poemele: „Ningea/ºi-un cãlãreþ
întârziat/îmi lasã-n poartã, n-ai sã crezi,/þipãtul tãu însângerat/
în amintirea fostelor zãpezi…” (Iarnã veche);ori: „Doctorii
ºtiu cã pãsãrile nu plâng,/în schimb ele pot deveni lacrimi/la
capãtul unei cãutãri” (Investigaþie). Poetul, (ca sã exprim un
gând cioranian) s-ar vrea o fântânã de lacrimi în mâna destinului,
o mãnãstire în palma lui Dumnezeu: „Altminteri/de ce s-ar
amuza în oglinzi/dupã ce strânge/o ceatã de suferinzi/cãreia sã-i
sape/chipul în viscol ºi ape?”(Neglijenþã); iar poezia e un prilej
(fericit) de a-i aºeza cititorului „un cer pe trotuare”. În cartea sa
de poezie „Legaþi-mã la ochi cu sentimente”: „cântecele se
înalþã ºi pãºesc prin praful fierbinte./Þineþi minte!” ne
avertizeazã acest poet tras ca o trestie pascalianã peste apa
poemului ce se revarsã asupra cititorului, destul de insistent cu
ceea ce vrea sã ne transmitã: „Nimeni nu m-a bãgat în seamã./
Deºi am þipat, nu v-am atras atenþia./Acum,/când atârnã de o
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bune ºcoli de picturã pe care a finalizat-o la Iaºi. Tema de
licenþã numitã Gheiºa , realizatã la dimensiuni mari,
demonstrazã încã o datã cã Roxana Dumitru este
deschisã cãtre orice tip de reprezentare vizualã, mai ales
cã arta orientalã i-a dat posibilitatea de a sintetiza forme,
de a lucra dupã un anumit tip de compoziþie diferitã de
cea europeanã. În aceastã primã expoziþie personalã
expresia lucrãrilor este curatã, evocarea succintã a
componentelor formeazã un întreg armonios ºi un conþinut
interesant.
Ana Amelia Dincã,
critic de artã
creangã,/în ºtreang,/pãrând a fi o întrebare,/cu degetele în
schimbare,/vã citesc ce-a mai rãmas din sângele/în care îmi þin
visele/ºi timpul infamiilor,/fãrã a avea o înþelegere pentru frig”
(Paradox). Poeme, precum: Chipul merelor (pag.33); O umbrã
(57); Stocul de pãsãri (59); Þipãt în zori (65); Vârstã (75).... se
pot cita în întregime, pentru puritatea ºi mesajul pe care îl
transmit. Alteori Nicolae Teoharie, revine la tema copilãriei ºi
la starea adolescentinã a copilului visãtor la acele mistere ale
Universului, care, iatã, acum îl gãseºte tot mai singur „cu fiecare
paginã întoarsã/veþi vedea cã sunt singur” ºi tot mai la marginea
unui cer „ce mi-a mutat pãsãrile în noi”. O spune de altfel cu
nostalgia celui care le-a pierdut pe toate, cândva pe „Uliþa
copilãriei” unde: („- E încãpãþânat, e insultat de vânt ºi cai…”)
Citãm: „Purtam pe atunci platoºa,/scutul,/suliþa./Un pui de
diavol ce isterizeazã uliþa./Apoi, aºa din nimica,/M-am trezit în
uºã cu-o namilã cât frica,/poate chiar lumina din cele strãine…”.
Poetul murmurã uneori versuri, rostite pentru propria-i
eternitate, care sincer vorbind, ajung sã-i stârneascã ºi cititorului
o anume iluminare: „În þinutul nostru lupii au dispãrut/dar eu
încã folosesc urletul lor/ca sã-mi adun haita de instincte” (Unde
ai fost?). Astfel, Nicolae Teoharie, transmite ºi cititorului o
anumitã tensiune de levitaþie prin anotimpuri interzise, care va
pretinde la rându-i, cã a visat poemul pentru a reface o splendidã
ficþiune, stârnind-o sã refacã zidirea din cuvinte propusã de
poet (Ruleta ruseascã):
„Astfel, dezbrãcat de aceastã sãlbãticiune colorã,
tu þii în braþe portretul meu de fum.
ªi plouã absolut diabolic în privirea-þi sonorã
ºi nu auzi împuºcãtura (de fum?) de-acum.”
Iar noi îi dãm dreptate poetului: „Idiscutabil vin seara, ºi
pe cal…”, nu numai la cei care iubesc poezia adevãratã; ceilalþi
– întrucât - („sigur va muri într-o pasãre migratoare”), asemenea
poetului de certã vocaþie, vor aluneca în uimire: „Brusc/am
simþit cum trece,/printre bãtãile inimii,/o pasãre mare/ºi rece”.
Pasãrea Nicolae Teoharie, numitã poezie, a zburat! Merge pe
cerul de sub „acoperiºul vederii”.
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