
„... 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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Sunt fericit sã-þi spun: a câta oarã?
Pe lacrimile tale-am arvunit
Tot ce pe lume tu-doar ai râvnit
ªi nu mã sinchisesc dacã te doare.

Cât jeluiai obida celor mulþi
ªi le-mpãrþeai bucata ta de pâine
Eu pe cadavrul lor – ºi azi ºi mâine
Am dãnþuit – cã prea erau desculþi.

Dan Elias

*   *   *

Nu-mi zice cã nu eºti! E prea târziu!
Cã viaþa toatã-i doar o aºteptare
Pentru-un murit strãin ºi oarecare!
Mai scrie-mã o datã, sã mai fiu!

Nu te întreb nimic de veºnicii
ªi nici nu-þi cer dulceþurile-albastre
Zaharisind pãstaia cãrnii noastre,
Dar nici nu poþi acum, sã nu mai fii!

Ca sã m-atingi uºor, am stat la rând
ªi mi-am ucis iubirile de-o clipã
Într-o mereu mai tainicã risipã,
Numai cu tine sã rãmân în gând.

Iar dacã nu mã crezi, aici c-am fost,
Pot zeci de toamne spune pe de rost.

Adria Bãnescu

Mesaj electoral

- Când eram eu mai tânãr, mi-aþi spus un
lucru pe care îl voi þine minte toatã viaþa, de
fapt mi-aþi spus mult mai multe, pe care le
pãstrez ºi le folosesc, anume cã prozatorul
trebuie sã tindã cãtre concentrarea ºi
frumuseþea versetului. Scriitorul trebuie sã
„concureze” Biblia? Sau nu s-o concureze, cã
nu are cum, ci sã încerce sã ajungã la
concentrarea ºi frumuseþea ei?

- N-am nimic de spus în plus. Am spus totul
atunci. În ce priveºte Biblia, o citez de data aceasta,
la fel ca ºi atunci, ca un Model. Un model ºi de
concizie, în Biblie toatã cronica lumii este spusã în
niºte pagini concise, toatã învãþãtura, ºi cea civilã,
ºi cea sufleteascã, ºi cea medicalã, e concentratã în
câteva pagini. E ºi un model de transpunere a
substanþei în logos, a substanþei mentale, a substanþei
sufleteºti în logos, dar ºi un model de frazare
percutantã. ªi un model de trecere de la
cunoaºterea care informeazã la cunoaºterea care
reveleazã.

- Singura carte totalã?
- Este singura. Fãrã nici o fisurã. ªi Vechiul

Testament ar fi Legea lumii ºi Cronica lumii, iar Noul
Testament, reluând contextul acesta de Lege ºi de
Normã, ar pune accent pe revelaþia finalã, salvarea
omului ºi mântuirea lui. Peste acestea nu se mai poate
adãuga nimic. E, întradevãr, Cartea Totalã. Nu
gãsesc comparaþie cu alte cãrþi revelate. Mai existã
cãrþi revelate, însã comparaþie nu existã. Mai existã
ºi Vedanta, care înseamnã Sfârºitul înþelepciunii. E
mare ºi Vedanta, e foarte mare!

Este proastã întrebuinþare a inteligenþei
româneºti în politica actualã

În dialog cu scriitorul Vasile ANDRU

- Sã mergem puþin în zig-zag. Ce vã spune
numele de Herta Muller?

- M-am bucurat, în primul rând, cã ultimul
premiu Nobel pentru literaturã se leagã ºi de cultura
românã, ºi de spaþiul românesc, ºi de istoria românã.
Chiar dacã nu este româncã cea care l-a luat, ea se
leagã de noi, e prima mare satisfacþie pe care o pot
avea acum cã e valorizatã prin aceastã distincþie o
bunã parte din suflarea românã, istorie, istoria
dictaturii. Herta Muller nu are epitet, este atroce,
este, spunea poetul care meritã citat, „Veacul meu,
fiara mea”. Dar are ceva ºi de ispãºire, penitenþã.
ªi, prin Herta Muller, iatã, aceastã penitenþã
româneascã este arãtatã ºi valorizatã. Dincolo de
asta, valoarea în sine a ceea ce scrie Herta Muller
o face sã merite acest premiu ºi eu am satisfacþia
de scriitor cã un confrate, pentru valoarea sa,
primeºte o distincþie.

- Sã dãm iar timpul înapoi. Ce au însemnat
textualiºtii în anii 80 ºi ce înseamnã acum?

- În anii 80, textualismul era o infuzie de oxigen
în plãmânul literaturii române, o infuzie de ozon în
plãmânul acesta care respira destul de greu. Sau
respira cu normalitatea lui obositã. În afarã de
aceasta, textualismul þine de personalitatea câtorva
scriitori. Astfel, s-au rostit ºi au apãrut ca
individualitãþi marcante. A fost o soluþie ºi personalã,
nu numai o soluþie culturalã. Cei care au ilustrat
textualismul, numai aºa puteau sã strãluceascã. Nu
puteau sã strãluceascã scriind roman istoric, roman
pãºunist, filimonist. Ei puteau sã strãluceascã numai
aºa. Ce se întâmplã cu ei astãzi? Textualismul a fost,

spuneam, acea vitalizare, dar ºi propulsor.
Textualiºtii, astãzi, cei câþiva care mai zboarã, o fac
tot cu combustibilul de atunci.

- În „Terapia destinului” aveþi un citat din
Dogen care spune aºa: „A învãþa Eul înseamnã
a uita Eul”.

- Lucrul poate fi explicat, deºi orice explicaþie
sãrãceºte un pic percepþia. Eul, adesea, ne face sã
simþim o discontinuitate între noi ºi ceilalþi.
Micºorarea câmpului eului mãreºte percepþia
continuitãþii între mine ºi ceilalþi. Eul poate fi uitat, în
sensul cã nu-l mai pui în centrul lumii, ceea ce s-ar
numi egocentrism, nu-l mai pui în centrul fiinþei tale,
ceea ce s-ar numi paranoia ºi nevrozã, ci îi laºi doar
locul de instanþã de identificare ºi nu-i mai dai toate
celelalte importanþe. A uita eul înseamnã a începe
sã expulzezi eul în aºa mãsurã încât survine fie
smerenia, fie conºtiinþa unei înrudiri cu toþi.

- Ultima întrebare e mai terestrã. Clasa
politicã de la noi emanã o energie negativã
extraordinarã, cel puþin aºa mi se pare mie,
care face mult rãu României. Ce se întâmplã?

- Clasa politicã e o mare consumatoare de
energie. Nu negativã, nu pozitivã. Ea consumã
energia, macinã, ea risipeºte energia, e o mare
risipitoare de energie. Deci, nu negativã. Ea nu
emanã energie negativã, ea ne mãnâncã energie. ªi
atunci când te focalizezi  cu mintea spre ea, tu pierzi
multã energie când îi dai atenþie.

- E un vampir energetic!
- Nu emanã. Ea consumã, risipeºte, e haoticã.

Poporul român e un popor care face multã politicã.
Ne pierdem fie în visãtorie, cei care nu au putere,
fie în risipã politicã, cei care au putere. Este proastã
întrebuinþare a inteligenþei româneºti în politica
actualã.

A întrebat Gheorghe DOBRE

Pe mintea ta ºi pe povara lor
Am construit concerne ºi palate;
Martore-mi sunt durerile în spate
Din charismaticul afiº color.

Tu legii te supui de muncã ros
ªi îi zâmbeºti lui Dumnezeu din tinã,
Eu languros zâmbesc din limuzinã
ªi-n mine creºte-un vierme unsuros.

Sã strângi din truda ta mãcar o tijã
De sprijinit amare bãtrâneþi
Nu vei putea; nici zestre pentru feþi,
Doar pentru asta-am avut eu grijã.

SLOGAN:
Eºti încã viu – dar nu uita
Cã mã hrãneºte moartea ta!
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TIMP

Sufletul tãu se prelinge în picuri...veºnicie în lieduri
Eºti captat de aluzii într-un dor de voinþã supremã

Te ascunzi fãrã freamãt în paºii grãbiþi ai trecerii
Încerci sã aspiri la o tipologie virilã, dar timpul nu simte.

Captat de motiv, fredonezi viitorul în vals de mileniu
Îþi prescrii împlinire prin iubire solemna...
Eºti martor al schimbãrii fãrã cuget al vremii himere
Te cuprinzi de emoþii când eºti tu universul, dar timpul nu simte.

Îþi redai singurãtate ºi emoþie fãrã margini
Aspiri la eternitate prin credintã...prin spirit simbol
Eºti apusul cromatic ºi rãsãrit înviat din nocturnã
Te prefaci în mister ºi în cuget valoric, dar timpul nu simte.

IMORAL

Întalnim apusul cu faþa spre rãsãrit
Într-un sfarºit fãrã cusur
Ne aruncãm în ocean
ªi totul ne pare canonic.

Întalnim tei infloriþi fãrã sevã
Într-un senin de macabru
Ne aruncãm în sec ºi pustiu
ªi totul ne pare... altfel.

Întalnim infinitul cu faþa spre vid
Într-un dor de mãrturie
Ne întoarcem spre... indiferent
Ne aruncãm în stânci ºi valuri.

ILUZIE

Alunec intr-un strop de iluzii
Cuprind infinitu-n privire
Mã strecor într-un vid fãrã margini
 Joc un eros ilustru…

Mã prefac în fanfarã de aripi
 Mã usuc într-un lan de nisip
Sorb emoþia vidã ºi palã
 ªi mã incred în nimic.

Mã ascund în legendã
ªi sculptez din nisip paºi de lut…
Viaþã, pulbere de tei crucialã
Perete de in.

TINERI CONDEIERI,
ELEVI AI COLEGIULUI NAÞIONAL

”MIHAI VITEAZUL” SLOBOZIA

CLAUDIA DÃNUÞÃ,
elevã în clasa a XII -a C

Premiul  III -Concursul judeþean de creaþie literarã „Tinere Talente”-   2003
Premiul I  -    Concursul judeþean de creaþie literarã „Tinere Talente”-  2004
Premiu Special -Concursul judeþean de creaþie literarã   „Dor Fãrã Saþiu”- 2006
Menþiune -Concursul interjudeþean de creaþie literarã „Ars Nova”, Brãila -2007
Premiu Special -Concursul judeþean de creaþie literarã  „Dor Fãrã Saþiu” - 2007
Premiul I - Concursul judeþean de creaþie literarã  „Dor Fãrã Saþiu”-  2008
Premiul II -Concursul interjudeþean de creaþie literarã,,Ex Libris” Râmnicu Vâlcea -2009
Premiul III -Concursul interjudeþean de creaþie literarã,,Configuraþii”-  2009
Meniune –Concursul  naþional ,,Marin Sorescu” ,Râmnicu Vâlcea- 2009

IUBIRE

Solemnitate… cer senin
Noiembrie cu flori de mãceº
Duh purtat de voinþã
Flori de mac, sentiment fragil.

Euforie…si orchestrã de albastru
Sentiment duios ºi tandru
Concepþie optimistã, rãsuflare
Vis fãrã margini ilustru.

Emoþie… candelabru dãtãtor de viaþã
Biruinþã, infinit plin de simþuri.

           LA HOTARUL
                                    TIMPULUI

La hotarul timpului au rãmas
Urmele cailor sãpate în umbre
La hotarul timpului ascundem visele
Solemn cusute-n gri.

Prigonim uitarea ºanselor de-a vremuri
Ne scãldãm în puful aripei smulsã din timp,
Trãim un etos de-a pururi
ªi naiv ne sufocãm…în timp.

La hotarul timpului am uitat
Suspinul încãrcat în zâmbet,
La hotarul vremii au rãmas
Ani translucizi…

Devastãm alura pelerinilor
ªi ne coasem slove supreme
Alergãm în aripa plãpândã a crestinilor
ªi meditãm…

                    REVERS

Ascundem în suflet un nufãr de sticlã
Sculptat cu stihii ºi cu vers.
Ascundem în aripi o panã nãucã
ªi-n urme un strop de deºert.

Sãdim din imagini o criptã
ªi-o ardem în vid ºi speranþã.
Sãdim din credinþã o rugã
ªi-o coasem în toleranþã.

Ascundem în praf un roi de nimic,
Distrus de hotar ºi de timp.
Ascundem în vis un gând duhovnic
Un gram de iluzii.

profesor îndrumãtor LOREDANA STAN

              *

Mi-am cumpãrat o capcanã de vânt
ªi vreau s-o îngrop adânc în pãmânt;
Când nu voi mai fi, sã ascult briza în rãdãcini
ªi vicolul pe sub brazde tânguindu-se lin.

Mi-am cumpãrat o capcanã de inimi
ªi iatã-mã vânzãtor de iluzii;
Livrez fraierilor iubire la metru
ªi dragoste purã-n perfuzii.

Mi-am cumpãrat o capcanã de vise din os,
Dar nu mai visez!...
Viaþa mea e un vis colorat ºi frumos.

08.06.2009

               *

Sunt aºa de mic cã, uite,
Mã port în buzunarul pantalonilor.
Dacã vrea, Dumnezeu mã poate arunca
dintr-o suflare
Pe malul celãlalt al oceanului
ªi aº germina o nouã revoluþie
În minþile unor inºi deja plictisiþi
ªi îmbibaþi de otrava prea multor hot-dog-uri.

Sunt aºa de mic,
De insignifiant
Cã uneori trec pe lângã mine
ªi nu mã vãd;
Un biet microb care tulburã
Visul profund al planetei
ªi uneori
Visele oamenilor care nu mai viseazã frumos!

29.07.2009

*

Legat de gât cu o frânghie
Îmi târâi melancolia
Pe strãzile scorojite ale oraºului provincial.
Vedeþi?!
Suntem singuri ºi cocoºaþi sub povara
angoaselor,
Visând fãrã speranþã
La un cur de muiere
Cambrat obraznic pe cerul patriei;
Singuri ºi impotenþi,
Aplaudând frenetic spectacolul altora.
ªi plouã,
Plouã.
Simt în creier otrava unui alt anotimp
ªi pacea limbricului împãiat
Hibernând etern pe panoplia sa auritã.

04.10.2009

F.M. CIOCEA
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Începutul lunii octombrie a adus cu sine
comemorarea trecerii la Domnul a marelui teolog
român Pr. Dumitru Stãniloae. Ocazie cu care m-am
gândit sã aduc ºi eu un neînsemnat omagiu, citind „da
capo al fine” una dintre operele „Teologului”.

Întâmplãtor sau nu, îmi picã în mânã cartea „Sfânta
Treime sau La început a fost iubirea”( Editura
I.B.M.B.O.R., 2005). O operã nu foarte amplã, dar
foarte valoroasã din punct de vedere teologic.

Conºtientizând cã „Sf. Treime este suprema
tainã a existenþei”, pãrintele cautã sã asocieze
existenþa ei cu ceva cunoscut oamenilor, chiar prin
propria lor naturã, ºi anume iubirea. Pentru cã, la
rândul ei, Sf. Treime îºi aflã unitatea fiinþialã în iubirea
interpersonalã dintre Tatãl, Fiul ºi Sfântul Duh.

În prefaþa lucrãrii sale, Pr. Stãniloae aºterne
minunate cuvinte despre aceastã tainicã legãturã între
Sf. Treime ºi oameni, care este de fapt o
transmigraþie a iubirii de la divin la uman, ºi mãcar
în parte de la uman la divin: „Ea (Sfânta Treime)
este o iubire fãrã de început ºi urmãreºte o extindere
a iubirii. ªi ce poate justifica existenþa mai mult decât
iubirea? Iubirea nu saturã pe nimeni, niciodatã. Deci
poate fi fãrã de sfârºit; ºi de aceea poate fi si fãrã
de început. Iubirea fãrã de început ºi fãrã de sfârºit,
dã o mulþumire deplinã existenþei, deci o luminã.
Metafizica filozofiilor este supusã orbeºte unor legi
fãrã de început ºi fãrã de sfârºit, nu dã nici o luminã”.
Ce sublim!!!

„ Sfânta Treime sau
La început a fost iubirea”

dovada  de iubire a
Pr. Prof. Dr. Dumitru

Stãniloae cãtre neamul
românesc

Referitor la conþinutul propriu-zis al lucrãrii, se
observa o împãrþire armonioasã, aproape
matematicã a capitolelor. Astfel, primele douã
capitole sunt dedicate Tatãlui; ºi aici pãrintele scrie
o teologie profundã, uneori inaccesibilã celor
neiniþiaþi. Dar cum ar putea scoate cineva Taina
Supremã de sub pecetea tainei? Urmãtoarele douã
capitole trateazã despre Sfânta Treime ca ansamblu,
tratând mai mult relaþia interpersonalã a celor Trei
Persoane Divine. Urmeazã capitolele 5-6, dedicate
Fiului, în care se evidenþiazã foarte bine ºi frumos
relaþia patern-filialã dintre Tatãl ºi Fiul, care este,
de altfel, modelul suprem al aceluiaºi tip de relaþie,
transpus în planul umanitãþii. Din nou, douã capitole
despre Sfânta Treime ca ansamblu: în capitolul 7
despre iubirea absolutã din sânul Sfintei Treimi , iar
în capitolul 8, despre purcederea Duhului Sfânt din
Tatãl ºi odihna Acestuia în Fiul. De altfel, acest

capitol este un liant cãtre ultimele douã capitole,
dedicate exclusiv Sfântului Duh, pe care, cu o
minunatã expresie teologicã îl numeºte: „capãtul
dinspre lume al lui Dumnezeu”, vrând sã evidenþieze
cã Acesta este Cel care menþine relaþia divin-uman,
prin împãrtãºirea noastrã cu El în cadrul Sfintelor
Taine ale Bisericii. De altfel, în capitolul 10, redã
câteva rugãciuni închinate Sfântului Duh de cãtre
teologi precum Sfântul Simeon Noul Teolog ºi
contemporani ai acestuia.

Revenind la ideea din titlul modestei mele
recenzii, mã gândesc cã ar fi potrivit de frumos, sã
zicem cu Proorocul Mihea: „ªi tu, Românie, nu eºti
nicidecum mai micã între fiicele Ortodoxiei, cãci din
tine s-a nãscut grãitorul de Dumnezeu, Pr. Prof. Dr.
Dumitru Stãniloae”.

Veºnicã sã-i fie pomenirea!!!
  Romeo A. Ilie

Miticã a zâmbit prosteºte ºi ºi-a mai turnat un
pahar de vin. Miºcãrile sale erau calculate ca ale
unui chirurg, dar cineva mai atent îi putea citi
încordarea interioarã.

Se strãduia sã ascundã enervarea încuibãritã
de ceva vreme în sufl etul sãu, prin gesturi sigure ºi
aparent calme. Fãcea acest lucru ºi pentru cã vroia
sã capareze discþia pentru a nu da posibilitatea
unei eventuale reacþii ostile din partea lui Gigel.

ªi ºtia el de ce !
Gigel îl urmãrea cu atenþie ºi abia aºtepta o micã

neconcordanþã pentru a-l opri. Astfel ar fi avut o
satisfacþie dublã. Prima, cã ar fi evitat elucubraþiile
lui Miticã, iar a doua cã ar fi avut posibilitatea sã-
ºi exprime opiniile sale.

Dupã ce a bãut tacticos jumãtate din pahar ,
Miticã a reluat cu calmitate :

-ªi zici cã Petricã e prost ?
-Ei, sã ºtii cã nu e !
-Uite, când am început sã-i explic faptul cã

personalitatea ne defi neºte pe fi ecare dintre noi
cu calitãþile noastre , dar ne ºi deosebeºte

de ceilalþi, ... m-a ascultat cu atenþie !
-Aºa am fãcut ºi eu la început !
-Ce vrei sã spui ?
-Vreau sã spun cã e bine sã asculþi pãrerea

fiecãruia !
-De ce, dacã nu te interseazã subiectul ?
-Pentru a-l aproba dacã are dreptate…! a zis

Gigel râzând conciliant.
Miticã a clãtinat uºor din cap ºi a continuat:
-Personalitatea, în sensul larg al cuvântului

poate fi interpretatã ca individualizarea conºtientã
faþã de mediul ambiant.

Gigel a vrut sã-l opreascã , dar Miticã a
continuat cu repeziciune , ca un ºcolar care ºi-a
fãcut lecþia :

PERSONALITATEA
-Ea apare gradat , de la o vârstã fragedã ºi

evolueazã continuu prin formarea unor aptitudini ºi
concepþii în contact cu realitatea cotidianã.

-E ca un surogat... ! l-a tachinat Gigel în timp
ce-ºi umplea paharul.

-Nu !!!...Ascultã !
-Bine ! Hai cã mai am niþicã rãbdare !
-Ea defi neºte fi ecare fi inþã umanã cu

particularitãþile sale ºi-i stsbileºte locul într-o
colectivitate...

-Ia mai lasã-mã în pace cu...
-Mai dur...(ºi aici l-a privit crunt) poate fi

consideratã ca un egoism necesar ...ca o luptã
pentru afi rmare... pentru existenþa în lume.

-Cât e ceasul ?
-De ce ?
-Poate nu a închis la spital !
Miticã l-a privit pe deasupra paharului ºi a zâmbit

forþat.
S-a fãcut liniºte o clipã sau a fost doar o iluzie

pentru cã ceilalþi clienþi din restaurant îºi continuau
„distracþia“ lor.

Dintr-o datã Miticã ºi-a reluat pledoaria, fãrã
sã-l priveascã pe Gigel:

-Personalitatea , într-un sens restrâns al
cuvântului poate fi consideratã ca o însuºire, virtute
sau calitate excepþionalã a unui individ în raport cu
ceilalþi.. Ea poate fi înnãscutã,

dar se obtine ºi prin efort , muncã ºi dãruire...
-Aºa cum încerci tu acuma !
-ªi te deranjeazã ?
-Da ! Pentru cã ºi eu sunt orgolios!
-Vezi !?... Aºa a fãcut ºi Petricã !... Lasã-mã sã
închei !

-Bine !...Uite cât de calm sunt !
-Aºa ºi trebuie !
-...Astfel spus, este un talent pus în evidnþã

de o persoanã deosebitã într-o situaþie
deosebitã. Consider cã...

-Du-te mã de-aici ! a izbucnit cu înverºunare
Gigel.

-Ce-ai mã ? Ce nu-þi convine ?
-În primul rând nimeni nu se naºte

personalitate,
ci devine...
-Vezi ?! Aºa a fãcut ºi Petricã !
Gigel nu l-a luat în seamã ºi a continuat :
-Referitor la dezvolterea personalitãþii se

disting trei niveluri structurale. Primul...
-Ai luat-o pe urmele lui Petricã ! l-a avertizat

din nou Miticã.
-Ia mai lasã-mã în pace cu Petricã..
-Dar nu ºtii ce a pãþit ! i-a replicat Miticã

ridicându-se de pe scaun.
Gigel s-a calmat puþin ºi l-a întrebat fãrã sã

vrea:
-Ce ?
-A avut o crizã de personalitate ! i-a rãspuns

Miticã apropiindu-se.
-Cum adicã ?
-Uite-aºa !! a zis Miticã dându-i un cap în

gurã.
În timp ce Gigel cãdea la podea , Miticã

mormãia nervos :
-Ãsta-i primul nivel!... Le vrei ºi pe celelalte

douã?

TRAªCÃ PUªCHIN
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În literatura contemporanã cazul lui Ion Gheorghe
este special. Ca sã realizeze epopeea
protoromânismului, autorul a trebuit sã interpreteze
un material arheologic neobiºnuit, sã scrie mii de
pagini despre o civilizaþie puþin cunoscutã, sã
locuiascã într-o adevãratã bibliotecã antediluvianã.
În acest mod a reuºit sã fie cu totul ºi cu totul original
ºi sã se situeze literar ca un descendent întors la
strãmoºi în compania artefactelor. Opera sa teoreticã
ºi aplicatã a izvorât din impunerea obiectelor
plurifigurate ca dovezi ale unei vechimi spirituale
autohtone imprimate în piatrã ºi metal. Nu
conteneºte sã afirme cã monedele sunt mesaje topite
în argint, în care este nelipsit Cavalerul Trac, simbol
iconografic al instituþiilor geto-dace ºi al divinitãþii.
Prezenþa figurativã a statuetelor litice pe toate piesele
constituie o replicã a marilor edificii din cogaioane,
viziune ciclopicã a unei civilizaþii protoistorice. Munþii
mai mici ºi colinele (Piatra cu Lilieci din Oleºeºti –
Pîrscov?) erau piramidele de lut ºi anrocamentele,
pe când statuetele marcau cimitire (tombes,
mormentis), necropole ale omului preistoric.

Când a epuizat aceastã moºtenire de suflet,
s-a apropiat de miturile trecutului nu prea îndepãrtat
pe care le-a reînviat într-o baie lexicalã ºi
gramaticalã („Condica în versuri”, 1987). O
alternativã salvatoare la primejdiile care ameninþã
aburul de civilizaþie ruralã o constituie simbolurile
moderne, ca: Maica Veronica de la Dragomirna,
biserica din Ieud, Mihai Olos, Cimitirul eroilor din
Sinaia, Nicolae Iorga, Petru Comarnescu, Moldoviþa,
Voroneþul, Pintea, Petru Dunca. Inventiv pânã la
inimaginabil, cu o energie liricã neverosimilã,
realizeazã portrete precum cel al lui Iorga la Râmeþ:
„La trup era cât sã se uite-n creºtetul mulþimii; /Din
seminþia hiperboreenilor arimii, /Þãranu-l ºtia cu trei
creieri: /Cu o mânã da seminþe pãsãrilor, cu alta iarbã
la greieri, /Cu una scria, cu alta sfãrâma lemnele, /
În toate alfabetele ºi semnele. /Cu una cãra apa, cu
alta aprindea focul, /Umbla lumea, cã nu-l încãpea
locul, /De lua boul de coarne, îl îngenunchea - /Nici
pe cele douãzeci de limbi, nu-i ieºise puºchea… /
Sta de vorbã cu morþii în graiurile lor moarte: /Cu un
ochi din Bucureºti ºi pânã la Vãleni citea o carte, /
Cu alt ochi mâncã trei cãrþi de-o limbã vie /Pe care
nici el nu ºtia de unde-o ºtie” (pag. 128). Cele 48 de
poeme sunt realizate în manierã evocativ-descriptivã.
Cãutând foarte mult pretextul literar, rezultatele
estetice diferã de la caz la caz. Lirismul se desprinde
din „colorile ºi incolorile zugrãviei” (pag. 34). Paginile
„condicii” par ieºite din altã formulã sufleteascã, în
care programul estetic nu-ºi mai impune voinþa cu
atâta forþã. În fond, în 1980 scosese „Elegiile
politice” în care anunþa cã iremediabil „clasa
maternã” s-a înstrãinat de naturã ºi s-a transformat
într-o rezervã a istoriei. Elegiile constituiau bocetul,
cântecul funebru, poate încheierea ultimului ciclu liric:
„Îl duc de colo-colo: pãmânt negru, ogor, dacã-i
bãrbat, /Þãrânã, brazdã, glie, dacã-i femeie. /… /
Rupt de gura de cal apocaliptic, a maºinii /De
escavat” („Camionul cu pãmânt”). „Un joc de
combinaþii ale haosului”, „Þãranii suflã /Cu boturile
lor de cai, în scãldãtorile /De lapte, de vin, de ulei. /
Extracþie de clasã, la nesfârºit ºi-n disperare”
(„Extracþie de clasã”).

Ion GHEORGHE:

EPOPEEA
PROTOROMÂNISMULUI

Un studiu de
Gheorghe POSTELNICU

Noua viziune se încarcã de un alt profil estetic,
cu o înþelegere mai subtilã a emblemelor istorice care
ilumineazã pe cititor. Nu mai întâlnim nici
înverºunarea verbalã din volumele anterioare, nici
tezismul speculativ, cu tovarãºa supusã, ceaþa.
Noimele, vrãjile, descântecele nu mai circulã în alai.
Adoraþia cristalizeazã în forme în care obscurul s-a
atenuat: „Este mai marea grinzilor /Ca fluviul cel
sfânt în þara inzilor /ªi ca Danuviul prin mijlocul
hiperboreilor /ªi ca osia pãmântului pe umerii zeilor,
//Columnã de la rãsãrit la apus /Culcatã între josul
de sus / ªi-ntinsã între susul de jos - / Spinarea casei,
de-un singur apeduct de os, /Mai marea grinzilor pe
care ºi le-asumã, /Ducându-le asupra-i – arborele
mumã /” („Meºtergrinda”, pag. 121). În alte pagini
ale jurnalului, apa vieþii o alcãtuiesc eresurile: „Cu
ºase degete la picioare - /ªi-au înþeles cã-i om de nu
mai moare; /Au aflat cã-n ãsta sunt prinºi /Doi inºi”
(„Dublul omului”, pag. 134), „Maºina din casa de la
marginea casei din margine, /La care lucrurile sparte
se rugau: despargi-ne, /Iar cele rupte strigau:
desrupe-ne, /ªi ne pune iarã-n dreptele cumpene; /
Destricã-ne /Cã fricã ni-e!” („Maºina marginilor”,
pag. 41). Modificãrile lãuntrice s-au transmis ºi în
aºezarea poeziei, în ridicarea unui alt relief liric, mai
vizibil în ultimul volum apãrut înainte de 1989,
„Zalmolksiile” (1988). Din punct de vedere formal,
autorul generalizeazã numerotarea strofelor
considerate versete ale psalmilor închinaþi zeului unic
Zalmoksis, ca ºi separarea prefixului ne – de cuvântul
de bazã (ne adumbrit, ne urnit, ne trase, ne clãtinatã),
folosirea inversiunilor licenþioase („obosit-au mie zeii
buzilor”, „cãtre-a Ta cetate sã eu salt”), introducerea
discursului prin forma verbalã „zis-am” ºi prin
interjecþia „iatã”. „Iatã: fost-am bun în meºteºug, /
vechi faur - /de þi-am aºezat potivele de aur /la
mesele mereu întru belºug - /fiii tãi se înfruptarã ºi
bãurã /ºi cu pânze mândre s-au bicit la gurã” (pag.
98). Lucrurile, întâmplãrile ºi faptele „sunt pãrþi din
þara care se rãceºte” (pag. 6). Poetul este „ctitor ºi
argat al unui nou eres” care trebuie þinut „la treburile-
acestei grele þãri” (pag. 7). „Cãutat-am calea ridicãrii
/mele /dând singur piept cu toate cele: /arborii i-am
judecat ºi norii; /izvoare, pietre, oameni, fiare /dat-
au astfel mie luminare” („Odã mergând”).

În volumul de convorbiri cu A.T. Dumitrescu face
referiri interesante la geneza „Condicii în versuri”, scrise
ca o demonstraþie pentru poetul bucovinean Gabriel
Cheroiu, despre cum trece faptul de viaþã în faptul
poeziei ºi al meditaþiei, despre cum materia terestrã se
înalþã pe curenþii meºteºugului „luând viaþã din viaþa de
la Logos” (pag. 106). Îºi aminteºte cum a scris
„Hronicul ticãloºilor”, ca o trecere în pomelnic blestemat
a soldaþilor austro-ungari care au pângãrit Mãnãstirea
Moldoviþa, „practicând neadecvat, criminal, meseria
scrisului” de nume ºi de ani pe pereþii sanctuarului
creºtin. Faptul banal de viaþã se poate întâlni în mod
fericit cu patima filozoficã a poetului ºi sã rezulte un
poem încãrcat de metafizicã, precum „Trei pereþi cu
Mume”, care face trimitere la vernisarea unei expoziþii
de cãtre Mihai Olos din Maramureºul istoric, adevãratã
„Saga divinã”, vãzutã cromatic ºi sublim ca deschiderea
târgului anual Drãgaica.

Cunoscutele texte din 1921 ale lui L. Blaga
identificau drept adevãrate zeitãþi dacice pe Zamolxe
ºi pe zeul naturii, Pan, coborâtor din tracul Dionysos
ce contempleazã ºi identificã misterele universului
în natura înconjurãtoare. V. Pârvan ºi M. Eliade îl
socoteau un zeu ceresc, H. Daicoviciu (în „Dacii”,
1965) – zeu al fertilitãþii pãmântului ºi al vegetaþiei,
Socrate îl cita ca zeu al medicinii psihoterapeutice,
Platon – mare maestru în arta incantaþiei, Strabon ºi
Herodot îl considerau om. În vremea lui Burebista
ºi Decebal era adorat ca zeitate supremã, nu ca
fondator. Din poeme deducem cã Ion Gheorghe îl
socoteºte ca mesianic, erou civilizator, învãþãtor,
gazdã cereascã ºi mântuitoare. Introducerea în vers
corespunde ritualic cu restabilirea comunicãrii
directe: „5. Zamolksis, pomii ce de rod avuþi /peste
tot, /erau traºi de vreme îndãrãt - /ca ºi mine-n
gânduri ºi virtuþi - /carele mã întorsesem fãt /din
bãrbat ce ajunsesem la etate /cu simþirile de nimeni
tulburate” („Despre asprime”). El este: zeu din
stâncã, pãrinte, domn, gând, fãpturã, nume al
înþelepciunii, stãpân fãrã uzurpare, luminãtor, strãmoº
ceresc ºi pãmântesc, Ãl Munte, Unic Împãrat,
Judeþul cel de-Apoi, Cãlãreþ de pasãre,  Vestire,
Soarele Izbânzii, Fãt-Frumos. Poate zeu, poate
profet, spiritualismul sãu este prezent plenar, fãrã
interogaþii ºi tãgadã, cu toate caracteristicile în
versurile lui Ion Gheorghe: primatul spiritului
asupra trupului, credinþa în nemurirea sufletului,
puterea cuvântului, respingerea zeilor strãini, a
idolilor ºi a magiei, sacrificiul ritualic, dar spaþiul
restrâns al acestui studiu nu ne permite sã
exemplificãm prea mult.

Opera poeticã a lui Ion Gheorghe nu se poate
separa de cea ºtiinþificã, pentru cã nu poate fi
înþeleasã fãrã lucrãrile de arheologie, deosebit de
bogate, dar puþin cunoscute. Unele tipãrite, cele mai
multe aflate în manuscris la Biblioteca Academiei
sau în arhiva personalã, ele însumeazã mii de pagini:
„Cultul zburãtorului”, „Doctrinele icoanelor
þãrãneºti”, „Cogaioanele – Munþii Marilor Pontifi”,
„Tãrtãria, preistoria secretã”, „Cimerienii – o lume
calomniatã”, „Daciile prinse ºi desprinse”. Cu
tenacitatea specificã titanilor a parcurs întregul drum
de la mitic la arheologic ºi numismatic, la dovada
indubitabilã cã statuetele sunt obiecte de cult ºi urne
funerare. „Dacã aþi fi fost mai decenþi cu privire la
originea voastrã romanã ºi mai potoliþi în ceea ce
este sau vã închipuiþi cã este monoteismul, energiile
voastre intelectuale ar fi regãsit lumea strãbunilor
cu adevãrat ºi neprofanatã de tot felul de adopþiuni
de forme fãrã fond”, ne dojeneºte pe bunã dreptate
domnia sa într-un „Preambul”.

Prin Ion Gheorghe virtuþile poetice ale cuvintelor
ºi formelor arhaice capãtã o materializare
nemaiîntâlnitã. Protoromânismul ºi-a gãsit
monumentul verbal de care ducea lipsã. Nimeni de
la Tudor Arghezi n-a însufleþit cu atâta vigoare
cuvintele uitate, apropiindu-le de originile lor orale.
Dacii gândeau ºi vorbeau sintetic. Scriitorul transferã
fenomenul haplologic în propriul dicþionar poetic. Nu
recompune o lume dispãrutã, ci creeazã una dupã
chipul ºi asemãnarea Zeului Unic, Zamolksis. Fraza
distorsionatã, multiplexul senzorial, curbura continuã
a ideii, abrevierea însoþesc galopul Cavalerului Trac
spre Cogaionul Istriþa. Aºa cum scria Mihai Ralea
despre Tudor Arghezi, putem afirma cã energia
creatoare a lui Ion Gheorghe este mult mai mare
decât posibilitatea sa de a o elibera, aºa încât actul
creator trãieºte permanent sub o tensiune lãuntricã
uimitoare. Pornind de la un suprarealism pitoresc ºi
etnografic ajunge sã-l arunce în aer prin pregnanþa
materialã a unui tãrâm tainic. Alura demiurgicã a
strãdaniei sale îl aºazã definitiv alãturi de Eminescu,
Arghezi, Blaga ºi Nichita Stãnescu.
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Participarea românilor în marea epopee a
cuvintelor este impresionantã. Expediatã de regulã
în douã fraze pompoase, ea rãmâne în cãrþile de
ºcoalã o paginã de neînþeles pentru copiii noºtri.
Un amestec de termeni ºi acþiuni, greu de priceput
pentru minþile neînvãþate cu artificialul ale copiilor.
O limbã neolatinã scrisã pentru prima datã cu litere
slavone, o bisericã naþionalã cu liturghie slavã,  o
Biblie de la Bucureºti ºi mulþi preoþi! De ce am scris
cu litere slavone ºi nu latine? Ce evenimente ºi ce
oameni au participat la alfabetul limbii noastre, aºa
cum îl ºtim astãzi? Cine ºi ce sunt: Macarie,
Nicodim, Tismana, Prislop, Scheii Braºovului?

În cartea sa „Despre literele ºi limba geþilor
ºi goþilor”, belgianul Vulcanius Brugensis spunea
în 1957 (!!) cã alfabetul goþilor l-a preluat pe cel al
geþilor. El face referire la o lucrare  a Arhiepiscopului
de Upssala, Magnus Ghotus, numitã „Istoria
tuturor regilor goþi ºi finlandezi”, apãrutã la
Roma în 1554, în care era prezentat ºi studiat
alfabetul getic. În lucrarea savantului belgian se face
demonstraþia unui fapt presupus de mulþi
cercetãtori; Wulfila inventeazã literele gotice, luând
ca model alfabetul getic. Era a doua jumãtate a
secolului IV d.Hr. Cartea aminteºte un citat din Cato
cel Bãtrân, revelator în acest sens; „Faptele geþilor
erau cântate de poeþii lor, acompaniaþi la flaut,
cu mult înainte de facerea Romei”.

    Fraþii Chiril, Constantin ºi Metodiu, inventeazã
alfabetul chirilic, în secolul IX. Este foarte
probabil ca ei sã fi nãscocit aºa numitul alfabet
glagolitic, devenit mai târziu chirilic, dar acest fapt
este mai puþin important. Ceea ce ar trebui sã reþinem
este faptul cã, foarte probabil, erau descendenþi ai
românilor macedoneni din Salonic. Nu este de
mirare faptul cã multe din textele primordiale ale
slavilor au fost scrise la noi, de caligrafi recunoscuþi.
(Evanghelia lui Sava de la Moscova, Codex
Suprasliensis din Polonia sau Evangheliarul Slav,
pãstrat în Catedrala  Rheims, Franþa.) În þarã sunt
cunoscute texte scrise în alfabetul chirilic, începând
cu 1392. A.I. Sobolevski (membru al Academiei
Ruse), spunea: “Nimeni în Rusia nu a cunoscut
mãiestria mâinii caligrafului muntean sau
moldovean, care ne-a lãsat pe noi ruºii, cu mult
în urmã din punct de vedere al artei caligrafice.
Acum putem vedea ce importanþa au avut
românii, pentru cultura slavã in general”. În
1404, Nicodim scrie Evangheliarul, probabil la
Tismana. „Aceastã Sfântã Evanghelie a scris-o
popa Nicodim în Þara Ungureascã în 6913”.
Anul 1429 ne aduce Tetraevangheliarul lui Gavril
Uric, caligraf  moldovean. Generatiile urmatoare de
caligrafi români, reprezentate de: Paladie, Teodor

Marisescul, Filip, Spiridon, Gramaticul Dimitrie,
Evloghie, Logofatul Mateias si multi anonimi, au
continuat opera inceputa de Uric.

Domnitorul Radu cel Mare l-a chemat pe iscusitul
tipograf Macarie sã tipãreascã în limba slavonã cãrþi
bisericeºti. El îºi fãcuse ucenicia la Veneþia. Sosit în
Þara Româneascã, Macarie ºi-a instalat tipografia
la mãnãstirea Dealu, unde in 1508 scoate
Liturghierul slavonesc, prima carte tipãritã în
Þãrile Române. În 1521 este redactatã „Scrisoarea
lui Neacºu din Câmpulung”. Ea are numai opt fraze,
dar suficiente pentru a se statua, în mod evident, cã
se scrisese româneºte cu mult timp înainte. Între
1559 ºi 1580, diaconul Coresi tipãreºte primele
traduceri de texte religioase. Nicolaus Olahus scrie
în 1537 „Hungaria”, în limba latinã. La Sibiu exista
o tipografie din 1529, apoi la Orãºtie, Alba-Iulia,
Braºov, Govora!!

Catedralele (”scaunele”) din Smolensk (1561)
ºi Rostov (1598) beneficiazã de lucrãrile cãrturarilor
români. Mitropolitul Varlaam, episcopul Mitrofan
ºi Antim Ivireanul înfiinþeazã tipografii la Bucureºti
(1678), la Buzãu (1691), la Snagov (1694), la
Râmnicul Vâlcea (1705), la Târgoviºte (1708) ºi
tipãresc fãrã încetare lucrãri religioase, slujbe,
învãþãturi. Aici se tipãresc primele cãrþi în... arabã,
iar Gruzia „se umple de cãrþi”, dupã spusele lor.
Românii ºi discipolii lor vor înfiinþa tipografii în
Damasc, Bagdad ºi Teheran!!

Domnia lui Constantin Brâncoveanu începe
printr-un act de culturã ºi anume prin apariþia Bibliei
de la Bucureºti. Primul tiraj al cãrþii de 944 de
pagini, format mare, pe douã coloane, apare în
septembrie 1688, încã din timpul lui ªerban
Cantacuzino. Al doilea tiraj apare în noiembrie
1688 ºi astfel Brâncoveanu devine “ispravnicul”
lucrãrii.

Despre folosirea alfabetului chirilic, teoriile sunt
puþine. Dimitrie Cantemir, în Descriptio
Moldaviae, scrisã în 1716 în limba latinã, afirma
cã s-a scris cu litere latine pânã la Conciliul de la
Florenta (1432). Domnitorul Alexandru cel Bun,
sfãtuit de mitropolitul sãu, ar fi poruncit arderea
cãrþilor ºi textelor scrise pânã atunci cu litere latine,
introducând, în loc, alfabetul chirilic ºi limba slavã,
pentru a împiedica rãspândirea catolicismului în þarã,
spune  Mihail Kogãlniceanu. Este foarte probabil
ca ortodoxismul sã fie cauza, deºi nu pot fi eliminate
ºi alte împrejurãri: comuniunea materialã ºi spiritualã

Litere ºi timp
cu slavii (atât cât sunt ei de
„slavi”!), comerþul ºi
cancelariile. Privitor la
Alexandru cel Bun ºi la
lupta sa împotriva
catolicismului, avem
suficiente îndoieli. Losonczi
Margit, soþia domnitorului,
fiicã de nobil maghiar, mama
voievodului Petru Muºat,
contribuie foarte mult la sprijinul acordat catolicilor.
Sub patronatul ei, franciscanii veniþi de la mãnãstirea
din ªumuleu (azi ªumuleu-Ciuc, Jud. Harghita)
fundeazã o mãnãstire în Bacãu încã din anul 1390.

Sã mai amintim cã prima ºcoalã româneascã este
cunoscutã la Scheii Braºovului de prin 1400. Sã nu
uitãm sã ne amintim ºi cã Târgoviºte a fost, timp de
aproape 100 de ani, unul din cele trei locuri în care
se tipãreau textele chirilice ale slavilor, alãturi de
Cracovia ºi Cetinije, în Serbia!

Mi-e teamã cã memoria ºi însemnãrile mele sunt
nedrepte. Am numit aici numai o micã parte din cei
care, anonimi sau nu, au contribuit la revoluþia
cuvintelor. ªi nu numai atât! Inventatorul timpului
creºtin, cel în care ne bãlãcim þinuta sapiens-alã, s-
a nãscut în Dobrogea pe la 470 d. Hr. Cuviosul
Dionisie, cel ce-ºi spunea singur exiguul, adicã
neînsemnat, mãrunt, smerit, ajunge la Roma în 496
ºi intrã în Mãnãstirea Sfânta Anastasia, aflatã la
poalele Palatinului. Traduce din greacã în latinã,
predã dialectica la Universitatea din Calabria ºi
devine prieten cu Casiodor. Scrie mai multe lucrãri
referitoare la stabilirea datei Sfintelor Paºti ºi chiar
stabileºte datele exacte pentru perioada 532-626!
Nu se opreºte aici. Propune numãrarea anilor „de
la Întruparea Domnului nostru Iisus Christos,
iar nu de la împãratul Diocleþian”. Încet dar sigur,
aceastã viziune asupra timpului devine
atotcuprinzãtoare. Era creºtinã a intrat în vigoare
la Roma în 527. Calculele sale istorice ºi
astronomice au rãmas neschimbate pânã astãzi, deºi
mulþi au încercat sã le modifice. Pentru Bisericã fiind
importantã viziunea asupra timpului ca vârstã a lui
Christos ºi nu efemerele calcule matematice.
Dionisie exiguul moare la Roma în jurul anului 545,
fãrã sã uite sã-ºi rememoreze ºi sã cinsteascã
amintirea naºterii sale în Sciþia Minor.

Trebuie sã reamintesc celor ce au uitat cã, în
conformitate cu informaþiile din cãrþile de istorie,
toþi aceºti fãcãtori de limbã ºi timp îºi aveau obârºia
în sutele de neamuri analfabete ale acestor locuri,
pe care numai întâlnirea miraculoasã cu legiunile
romane le-au deschis ochii ºi minþile. (!!!)

Dan Elias

Un afiº electoral (nu dau numele candidatului),
anunþa un super concert al legendarei trupe IRIS,
pentru data de 26. 10 2009, la Casa de Culturã
din Constanþa. Dedesubt, specificat ca o Nota
Bene: INTRAREA LIBERÃ.

Ora 19.30, ora concertului. La uºa sãlii de
spectacol, o îmbulzealã de nedescris. Mã gândesc:
„Ce de irisiºti ºi în Constanþa asta!!!” Dar, încet,
încet, unul, câte unul, „fanii” se retrãgeau spre ieºire:
„Hai, frate, cã io nu stau în îmbulzeala asta!” Mãi,
ce mai fani! Dar, atât mai bine pentru mine. Dupã
cernerea fanilor, am reuºit ºi eu sã intru în salã.

Concertul a fost minunat! La unele melodii, era
de ajuns doar simpla prezenþã a lui Cristi Minculescu
pe scenã, ca toatã lumea sã cânte în delir.

Inerþia mocangelii

Romeo A. Ilie

Pe undeva, acest fapt îmi amintea de o istorioarã
din Pateric, despre Avva Antonie, la care venind
mai mulþi fraþi, unul dintre ei nu întreba nimic.
Întrebându-l Avva Antonie, de ce nu întreabã nimic,
el rãspunde: Avvo, destul îmi este sã te vãd.

Aºa se întâmplã cu toate valorile autentice.
E destulã prezenþa lor ca sã te simþi mai bogat.

Cât despre aºa-ziºii fani, care au abandonat, e
clar cã au venit mânaþi doar de inerþia mocangelii,
nicidecum din admiraþie pentru Iris. Ei, cum erau sã
piardã un concert moca?!

Cã bine zicea acum ceva ani, Dinescu al nostru:
„Dacã s-ar anunþa cã se dau palme gratis în faþa
primãriei, sigur s-ar aduna câþiva sã-ºi ia palme,
cã doar e gratis”
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Cu întristare spun…, spun cu prihanã :
Mi-am cumpãrat bilet spre o cumplitã toamnã...!
Cãlãtoria o începuse, fãrã ºtire, de demult, doar trupul; sinele,
fãrã lecuire,
lipea  cu sârg afiºe, cu portretul mort ticluit pe frunze.
Din invidie sau poate din iubire,
pe buza unei nopþi înnebunise lupul, în þipete prelungi, difuze…!
…ªi era joi sau poate era marþi
îmi amintesc doar parþial secvenþa
când trãdarea  cine ºtie…! din greºealã, providenþa  confuzã,
a înmãrmurit la vamã. Inconºtientã, carnea mea a dat nãvalã
spre abatorul roz din prima garã. ªi-n gura mare îmi licita vânzarea .
Pieirea. Venirea. ªi nicidecum iertarea.
De pupãzã mi se fãceau bojocii. În roduri mari dau buzna demonii.
De pretutindeni vin cu-asalt sticleþii. La flori de rãchitã sã-mi joace destinul.
De dor ºi drag, mocnea jarul din lunã. Se-aprindea în inimã pelinul.
Ce dragoste nebunã…! Ce dragoste nebunã…! Eram ofranda morþii…!
Puþin, mai jos, într-o vâlcea sãlcie,
chiar naºterea-mi era amanetatã. Pe-o coajã de bostan.
Pe-o lacrimã ridatã  dintr-o mireasã tristã, refuzatã.
Nefastã zi.. .! Se spânzura bocancul de nãdragii mei.
Peisajul diafan îi rãscolea  pe zei.
Le vânzolea ºederea. Tihna dintre mese. Le risipea averea.
Pe bucãþele mã vindea mormântului din mine…, ah, carnea mea,
istericã ºi grea,
mã adâncea în compromis, total. ªi deveneam de lut.
De praf stelar.
De var.
…Muream tãcut !
Muream încet !
Muream… Muream penal !

Muream....! O…, nu ºtiam de ce mã-mpuþinam spre malul gri;
de ce, înspre artere, roºul amorþea deodatã. Teribila mea carne,
sfârtecatã,
se opintea neputincioasã-n gard. În stâlpi de telegraf.
În poartã.
La lume se zgâia.. Se zvârcolea  pe loc.
Chiar cu amurgu-n cârcã  punea pe ea benzinã.
În pripã sã-ºi dea foc. Cu ochiul de cristinã.
ªi leneºã ºi moale se rãstignea pe-o aripã. ªi întreba mieros.
Fãrã strigare. Sau insinuare. Fãrã sã þinã seama de durerea
care mã-nfrunzea. De vreau ca duhul sã îmi  fie corb înnobilat
sau rândunea. De parcã mi-ar pãsa  ce-aº fi, pe lumea, hãt,
cealaltã: un prãdãtor mãreþ sau simplã  pradã.
Vãd bine …?! Cine îmi dicta? Materia vâscoasã! Neghioaba…
Chiar putrezita carne-a mea.

Suflarea rãtãcea, schiloadã, cu umbra trasã la rindea, prin vãgãuni.
Iar carnea-mi, tolãnitã pe tãciuni,
cu paºaport în alb,
cu numele schimbat, se lãfãia pe mese de spital.
Pe pat.
             Pe drum.
                             Prin osul mãcinat.
Cu larve gata de atac. Cu glonþul nobil, rãsfãþat.
ªi mã scotea pe mine vinovat cã n-am ºtiut cum sã împac
ispite diferite. Cã nu sunt diplomat. Cã,-n loc sã îi vorbesc, sunt mut.
ªtiu doar sã tac. Nu merg pe ocolite. Sunt prost ca noaptea.
De vicii mã dezbrac…

 …O, m-am decis, Pãrinte Drag : mã schimb. Mã-mbrac.
În pielea unui drac !
ªi, liber, iatã, prin ocnele de sare iubesc fantomele. Mã-nalþ.
cu ele! Zbor. ªi fac nãzbâtii.
..; Sunt vesel, brrr…! nevoie mare…Dau iama printre butii,
le gâdil pe la vane.
ªi hai cu tâlvul… ! Sus, drapelul…! Mãria ta,
prin vene-mi curge, în cascade, otonelul !

COSTEL BUNOAICA

Prin vene-mi curge,
în cascade, otonelul

Pentru ce mai trãieºti,
dacã în gurã îþi plouã

Cine eºti tu, înger domol, care împarþi cãlimara vieþii
în douã ? Urmele tale miros a formol.
Pe o parte soare îþi este.
                                         Pe alta îþi plouã.
N-ai fost nicicând un orfan vagabond. Niciodatã
n-ai fost intelectualul rasat.
N-ai dormit rezemat de vreun gard. Cu piciorul în câini nu ai dat.
Umbra nu þi-a fost luatã la rost. Viaþa, ca un lucru banal,
nu þi-a fost scoasã, scabros, la mezat.
Ce ºtii tu despre lume ? te-ntreb…, despre mine ce ºtii?
N-ai avut niciodatã pojar. Prin vecini, n-ai fãcut niciodatã copii.
Ce ºtii tu despre  morþii care încã sunt vii?
Ai purtat totdeauna mascã la bal.
Pe nori ai umblat precum þi-a fost voia. Ai þinut vinerea post.
ªi, de luni pânã joia, nai aflat ce-nseamnã sã n-ai niciun rost.
N-ai mâncat, pe timpuri, parizer cu soia. Apã din lac n-ai bãut.
Ai trãit cu folos. Ai trãit cum ai vrut.

Despre mine, îþi spun:
când plec nu mai vin; când mã-ntorc sunt încã plecat.
Trãiesc în ruºine.
Mã zbat în pãcat.
Pentru umbra mea deasã, fugitã de-acasã, mã judec cu
frunza de nuc. Nu pierd mare lucru, nimic nu câºtig.
Îmi þin viaþa treazã cu un vrej mai puþin. De milã nu-mi plâng
Iubesc belelele. Îmi sunt dragi. Le ador. Le seduc.
Mocirla e propriul cãmin.
Sãnãtos ºi cu spor
dau cu stângul în dreptul. Uneori, în bâzdâc. Alteori, beau
cu nesaþ deliciosul venin. ªi e atât de uºor…!

Ce ºtii tu despre mine, înger divin ? Tu…, cel  care împarþi
cãlimara vieþii în douã ?N-ai tãiat porumbei, n-ai ciocnit,
la Paºti, ouã…
Pentru ce mai trãieºti, dacã în gurã îþi plouã?
                                ( Din ciclul Cântece de vitejie. În baston. ªi cu tichie.)

În sfârºit, proza are gust!
Gust dulce de erotism: „A doua zi am sãrutat-o pe gât, în timp ce vorbea cu mã-

sa la telefon. Apoi pe ºold, de mai multe ori, în timp ce spãla vasele în bucãtãrie. Am
coborât spre pubis. Poartã jeans cu talie foarte joasã”(011).

Gust amar de depresie: „Azi vrea sã moarã din pricina unui iubit semireal, jumãtate
om, jumãtate vis. Ascultã Funeral March de Chopin ºi plânge încontinuu”(011).

Gust sãrat de vise neîmplinibile: „A remarcat-o de cum s-a urcat, o presimþire
irezistibilã ºi s-a aºezat grãbit pe singurul loc liber din faþa ei. E uimitoare ºi îi priveºte
cu nesaþ fiecare detaliu al trupului, panicat cã la un moment dat, unul dintre ei va trebui
sã coboare ºi vraja se va risipi”(017).

Gust acru de trezit din somn, în rock, bere ºi þigãri: „Dinspre culoar se aude tropãit,
râsete, rock. Ajung din urmã mai multe perechi zgomotoase, cu sticle de bere în
mâini, unul poartã cu el un casetofon enorm, cu multe beculeþe pulsatorii ca un OZN,
altul o frapierã cu gheaþã. Fumeazã ignorând interdicþia afiºatã la vedere pe stâlpul
uºii. - Bãi, tipul ãsta chiar doarme. Ha- ha- ha!

- Ce chestie! Bruneta se apleacã ºi îi trimite somnorosului un fum direct în faþã”(020).
Altfel spus, un erotism neobscen , care se opreºte la talia jeansului; un dramatism

netãietor de vene, ce se alimenteazã din depresii post-onirice; un onirism adolescentin
condamnat la contactul dur cu realitatea; un teribilism de navetiºti fãrã naºi, care
culmineazã cu bere pulverizatã „în lumina becului chior din tavan”.

În fapt, o diversitate de stiluri într-o unitate de exprimare; o exprimare simplã
dar nu simplistã, o expunere sincerã a zilei de azi.

Un realism actual, realmente literar.
O prezentare a gardului, din perspectiva leopardului.

 Romeo A. Ilie

Notã rãzleaþã asupra prozelor domnului Gabriel Stamate
apãrute în „Oglinda Literarã” nr. 94, oct. 2009
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Gheorghe Dobre

RUPEREA DANSULUI DE
DANS

Vântul se dezlãnþuise în
acele zile cu o putere uimitoare.
Au fost vãzute multe trenuri
culcate lângã ºine, avioanele nu
mai puteau sã aterizeze ºi
zburau neputincioase la înãlþimi
mari, dumnezeu ºtie cu ce

combustibil, copacii îºi pierdeau vertiginos din flori ºi
din frunze, animalele aºteptau culcate la pãmânt,
îngrozite ºi totuºi strãbãtute de niºte curenþi
inexplicabili ce le dãdeau câte-o dozã de mulþumire
stranie, aºa expresii nu mai purtaserã de la facerea
lumii, nimeni n-ar fi crezut cã ele ar putea duce vreodatã
povara unui chip fericit, aproape omenesc, pãsãrile
îºi blestemau pentru prima datã aripile, erau proiectate
în copaci, în case, oamenii se trezeau cu ele trecând
prin ferestre pe masã, în pat, pe scaune, pe cablurile
de înaltã tensiune, erau puse sã migreze fãrã voie în
þinuturi de care habar n-aveau, ºi oamenii, în sfârºit,
oamenii, îºi amânau cât puteau de mult acþiunile ºi
când trebuiau sã plece totuºi îºi umpleau buzunarele
cu plumb ca sã nu fie luaþi de vântul acela cald ºi
ciudat ca rãsuflarea agonicã a unui animal fabulos,
plumbul era acum mai scump decât aurul, zilele
revanºei veniserã ºi pentru el. Nici un strop de nor nu
murdãrea cerul, soarele îºi urma invariabilul traiect
atacând toate colþurile pãmântului, luminându-le ºi
încãlzindu-le. Toþi se aºteptau ca ºi razele lui sã se
curbeze de-atâta vânt, dar nu, nu se întâmplã o
asemenea minune, în schimb nivelul oceanelor crescu
alarmant cu cincizeciºinouã de centimetri, anulând
puterea lunii, anticipând-o definitiv, ºi ea – crezând cã
ºi-a pierdut rostul – nu mai apãrea. Nopþile erau negre,
bune pentru insomnii ºi zãmislit basme, spuza de stele
de deasupra se miºca periculos într-o parte ºi-n alta
din cauza maselor de aer cald dizlocate de respiraþia
animalului nevãzut.

Moartea era atunci un copil pus pe ºotii,
descoperise jocuri nevinovate ºi participa la ele, trona
peste ele, inocentã ºi seducãtoare.

Apoi erau pauzele de câteva ore în care vântul se
oprea. La început credeau cã ani de zile aerul va rãmâne
inert, lucrurile îºi reluau locul obiºnuit, în aºteptarea
ei, care nu mai îmbãtrânea, dar nu ºtiau cã în acele
momente timpul nu mai mergea înainte, se oprea
pentru tot universul ºi ea dormea, se scula fãrã sã ºtie
cã a dormit ºi-ºi începea din nou joaca de copil. Vântul
începea din nou sã batã, rãvãºind faþa universului,
uscat, mereu mai uscat, mereu mai senin, mai
impersonal. Dansul regnurilor devenea din ce în ce
mai sofisticat, miºcãrile ample de la început se
restrângeau, lãsând loc unei alte cuante de timp în
care spaþiile se dilatau ºi imaginaþia se cristaliza într-o
altã realitate, necontrolatã, o altã lume paralelã în care
se dansa fãrã vânt, fãrã motiv, ce se îndepãrta
insesizabil de Ea. Cliºeele miºcãrilor se alcãtuiau în
trepte ºi universul cobora curios pe ele, studiindu-se,
descoperindu-se; pânã ºi vântul îºi regãsea moleculele
calde aºezate aiurea ºi nu putea face nimic pentru a le
tulbura aºezarea, el bãtând vijelios în realitatea lui,
fãcându-ºi datoria în alt spaþiu suprapus ºi-n alt timp.

Ea începea sã îmbãtrâneascã, vântul încerca fel de
fel de aºezãri, dar lucrurile erau prea docile, prea ascultau
de comenzi ca sã fie adevãrat. De fapt, vântul rostogolea
numai înveliºuri, miezul lucrurilor se refugiase în timpul
dinaintea naºterii lui ºi dansa fãrã motiv, fãrã zgomot,
îndepãrtându-se tot mai clar de Ea.

Cineva cãlca din nou timpul, ca pe-o rochie ºifonatã
din greºealã, neºtiind cã evadaþii râdeau fãrã sunete,
duºi nu se ºtie unde de o nouã Arcã.

BIBLIOTECA

Aici, nimeni nu-ºi bate joc de nimeni. Pânã ºi
moleculele de aer se respectã între ele, filosofiile se
dau elegant la o parte din faþa altor filosofii, tonul ridicat

ºi scandalul sunt orori ce nu-ºi gãsesc locul aici,
lucrurile vechi acceptã vecinãtatea celor noi sau
învechite. Singurul lor þel e sã cuprindã cât mai multe,
nimeni ºi nimic sã nu rãmânã pe-afarã, uitat, pierdut
irecuperabil. Trapele universului rãmân mereu deschise
spre locul unde nimeni nu-ºi bate joc de nimeni. Ieri
au cãzut prin ele nouã morþi iluºtri cãrora li s-au
recunoscut meritele, unul fiind acceptat imediat în
consiliul de conducere al marii biblioteci.

Finalul era departe pentru cã era ignorat cu bunã
ºtiinþã. Se ºtie cã, ignorând un lucru rãu, îl suporþi
mai bine, pentru cã nu existã.

ÞINUTUL PEªTILOR

Þinutul peºtilor nu avea hotare, puteai intra în el
fãrã sã ºtii unde eºti ºi puteai ieºi la fel de ignorant ca
la intrare. De fapt, ei deveneau vizibili de trei ori pe an
ºi la date nefixe. În acele momente, cel nimerit pe
acolo devenea privitorul unui spectacol fascinant,
terminat mereu în moarte, pentru cã peºtii mureau la
sfârºit, ducând cu ei în abisuri tot ce aveau în jur.

Þinutul peºtilor nu avea hotare, putea apare pe cer,
în vârful unui munte sau într-un deºert, era acelaºi
lucru. Conta doar spectacolul lor, paralel existenþei
zilnice, suficient sieºi, trecând prin lucruri, peste ele
sau oricum, fãrã sã se murdãreascã, fãrã sã lase urme,
globuri-fulgere, ireale ºi totuºi vãzute de fericiþii privitori
ocazionali, picãturi de apã bombardate de toate razele
universului, care se desfãºurau uneori pe kilometri,
ca un regal al imaginaþiei, dezlãnþuitã într-o tãcere
nepãmânteanã. Puteai nimeri acolo dar, dacã þi se
refuza, nu vedeai decât ce vezi în fiecare zi, adicã
nimic. Înainte de moarte, peºtii plângeau ºi lacrimile
lor se organizau într-o peliculã transparentã care-i
deforma, îi ascundea, tristeþea sfârºitului nevãzându-
se niciodatã. Apoi dispãreau, ca ºi când n-ar fi fost.
Niciodatã cineva nu i-a vãzut de douã ori într-o viaþã
ºi nimeni nu ºtie cã acest þinut e unul din punctele
care ne susþin universul. Îþi putea intra în ochi decât
dacã-i aveai sau îþi putea ieºi din ochi dacã-i aveai ori
nu, asta nu mai avea nici o importanþã.

Þinutul lor nu avea niciodatã hotare. Dar, de foarte
mulþi ani, nimeni nu i-a mai vãzut.

INIMA PÃMÂNTULUI

Þiganii dãdeau vina pe oameni, cum sã nu se supere
pãmântul, dacã i-aþi înþepat inima? La început, zile în
ºir acesta a aruncat la mari înãlþimi flãcãri ce luminau
noaptea la zeci de kilometri, copaci carbonizaþi, pietre,
nisip, amestecând cine ºtie câte ere geologice,
scuipându-le peste noi, dispreþuindu-ne parcã, ºi
vorbele þiganilor îmi sunã în minte cu alte înþelesuri.
Acum, gaura aceea e plinã cu apã, nimeni nu-i ºtie
adâncimea exactã, cei slabi de înger spun cã ar duce
pânã în mijlocul pãmântului ºi la capãtul ei se ascunde
monstrul acela supãrat încã, ce a reuºit sã înghitã cãruþe
cu cai cu tot, tractoare grele, mânate în ea de logica
hazardului, de acea curiozitate sinucigaºã specificã
omului, care nu mai era valabilã, nici o ºansã de scãpare
pentru tot ce nimerea acolo, pentru cã nimeni nu s-a
mai întors sã povesteascã tot ce-a vãzut  în mijlocul
pãmântului. Oamenii au încercat  s-o astupe, au bãgat
în ea sute de tone de pãmânt, de nisip, de gunoi, dar
nici o schimbare, pietrele legate cu sfori de sute de
metri se duceau în jos neoprindu-se în nimic. Apa se
limpezea în câteva minute ºi cei o sutã de metri pãtraþi
de oglindã, straniu de albaºtri, începeau sã
bolboroseascã într-o limbã ce-þi ridica pãrul în cap,
pentru cã nu încãpea în nici o explicaþie cu care eram
obiºnuiþi, nu o înþelegeam, apoi se liniºteau, rupând în
acele momente legãtura cu exteriorul. Peºti nu creºteau
în ea ºi nici plante de apã, cu toate cã, la analize, s-a
dovedit normalã, doar cã, vara, pe cea mai mare
cãldurã, ea se pãstra întotdeauna sub zece grade.

Ani întregi, zi ºi noapte, câteva pompe au tras
drãceºte, cu furie, apã din gaura aceea de sondã
explodatã, dar nivelul nu a scãzut cu un centimetru
mãcar. Dupã treizeci de ani aud încã discuþii pe seama
ei, veneau oamenii pe jos, în cãruþe, se uitau, se cruceau
ºi plecau înfricoºaþi sã povesteascã celor de acasã
grozãvia. S-a gãsit pe câmp cãrbune fosil în formã de
copac, au ars oamenii din el câþiva ani, pietre cu forme
ciudate, nisip, în locuri unde nu se vãzuse niciodatã
aºa ceva. Cea ma adâncã groapã din Bãrãgan ºi-a
construit deja legenda, nimeni nu se mai apropie de
ea, ºi ea, impasibilã, miºcatã doar la suprafaþã de
vânturile foarte puternice, îºi suportã singurãtatea, ca
o ranã deschisã, mai orgolioasã ºi mai puternicã decât
motivul apariþiei, ignorându-se, ignorându-ne, ignorând
pânã ºi viile dimprejur, pânã ºi ºoseaua foarte circulatã
de alãturi.

I-au râmas aºteptãrile, lungi pe lângã cele omeneºti,
aºteptãri în timpul cãrora se prãbuºa parcã în sine, în
propria memorie, atentã la respiraþia pãmântului,
ascunzând o miraculoasã lume, inabordabilã, dar cu
atât mai ispititoare. Înþepãtura din inima lui e acum
ochiul nemiºcat, breºa prin care universul comunicã
insesizabil cu adâncurile.

Pre deosebire de aºteptarea noastrã, care se terminã
invariabil în moarte, aºteptarea lui, a pãmântului,
condusã de alte legi, nu are decât început, ºi groapa
aceasta din Bãrãgan se încãpãþâneazã sã ne explice,
prin simpla prezenþã, ceea ce nu vom putea înþelege ºi
accepta niciodatã.

De câteva zile, buldozere uriaºe se miºcã în jurul ei.

NÃLUCIRI

Un om se plimba singur printr-un parc necunoscut
pustiu bãtrân prin arborii sãi ºi prin castelul din mijlocul
lui ºi omul cu mâinile în buzunare se plimbã ºi vede pe
mâneca hainei o omidã pe care o scuturã jos o striveºte
merge apoi la castel bate intrã coridorul întunecos nu
se mai sfârºeºte bunã seara domnule bunã seara faceþi
bine ºi lãsaþi-vã haina aici da da am sã fac aºa coridorul
s-a întunecat ºi mai mult nu vã speriaþi domnule da’
de unde în acel moment un vaiet puternic veni din
capãtul coridorului ce-i ce s-a întâmplat nimic domnule
a murit un om va sã zicã merg ºi eu acolo da domnule
ºi eu voi þipa astfel nu domnule vei merge mai departe
cam cât de departe vei afla domnule ºi tropãitul
pantofilor se amplificã la maximum capãtul este
aproape ºi nimic din omul acela nu mai este s-a
evaporat parcã se zãreºte o luminã da o luminã lumina
ochiului magic acesta te va cântãri ºi-þi va da voie mai
departe chiar aºa a fost ºi omul nostru trecu mai
departe într-o salã imensã plinã de ruguri pe care
ardeau oameni patimi dorinþe ce-i asta nimic domnule
ard cei care au putut trece de coridor ºi eu voi arde
aici nu domnule dumneata treci mai departe ºi cei doi
trecurã prin vaiete ºi miros de carne arsã în alt coridor
puþin mai luminat ca primul ºi în acest coridor o
mulþime de oameni priveau unii spre alþii unii spre sala
cu ruguri alþii spre ieºirea cealaltã a coridorului unde
cei doi ajunserã curând aici altã salã cu tot felul de
minunãþii spre care priveau oameni în alb care cântau
cântau ºi iar cântau pe nas ºi întindeau mâinile spre
bunãtãþi pe care nu le puteau ajunge oare aici voi
rãmâne sã întind mâna dupã himere dupã imagini nu
domnule aici nimeni nu are foame ºi toþi îºi amintesc
cum a fost pe pãmânt privind imagini de aici cei doi
ajunserã la altã uºã ºi omul zise acum am sã mor ºi eu
da’ de unde tu vei merge înapoi ºi vei povesti totul
oamenilor aºa voi face ºi a doua zi omul striga în gura
mare cã a fost în cer ºi semenii lui se priveau pe furiº
spunându-ºi sãrmanul e nebun nebun nepericulos.
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Sâmbãtã, 14 noiembrie, în foaierul  Centrului Cultural Municipal din Urziceni s-au desfãºurat etapa
finalã ºi festivitatea de premiere ale Concursului Judeþean de Creaþie Literarã Dor fãrã saþiu, ediþia a
XVIII-a. Organizat de Biblioteca Municipalã Constantin Þoiu ºi Casa Municipalã de Culturã, concursul,
deschis liceenilor ialomiþeni, a înscris la cele douã secþiuni ale sale – poezie ºi prozã scurtã -, 53 de
concurenþi de la Colegiul Naþional Mihai Viteazul Slobozia, Liceul Teoretic Carol I Feteºti, Liceul Teoretic
Grigore Moisil Urziceni, Liceul pedagogic Matei Basarab Slobozia, Grupul ºcolar Al.I.Cuza Slobozia
ºi Grupul ºcolar Sf.Ecaterina Urziceni. Întâlnirea de sâmbãtã a tinerelor talente  a prilejuit ºi o discuþie în
jurul întrebãrii Eºti liber? Dacã da, ce faci cu libertatea ta? Dacã nu, cum o vei câºtiga? - la care au
participat ºi scriitorii din Urziceni  invitaþi de organizatori – Titi Damian, George Cãlin, Nicolae Puiu
Iliescu,  Marian Nicolescu, Traºcã Puºchin. Juriul, format din  profesorul de literaturã, poetul ºi publicistul
Ion Vãduva, preºedinte, poetul, publicistul ºi editorul Gheorghe Dobre, poeta Lucia ªtefanovici, scriitorul
Alexandru Bulandra ºi artistul plastic Nicolae Petrache, a acordat urmãtoarele premii ºi menþiuni:

CONCURSUL JUDEÞEAN DE CREAÞIE
LITERARÃ  “DOR FÃRÃ SAÞIU”  - Urziceni 2009

 -     Premiul CONSTANTIN ÞOIU: Ana
Maria Claudia ªELEPIUC, cls. XII-a A,  Liceul
teoretic   ”Grigore      Moisil” Urziceni.

- Premiul revistei HELIS: Crina-Maria
BANU, cls. XI-a, Liceul teoretic “Carol I” Feteºti.

- Premiul INCULEÞ BÃLAN: Marina-
Alina DUMITRU, cls. XI-a G, Liceul teoretic
“Grigore Moisil” Urziceni.

SECÞIUNEA POEZIE

- Premiul I: Alexandra Maria BANU, cls.
XI-a C, Liceul teoretic “Carol I” Feteºti;

- Premiul II: Florina Raluca VOITEANU,
cls. XI-a F, Colegiul naþional “Mihai Viteazul”
Slobozia;

- Premiul III: Ana-Maria IONIÞÃ, cls. XI-a
B, Grup ºcolar “Sf.Ecaterina” Urziceni.

Premii speciale:

- Valerian Ionuþ STOIAN, cls. XI-a C, Liceul
teoretic “Carol I” Feteºti

- Alexandru CÃLIN, cls. X-a C, Liceul
teoretic “Carol I” Feteºti

- Elena Daniela NÃSTASE, cls. IX-a D,
Colegiul naþional “Mihai Viteazul” Slobozia

- Malvina Corina ADAM, cls. XI-a C, “Grup
ºcolar “Al.I.Cuza” Slobozia

- Silvia TOFLECICÃ, cls. XI-a A, Liceul
pedagogic “Matei Basarab” Slobozia

- Radu Cristian SEZCIUC, cls. XII-a A,
Colegiul naþional  “Mihai Viteazul” Slobozia

                                      Menþiuni:

- Simini GRIGORE, C.N. “M.Viteazul”
- Ana NICHIFOROV, L.T.”Carol I”
- Ancuþa Marinela ION, C.N.”M.Viteazul”
- Cãtãlina POPA, L.T. “Carol I”
- Roxana BÃLAª, L.T.”Carol I”
- Alina Ionela VOICU, L.T.”Carol I”
- Andreea Gabriela BUÞU, L.T.”Carol I”
- Alexandra Elena

PÎRCÃLABU,C.N.”M.Viteazul”
- Claudia Cristina DÃNUÞÃ,

C.N.”M.Viteazul”
- Mirela Gabriela CONSTANTIN, L.P.

“M.Basarab”
- Constantin Marius CONSTANTIN, L.T.

“Carol I”
- Daniel Andrei STANCU, C.N. “M.Viteazul”
- Silvia Nicoole PENCU, C.N. “M.Viteazul”

- Raluca Cristina MATEI, C.N.”M.Viteazul”
- Diana Alexandra MOREA,  C.N.

”M.Viteazul”
- Andreea Cãtãlina ANGHEL, Gr.ºc.

”Sf.Ecaterina”
- Andreea Elena GIUREA, Gr.ºc.”Sf.

Ecaterina”

SECÞIUNEA PROZÃ

- Premiul I: Dãnuþ Iulian SUHAI, cls. XII-a
C, Colegiul naþional” Mihai Viteazul” Slobozia

- Premiul II: Adriana BODEA, cls. XII-a A,
Liceul teoretic “Carol I” Feteºti

- Premiul III: Irina GOªU, cls. XI-a A,
Colegiul naþional “Mihai Viteazul” Slobozia

Premii speciale:

- Gabriela VOICU, cls. XI-a E, Liceul teoretic
“Carol I” Feteºti

- Cristina MAGDER, Grup ºcolar “Al.I.Cuza”
Slobozia

- Ancuþa Marinela ION, cls. X-a F, Colegiul
naþional “Mihai Viteazul” Slobozia

- Marius Ilie MARIN, cls. XII-a,Liceul teoretic
“Carol I” Feteºti

- Diana SIMION, cls. XI-a, Liceul teoretic
“Grigore Moisil” Urziceni

- Anamaria Alexandra DOGARU, cls. XII-a
A, Liceul teoretic”Carol I” Feteºti

Menþiuni:

-Laura Florina GHERNA, C.N. “M.Viteazul”
-Jeni ROTARU, L.T.”Carol I”
-Petru Rareº VLAD, C.N.”M.Viteazul”
-Gabriela AMZA, L.T. “Carol I”
-Ana FÂªIE, C.N. “M.Viteazul”
-Anastasia DRAB,L.T.”Gr.Moisil”
-Marius Ilie MARIN, L.T. “Carol I”
-Alexandra STÃNESCU, L.T. “Carol I”
-Cristina Loredana BUTUNOI, L.T. “Carol I”
-Ana-Maria Jennifer ANGHEL, C.N.

“M.Viteazul”
-Livia-Sorina IORDACHE, C.N.”M.Viteazul”
-Carmen Andreea ISTRATE, L.P. “M.Basarab”
-Valeria PREDA, C.N.”M.Viteazul”
-Andreea STOICESCU, C.N. “M.Viteazul”
-Alexandra LASCU, C.N.”M.Viteazul”
-Alexandra Georgiana UDREA,

C.N.”M.Viteazul”
-Iulia Valeria IANCU, C.N.”M.Viteazul”

   Alexandru Buleandrã

CRINA-MARIA  BANU

21 de rânduri

Energiile mele vitale par epuizate,
ameþeala provocatã de întunericul din jur
mã face sã cred cã sunt într-o mare ceaþã.
Am sãpat o groapã în pãmânt,
cã nici nu mai ºtiu de când sap întruna,
m-am gândit mereu la altceva întâmplãtor.
Sunt aici eu ºi sapa,
m-am trezit , câþiva metri sub pãmânt
am uitat sã mã uit în sus,
sã vãd cerul care cade peste mine în groapã,
e  mai greu ca oricând,
pune capac ºi mã striveºte  înãuntru.
Acum îmi dau seama ºi ce strâmt e locul ãsta,
iar senzaþia asta mã descompune.
Pot sã sap în continuare
dar nu pot sã mã ascund de nimeni,
aici, mai mult ca la suprafaþã,
oamenii nu mã vãd, dar trec prin mine ca niºte spectatori.
E un balamuc aici, care mã face sã mã ghemuiesc,
sã mã îmbrãþiºez, sã mã apãr ºi sã storc din mine
o senzaþie realã dintr-o amintire moartã ºi plãcutã.

                   Ce-o fi fost în minte mea
                   când am zis ferice de oamenii de aici,
                   care se fac destul de comozi,
                   se îndoapã cu mâncare ºi bãuturã,
                   când eu mã sperii când mã uit în sus
                   ºi sã vãd 21 de secole deasupra mea?

                           Clonã

O ninsoare pe timp de varã
ar însemna sfârºitul a ceea ce eºti.
Lacrimile fluviului meu se varsã
în toate deltele de pe planetã,
pe care eu nu le-am vãzut niciodatã.
Nu conteazã a câta secundã trãiesc acum,
cã tu te întinzi pe o axã a timpului extrem de lungã,
iar în timp ce eu mã autoresuscitez,
tu salvezi de la moarte tot neamul.
Pot sã mor în orice moment,
tragic e cã þie asta nu þi se întâmplã.
Lumea e atât de mare pentru mine,
încât toate obiectele din jurul tãu
sunt din ce în ce mai mici.
Dacã tu ºtii tot,
eu ºtiu doar cã totul e pur ºi simplu,
ºi ce se întâmplã, se întâmplã
iar tu ai putea sã dispari
doar dacã ar ninge apocaliptic vara.

Premiul Asociaþiei Culturale HELIS  la
Concursul „Dor fãrã saþiu” – Urziceni, 2009

Închisã

Sunt tot aici tãcutã,
prãfuitã de niºte gânduri stinghere
care vor sã zboare în pivniþa asta turtitã.

Reveria mã imobilizeazã,
cã nici nu--mi pot miºca vreo mânã.
Doar umbra mea mã mai pãzeºte,
încoronându-mã cu o iubire bolnavã.

Am lanþuri la picioare ,la gene ºi la gând.
Nu pot sã risipesc spaþiul bolnav de aici,
de ce oamenii ascund privirile sub chei?

Orele se lãbãrþeazã fãcând loc amintirilor,
 care se schimonosesc cât cerul unui zid.
 Ele mã fac sã beau din tine lacrimi,
 ºi fluturi ce mi se zbat sub piele, sã-i deschid.

Trebuie sã ºtii cã m-am certat cu timpul,
 dar n-am scãpat nepedepsitã.
 Acum îmi cântã în ciudã, rãscoala doritã,
 ca s-o vãd prin oglinzi, sã-mi cureþe faþa.
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Mã întristeazã cã ºi tu îmi spui cã îmi îngrop talanþii... Îmi
dau seama cã ceea ce mã alina odinioarã, acum mi se prelinge în
suflet cu un murmur de teamã ºi vinovãþie. Mi-e fricã sã mã mai
jertfesc pe rugul scrisului, cãci ofranda mea este murdarã ºi
miroase a ... stãtut. Þi-am povestit de multe ori de cartea lui Per
Olof Ekström, “N-a dansat decât o varã” ºi tot de atâtea ori am
mãrturisit cã îmi gãsesc locul în universul creat de scriitorul
suedez... Pe când citeam cartea, pe o bancã, în Sinaia, sub ochii
împietriþi ai Bucegilor, nu cunoscusem fericirea care “dãnþuieºte”
în mijlocul satului, deºi, lecturând, o nãzuiam. Dupã aproape
un an, am ajuns sã-i dau dreptate lui Lucian Blaga care spunea
cã “veºnicia s-a nãscut la sat” ºi sã mã furiºez în afara tãrâmului
fermecãtor al satului scandinav pentru a cunoaºte ceea ce era
demult, “din veºnicie”, aici..., în patria noastrã. Nu m-ai lãsat
sã-þi povestesc, ci doar mi-ai spus: “Scrie-mi!” ªtiu de ce ºi mã
ruºinez, pentru cã dorinþa aceasta ar fi trebuit sã fie a mea...

“24.06.’09, Bodeºti
Vãzduhul nu mai era popas pentru fulgerele ºi tunetele care

se ospãtau cu norii de asearã, grei ºi pripiþi. Ploaia, însã, îºi
continua jocul ºi freamãtul printre copaci, printre vâlcele, pe
uliþe, pe ºuri, nemãrginitã, dreaptã ºi împovãrãtoare.... Auzeam
de câteva ore tropãitul neliniºtit al vacii pe care ploaia o alungase
în grajd. Lovea peretele cu furie, iar sunetul ploii o acompania,
îndreptãþindu-i purtarea. Se auzea încã zdrãngãnitul cãruþelor
care coborau spre valea Otãsãului. Erau oameni îngrijoraþi, cãci
munca lor de câteva sãptãmâni se pierdea printre stropii grei de
ploaie a lui Cireºar: plaste cãzute, fân sortit putrejunii... Zilele
în care soarele brãzda pielea deloc ostoitã a trupurilor
zãdãrnicite de muncile câmpului, de anii grei ºi de animalele
care aºteptau, în grajduri sau pe infinitele pãºuni, glasul
stãpânului, pãreau a se pierde ºi, odatã cu ele, se pitulau, prin
râpile copilariei lor, îndemânarea ºi vlaga cosaºilor.

Îi auzeai pe bãtrânii casei ponegrindu-i pe oamenii delãsãtori
pe care îi plãtiserã pentru a cosi ºi aduna fânul în cãpiþe, apoi îi
vedeai alergând sus, pe deal, cu furcile în mâini, continuând
“pomenirea” celor mai-sus menþionaþi.

Clopotul Bisericii rãsuna ºi el, anunþând sfârºitul slujbei
Naºterii Sfântului Ioan Botezãtorul. Ploaia se oprise, lãsând
clinchetul încãrcat ºi prelungit de ecou sã strãbatã satul. Cerul
se cutremura din nou, trosnea ºi mormãia, contrastând cu piuitul
strident al puilor care începuserã a miºuna vãzând cã ploaia se
domolise. Alergau nepãsãtori prin curtea pãrãsitã de cei ai casei
pentru o cãlãtorie la Horezu ºi se minunau ºi ei de încãpãþânarea
naturii: plouã, se opri, începu a tuna, în acelaºi timp soarele
ivindu-se laº dintre nori, pentru câteva momente. Vântul nu
mai bãtea, copacii, arinii ºi mestecenii, ºi viþa de vie stãteau
într-o contemplare surdã care-mi dãdea fiori. Calmul dinaintea
furtunii? Sau poate ca nu...

Ciudatã eºti, naturã... Iarãºi plouã... Picãturile de plumb
cad pe uriaºele pietre de râu afundate în rãnile putrezite ale
pãmântului din curte... Printre ele ieºiserã firicele de iarbã prea
plãpânde pentru a nu se pleca în faþa suveranei ploi. Puii au
fugit iarãºi în garaj, iar eu continui sã mã hrãnesc cu aceastã
bucurie tainicã... Fiecare se supune unei trãiri anume; pentru
mine... ploaia este un balsam, un dar neînþeles... Emoþii, nerãbdare
ºi cântec inefabil... Nu mai pot scrie, nu-mi doresc decât sã o
privesc, sã întrezãresc ochii neliniºtiþi ai animalelor din ogradã
ºi sã adulmec mirosul proaspãt al curþii -care se osteneºte sã îºi
spele putregaiul ºi sã reînvie odatã cu florile-, al uliþei, al

Bun prieten,Bun prieten,Bun prieten,Bun prieten,Bun prieten,
Ana Maria Claudia ªELEPIUC

Vasile Iordache

dealurilor din jur... Am rãmas singurã acasã, dar solitudinea pe
care o port în mine nu are nimic de-a face cu acel covârºitor
sentiment care te aruncã în deznãdejde... Aceasta este o altfel
de singurãtate... Îmi aduce pacea, mã lasã în sânul naturii, îmi
aºterne pe obraz sudoarea rece a vãzduhului, pe buze picurându-
mi o ambrozie nãscutã din mila divinã pe care o simt în orice
moment ca acesta... Totodatã, este singurãtatea care mã duce
departe de starea melancolicã pe care o elibereazã oraºul cu
tonele lui de ciment ºi de praf...

Nu aº dori sã mã întorc... Dezamãgitor loc în care picãturile
de ploaie ascund (spre deosebire de acest loc feeric) lacrimile
oamenilor... ca mine... Aici ploaia are alt rol, aici se joacã o altã
scenetã... Nu aº vrea sã se mai opreascã, aº cãdea într-o
prãpastie mutã dacã mi-aº dori ca aceºti nori suri ºi leneºi sã
disparã... Tãcerea lor este ºi tãcerea mea... Îi privesc ºi inima-
mi porneºte, freneticã, spre dealuri, munþi ºi poteci , dar mã
înfior, gândindu-mã la bieþii oameni pe care ploaia îi înspãimântã,
le ºopteºte rece, cu venin, amintindu-le de zilele în care îºi
vedeau casele ºi animalele luate de ape sau rãpuse de trãsnete.
Chiar asearã, tanti Aniºoara mi-a povestit necazul unui bãtrân
ce locuieºte aproape de “Sfatul Popular”, cum îl numesc ei. În
urmã cu vreo douã seri, un trãsnet a lovit casa bãtrânului care
dormea, ostenit, dupã atâtea zile de arºiþã, neºtiind ce luptã va
avea de purtat... Slãvit fie Domnul, cãci vecinii, vãzând vãpaia
au ºi sãrit sã-l scoatã pe bãtrân din casã. Miloºi, au încercat ºi
au izbutit sã mai salveze lucruri ºi animale pânã ce locuinþa
sãrmanului om nu s-a fãcut cenuºã...

“26.06’09, Bodeºti
Nu mi-e teamã de ploaie sau de feciorii ei... Mã înfricoºeazã,

însã, tropotele ºi dârele de sânge pe care le lasã în goana lor:
animale moarte, ciobani nimiciþi de trãsnete, case arse, oameni
care, dupã ani ºi ani de trudã, se dezmeticesc într-o zi ºi îºi dau
seama cã nu mai au decât lacrimi în suflet ºi pe obraz ºi un
Dumnezeu care le este singura scãpare...

Eu, în mijlocul drumului, între dealuri, priveam norii ºi un
gând palid mã îndemna la vale... Trecusem demult de Bãrbãtesti,
o luasem spre Pãtrunsa pe drumul forestier ce curgea alene pe
lângã rau. Uneori, drumul se poticnea, laº fiind, se prãvãlea în
râu, lãsând un pod ºubred sã-i salveze onoarea. Acum, auzind
ropotul calului adus din deal, îmi amintesc cum mã luam la
întrecere cu bietele animale care trãgeau cãruþele spre Pietreni,
satul prin care am trecut de câteva ori în drum spre Prislop,
spre cantonul care îþi murmura cã eºti deja în cel mai mic Parc
Naþional din România... Pedalam ºi le lãsam în urmã, dãdeam
“Bunã-ziua” unor oameni pe care nu-i cunoºteam ºi pãtrundeam
cu frenezie în universul puþin desluºit al satului...

Mã întorceam în vis în oraºul de câmpie ºi îmi aminteam de
oameni care se cunoºteau ºi abia se salutau. Aici, nimeni nu te
priveºte cu rãcealã sau îndoialã. Pentru ei, eºti important, pentru
tine, cititorule, sunt oameni de la sat care te fac sã-þi aminteºti
de izul de vaci ºi porci, oi ºi capre, miros ce îþi scoate din gâtlej

toatã amãrãciunea de orãºean încãrcat cu prejudecãþi ºi idei luate
de la alþi ignoranþi(foarte frumos spun francezii: des philoso-
phies toutes faites) care nu ºtiu unde s-a nãscut ºi unde îºi
continuã somnul neprihãnirea, aºteptând ca dorinþa omului de
a (mai) urca o treaptã a scãrii desãvârºirii sã creascã ºi ea...

Chiar ºi oamenii de aici sunt influenþaþi de ideile “orãºeneºti”
atât de lipsite de trãirea sãlbaticã ºi purã a locului în care s-au
nãscut... cãci, mi-amintesc cã într-o searã, am deschis geamul
chematã, parcã, de urletul ploii...Mã aºteptam sã fiu mângâiatã
de blândeþea adierii proaspete care se naºte pe culmile munþilor
Vâlcei. Visul meu s-a pierdut pe creasta Builei atunci când am
simþit mirosul de vacã, dar nu am închis fereastra, ci am zâmbit
simplu... Privirea stânjenitã a Tatianei, nepoata gazdei, îmi ce-
rea zãpãcitã sã pun zãvorul. Se temea de reacþia verilor mei,
care s-ar fi amuzat pe seama noastrã. M-am mirat auzind
explicatia ei ºi am împins uºor fereastra, aºteptând sã se
rãzgândeascã. “Oare cum suportãm mirosul bolnãvicios de
tutun?De ce ne ruºineaza mirosul de vacã?Þigãrile ruineazã
sãnãtatea, vaca þi-o clãdeºte ...”

Se aude zgomot în antreu, este tanti Aniºoara... Merg sã o
conving sã dorm o noapte în fânar. Nu vreau sã plec fãrã a ºti
cum este sã dormi în fân, iepureºte, gândindu-te la goangele care
te-ar putea ciupi sau care ar putea sã facã un mic popas în
urechea ta, la ºerpii care miºunau prin zonã ºi al cãror nume eram
povãþuitã sã nu-l rostesc în veac, cãci mi se vor ivi în cale...Ce
conteazã?Voi încerca...

Pornisem într-o cãlãtorie...Era cinci dupã-amiaza când am
pãrãsit curtea, cu rucsacul în spate ºi cu tãlpile pe pedalele unei
biciclete albastre... Mergeam la vale, încercând sã ocolesc
pietrele uriaºe care-mi stãteau in cale... Ajunsesem la podul
care se unduia deasupra Otãsãului la fiecare pas pe care îl fãceam
alãturi de bicicleta a cãrei ºa o pãrãsisem la ivirea podului din
metal. Scârþâia ºi sunetul acesta mã dezechilibra, mã fãcea sã mã
gândesc la un moment lugubru în care m-ar fi zdrobit de pietrele
Otãsãului... Nu detaliez... trecui podul ºi ajunsei la marginea
ºoselei, dupã vreo zece metri de mers printr-un culoar de
corcoduºi. Am traversat ºoseaua, pentru a merge regulamentar:
pe partea dreaptã a ºoselei, gata sã trec pe drumul de pietriº
care o însoþea, în cazul în care aº fi auzit vreo maºinã . De
obicei, nu era nevoie sã pãrãsesc ºoseaua, întrucât maºinile
aveau suficient loc, însã unii ºoferi au dobândit un ataºament
ciudat pentru atingerea acelui buton de pe volan responsabil
pentru sunetul care face sã tresarã caii ºi oamenii pe o razã de
câteva sute de metri. Începusem sã urc, mã opream din când în
când sã fotografiez locurile care mã fãceau sã uit de gâzele care
îmi intrau în ochi atunci când “prindeam” vitezã... “

Mai sunt multe momente speciale pe care le-am trãit
acolo...Acestea sunt doar frânturi dintr-un jurnal neputincios
ºi fad...Trebuie sã scriu despre drumul spre Pãtrunsa pe care l-
am isprãvit a doua zi... În ziua de 26 iunie nu am ajuns prea
departe... Mã întorsesem dupã vreo doua ore, când s-au ivit
norii ºi a început sã tune. De aceea am început prin a spune cã
nu mi-era teamã de ploaie, pentru cã nu acesta era motivul
pentru care nu am ajuns la mãnãstire în ziua aceea...Nu
fenomenele..ci urmãrile lor... Nu de oameni mã tem, ci de
imprevizibilitatea lor... Cred ca este suficient pentru astãzi...
Îþi mai scriu ºi mâine ºi poimâine...ºi..mereu...Noapte bunã...

Cu gratitudine,
Edelweiss

România, intersecþia imperiilor moarte, continuã ºi
azi convulsiile politice care au balansat-o în
permanenþã, lãsând-o tot mai singurã.

Strategii acestei þãri în majoritatea situaþiilor critice
au abordat metode care, de cele mai multe ori, au ºtirbit
România, supunând poporul unei continue stãri de
tranziþie spre o societate negânditã, nedoritã,
neîncãpãtoare pentru o majoritate dominatã de sãrãcie,
violenþã, mitomanie, hoþie…

ªi astãzi ca ºi în urmã cu ceva timp, poporul, nãucit
cu vorbe ieftine dar bine meºteºugite prin cine ºtie ce
cancelarie sau cârciumã,  este îndemnat sã participe la
democraþie, înfigându-i-se o ºtampilã în mâna în care i
se aºeazã ºi câteva foi de hârtie pentru a-ºi exercita
dreptul.

Un simulacru, o diversiune, ziceþi-i cum vreþi.
Eu însumi vã împãrtãºesc temerea cã dupã

„greºeala” de a mãri mandatul prezidenþial la o duratã
de cinci ani (aºa ca Iliescu sã nu fie singurul care a
domnit zece ani), s-a demonstrat cã aceastã mutare nu
are nici un efect benefic. Avem cheltuieli mai mari pentru
alegerea preºedintelui ºi totodatã un preºedinte tot
mai singur.

Uninominalul, o altã mutare ºoc, reformatoare (sic)
a generat un Parlament impotent politic, un organ slab
care având puterea în mânã conform Constituþiei nu
ºi-a putut apãra prerogativele în faþa unui Guvern
expansionist ºi asta tot din cauza strategilor.

G â n d u r i
Dupã ce înalþii dregãtori au muncit un an de zile sã

bagatelizeze însemnãtatea ºi rolul Parlamentului, fãcându-
l spectator la viaþa politicã a þãrii în vremuri de restriºte ºi
crize, perioadã în care strategii s-au ocupat de cu totul
altceva decât de crizã, lucru recunoscut de altfel public,
iatã o nouã provocare la orizontul imediat.

Parlamentul unicameral!
Ca ºi Lãpuºneanu, dacã voi nu vreþi, eu vreau, mai

marele þãrii s-a aºezat în jilþ în Dealul Cotrocenilor a judecat
ºi apoi, de pe gardul grãdinii, a decis: pohta ce-am pohtit
este o reformã a clasei politice ºi un divan cu mai puþini
dregãtori. Aºa cã, sã mergem la popor ºi sã-l întrebãm
dacã, nu cumva, în vremuri grele n-ar fi mai bine sã avem
o casã mai micã, cu o singurã camerã nu cu douã, sã avem
mai puþini dregãtori, astfel ca urzelile lor sã poatã fi
cunoscute din timp ºi contracarate pe mãsurã?

Curat murdar, Coane!
În motivaþia transformãrii Parlamentului într-o mare

adunare naþionalã mai micã, de doar de trei sute de membri,
se aduc argumente de ordin financiar (sic) ºi de ordin
legislativ, în sensul cã astfel s-ar putea promova mai rapid
legile de care þara are nevoie.

Fals, minciunã, inculturã constituþionalã ºi
parlamentarã.

Coane, din ce în ce tremur
mai tare pentru Þara mea,
pentru locul unde trãiesc,
iubesc, îmi cresc copilul…

Pãi, domnilor, calitatea unui
Parlament nu este datã de
viteza de legiferare. Chibzuiala,
cârcotirea, trecerea prin cât mai
multe filtre a propunerii
legislative dau garanþia unei
legi drepte, cu aplicabilitate de
lungã duratã.

 Nu mai avem nevoie de
legi oportuniste. Opriþi avalanºa legislativã care înãbuºã
sistemul juridic romanesc fãcându-l tot mai greu de
aplicat. Sunt peste 16 000 de acte normative. Ajunge!

Dacã, asemenea junglei legislative, am avea codrii,
am respira un aer mult mai curat ºi poate cã minþile mai
marilor ar fi mai treze.

În speranþa cã Parlamentul va rãmâne bicameral,
conform tradiþiei noastre democratice nu celei
comuniste ºi în speranþa unui cadou frumos adus de
Moº Nicolae, pânã luna viitoare vã urez sã aveþi
sãnãtate, minþi luminate ºi sã aveþi grijã de
dumneavoastrã ºi de viitorul nostru.

Cu stimã, profund îngândurat,
18.11.2009
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Anul 1968 reprezintã pentru istoria judeþului Ialomiþa
debutul transformãrilor impuse de noua organizare
administrativã a teritoriului României.1 În oraºul Slobozia
încep prefacerile de ordin economic, social-cultural ºi
edilitar-gospodãresc necesare noului sãu statut de oraº
reºedinþã de judeþ.

Aceste transformãri au fost surprinse de jurnaliºtii
ziarului „Tribuna Ialomiþei”, martori direcþi ai
evenimentelor. Articolele lor, adevãrate piese de puzzle,
întregesc imaginea evoluþiei istorice a oraºului reºedinþã
de judeþ din inima Bãrãganului, reprezentând totodatã o
sursã documentarã complementarã arhivelor oficiale emise
de instituþiile statale locale.

Demersul nostru este o expunere cronologicã a
articolelor referitoare la oraºul Slobozia ºi a sintezelor
acestora, interveniþa pe text fiind determinatã doar de
dorinþa de reliefare a  problemei dominante.

Sã ansamblãm, deci,  cu imparþialitatea oferitã de
scurgerea timpului  ºi ca adepþi a devizei Arhivelor
Naþionale ale României „Semper Veritati” ( Întotdeauna
Adevãrul) articol cu articol, an de an, imaginea devenirii
oraºului Slobozia aºa cum reiese ea din investigaþiile
jurnalistice, uneori tulburãtoare prin pitorescul expunerii,
alteori ironice, acide faþã de neajunsurile constatate.

Joi 22 februarie 1968, ora 19,30, a avut loc în sala
Casei de Culturã a Judeþului Ialomiþa reuniunea
tovãrãºeascã anunþatã prin afiºe expuse în oraº.
Organizatorul reuniunii a fost U.T.C. I.G.O. – Slobozia. Sã
vedem cum s-a desfãºurat:

„Reuniunea a fost anunþatã în oraº cu afiºe pentru
ora 19,30. În mod practic ea a început mult mai târziu.
Orchestra condusã de Miticã Durcã a fost prezentã la
ora cuvenitã însã lipseau tinerii. Absenþa lor este
explicatã mai mult prin dezinteresul faþã de program,
decât prin nepunctualitate. Dupã ce tinerii au venit,
totuºi, a mai trecut o perioadã bunã de timp pânã s-a
închegat dansul. De o parte a sãlii ºedeau fetele, de
alta bãieþii. Se schimbau priviri dar pe parchet luneca
o singurã pereche […] : el cu palton ºi bocanci, ea cu
pardesiu strâns pe talie ºi batic la gât, ritmând
amândoi în pasul Bosanovei. Era o explicaþie. La Casa
de Culturã din Slobozia, pe timp de iarnã, în sala de
dans este frig. De altfel fiindcã a venit vorba de salã
trebuie spus cã ea este improprie organizãrii unor seri
distractive de dans. Podeaua aºa cum trebuie sã fie
într-o salã de spectacol este înclinatã, ºi în plus n-a
fost reparatã de când lumea. Din loc în loc mici
denivelãri pe parchet reprezintã adevãrate obstacole
în calea dansatorilor. Undeva existã chiar o spãrturã
mare ºi doar o masã plantatã acolo te fereºte de
accident. Pentru încãlzire doar un godin din burlanele
cãruia funinginea curge pe scaune. […] Mai trebuie
spus cã în salã s-a fumat tot timpul ºi cu intensitate.
La un moment dat fiindcã nimeni nu deschidea
ferestrele din pricina frigului, atmosfera devenise
insuportabilã: fetele îºi ºtergeau ochii de usturime […].
Spre sfârºitul reuniunii s-a desfãºurat un concurs de
dans. Un pseudo concurs. N-a existat juriu, dansatorii
nu au înþeles bine condiþiile de participare [...].

Este adevãrat, tinerii doresc în primul rând sã
danseze dar fiindcã nu o fac decât odatã pe sãptãmânã
ºi într-un singur loc, prilejul trebuie folosit a le oferi
ceva mai mult decât o orchestrã care sã cânte aceleaºi
melodii la nesfârºit [...].

Târziu, dar înainte de încheierea reuniunii, am vãzut
pãrãsind sala tinerii cãrora li se citea pe faþã oboseala
ºi plictisul [...]”2

 A doua zi era publicat în paginile cotidianului
urmãtorul anunþ cãtre populaþie privind unitãþile
cooperativei de consum din oraºul Slobozia:

„Bine aprovizionate, unitãþile cooperativei de
consum din oraºul Slobozia au desfãcut cãtre populaþie,
în luna ianuarie a.c., mãrfuri în valoare de peste
7.500.000 lei. În intervalul de timp 1-20 februarie a.c.,
valoarea mãrfurilor vândute se ridicã la aproape
5.000.000 lei.

Pe linia bunelor rezultate obþinute de lucrãtorii din
comerþul oraºului Slobozia, se înscrie ºi darea în
folosinþã de la începutul anului ºi pânã la ora actualã
a noi unitãþi, printre care: un restaurant pensiune,
unitate de patiserie, ospãtãrie, un bufet ºi un chioºc
pentru desfacerea dulciurilor.”3

Sã urmãrim experienþa unui client dornic sã serveascã o
gustare în noua ospãtãrie deschisã de puþinã vreme în oraº:

„Ospãtãria din Slobozia este bine aprovizionatã ºi
asigurã oricui un serviciu prompt ºi ireproºabil,
gustãri la minut! Nu credeþi? Treceþi-i pragul ºi vã
veþi convinge! Eu, unul, m-am convins zilele trecute.
Am intrat în local ºi nici n-am terminat sã-i spun
ospãtãriþei cã doresc o omletã, cã am ºi primit urgent
un „da” politicos. Însã în clipa urmãtoare am auzit-o
scuzându-se:

Imaginea Sloboziei
de altãdatã

 – A, uitasem, chiar acum s-a terminat butelia! Aveþi
puþinã rãbdare. Acum trebuie sã soseascã...Acum...

Cum nu aveam timp de pierdut, am iscodit cu
privirea galantarul ºi-am cerut 100 de grame de
caºcaval.

-Pãi se poate, imediat m-a asigurat ospãtara luând
bucata mare de caºcaval ºi dând sã taie câteva felioare.

Dupã câteva secunde o vãd cã se opreºte din tãiat,
se uitã la mine, ºi-mi zice:

-A, mai adineaori am terminat chiflele! Vã rog sã
aveþi puþinã rãbdare cã trebuie sã vinã imediat.

Am avut „puþinã rãbdare”...ºi câteva þigãri
„Carpaþi” însã nici pomenealã de butelie ºi de chifle.
Aºa cã, vrând nevrând, am servit specialitatea casei
„Puþinã rãbdare” ºi am plecat convins pe deplin de
serviciul prompt al „Ospãtãriei” din Slobozia.”4

Anul 1968 a fost an de debut pentru tânãra reºedinþã
de judeþ Slobozia. În vederea consolidãrii noii organizãri
administrative au loc adunãri de constituire a unor
întreprinderi ºi instituþii judeþene. Sã vedem cum se preda
ºtafeta de la vechile instituþii raionale ºi orãºeneºti cãtre
noile instituþii judeþene:

„[…] câteva instituþii ºi întreprinderi foste raionale
ºi orãºeneºti lasã spaþiu pentru noi instituþii judeþene.
Mutãrile se fac într-un iureº nebun, peste noapte,
clãdirile respective fiind lãsate într-o stare jalnicã. […]5

I.R.C.P.C.B. a pãrãsit localul cedând locul Direcþiei
Judeþene „Loto Pronosport” la data fixatã dar, imediat
dupã aceea ºi, înainte de a ne preda localul, au adus în
camerele destinate amenajãrii de birouri, de fapt tot
birouri fuseserã ºi înainte, pur ºi simplu cãrbuni. I-au
aruncat pe podea. Apoi ºi-au depozitat ºi unele materiale
electrice.

C.J.E.F.S. a cedat sediul Bãncii Agricole judeþene
oferind noilor locatari pereþi ºi duºumele murdare, uºi
stricate, etc.

I.A.S. Slobozia cedând localul unei instituþii
judeþene au recurs ºi la smulgerea lãmpilor fluorescente,
prizele, firele de telefon, au scos uºi, creând o impresie
generalã de postcataclism.6

Cerificatul de naºtere a Sloboziei moderne dateazã
din deceniul ºase al secolului trecut când  au debutat
operaþiunile de edificarea, construindu-se mult, uneori
însã ºi cu ...deficienþe:

 Din anul 1961 au început lucrãrile la una dintre
cele mai mari construcþii din Bãrãgan destinatã
apãrãrii sãnãtãþii: spitalul Slobozia. Pentru aceastã
construcþie statul alocase cincizeci de milioane lei.
Sarcina ridicãrii construcþiei a fost încredinþatã
T.R.C.B.-ului, respectiv secþiei ei din oraºul Slobozia.

„Ritmul de execuþie poate fi exprimat plastic cam
aºa: anul ºi etajul! Acum spitalul a ajuns în forma lui
definitivã, adicã aºa cum era proiectat – cu opt etaje.”7

Dar, la final, nu au întârziat sã aparã ºi efectele
negative.  Deficienþele construcþiei se datoreazã
proiectantului D.S.A.P.C. Bucureºti care nu a efectuat
un studiu amãnunþit, nu ºi-a asigurat o documentaþie
corespunzãtoare, a elaborat proiectele dupã inspiraþie,
ceea ce a avut ca urmare: secþia obstetricã ºi nou-
nãscuþi dispunea de un spaþiu insuficient, serviciul
stomatologie era dotat cu un fotoliu telescopic care nu
era racordat la guri de apã ºi de evacuare a reziduurilor,
depozitul farmaciei era prevãzut cu un sistem de
închidere-deschidere a ferestrei ce nu permitea
descãrcarea lãzilor cu medicamente necesitând
transportarea lor prin tot spitalul pentru a ajunge la
locul de depozitare, farmacia nu este prevãzutã cu staþii
pentru distilarea apei, depozitul rufelor murdare era
lipsit complet de ventilaþie ( de altfel, sistemul de
ventilaþie lispea în tot spitalul).8

Noul chip al Sloboziei moderne ce se prefigura cu
rapiditate a impus abordarea unor teme de arheologie
socialã, de  prezentare a contrastului între vechi ºi nou
într-un spaþiu unde verbul „a schimba” lipsise mult timp
din orizontul cotidian al locuitorilor:

„Doar zilele de târg aduceau o notã aparte în viaþa
monotonã, încãrcatã de plictis, a caselor acoperite cu
tablã. Podul metalic de peste râu primea lungi convoaie
de cãruþe dinspre Ciulniþa sau dinspre Mãrculeºti ºi
Cosâmbeºti. ªoseaua pietruitã dinspre Ograda ºi Bucu,
sau cea dinspre Brãila, sau drumurile  - pe atunci de
pãmânt – prin Amara dinspre Buzãu conduceau ºi ele

alte convoaie de cãruþe pline cu þãrani veniþi în
Slobozia sã-ºi cumpere cele necesare gospodãriilor.
Era, pe mica stradã comercialã o forfotã îndrãcitã.
Oraºul se trezea brusc. Toatã lumea Bãrãganului pãrea
cã ºi-a dat întâlnire cutreierând magazinele, schimbând
pãreri cu glas tare despre calitatea mãrfurilor, încigând
discuþii pe marginea preþurilor la grâne, fãcând
geambãºie cu vestiþii cai ialomiþeni, tocmind cãruþe noi
cu fierarii ºi rotarii locului, pipãind – cu bãnuialã –
stãmburile de culori întunecate ºi de calitate
îndoielnicã, cercetând hamurile din aþã de Manilla sau
pe cele din piele, contemplând munþii de butoaie de
stejar sau obiectele de lemn ºi ceramicã aduse cu trudã
în harabale cu coviltir de moþii din Apuseni.

Din oborul de la marginea oraºului rãzbãtea un
murmur nedesluºit – mulþimea de gurã cascã lua cu
asalt cãluºeii apoi se oprea în faþa corturilor care
promiteau, de la intrare, cele mai diverse cideþenii ale
naturii – de la vestitul ºarpe lung de nu ºtiu câþi metri,
pânã la „ãl mai tare om din lume”. Pocneau roþile
norocului dinþate lateral, rãsunau împuºcãturi la
taraba de tir, urlau caterincile; îºi dãdeau duhul în
tromboane de culoarea aramei fanfare încropite prin
Colentina sau prin Cuþarida. Toatã aceastã vânzolealã
era învãluitã în miresmele gogoºilor fierbinþi sau în
fumurile apetisante ale grãtarelor cu mititei;
funcþionând sub cerul liber ºi, ca o încoronare, când ºi
când, respiraþia adâncã a câmpiei mai trimitea trâmbe
de praf, uniformizând peisajul, ascunzând verdele
salcâmilor sub valuri pufoase, galbene.

Câteva zile, populaþia aºezãrii din jurul ruinatei
mãnãstiri se dubla, se tripla. Vedeai aici nu numai
þãranul de câmpie, uscat ºi ars de soarele Bãrãganului.
Întâlneai mocani veniþi cu oi de vânzare dinspre
Hârºova; negustori de cai dobrogeni ( care, noaptea,
puteau sã fie foarte bine, hoþi de cai) etc. O lume întreagã
strânsã la un loc, negociind cu înverºunare.
Frãmântarea umanã era cuprinsã strâns în chinga unor
legi care  - luate la bani mãrunþi – permiteau la
adãpostul jocului comercial cam învechit ºi provincial,
despuerea neruºinatã a omului acestui pãmânt, trudit
de plug ºi sapã pe brazda arsã.

Tot circul acesta dura numai câteva zile. Cu toþii
erau înghiþiþi apoi de lunga tipsie a Bãrãganului ºi
târgul Sloboziei revenea la moþãiala lui care pãrea
fãrã sfârºit, ciclicã, de neevitat.

O lume care a fost pânã nu de mult, o lume învãluitã
acum ca într-un abur de legendã. Reconstituirea ei  - în
scris sau pe peliculã cinematograficã – ar interesa
pentru pitoresc sau poate pentru documentul istoric.
Atât este ea de depãrtatã ºi de neconceput în zilele
noastre. Troienitã pânã ºi în memoria celor de vârstã
medie, pare atunci când ne amintim de ea un vis greu
care ne-a chinuit îndelung ºi pe care numai chiotul
victorios al altei vieþi l-a curmat. Depãrtarea în timp i-
a tocit mult din asperitãþi ºi, pe undeva, fiind cu totul
desprinsã de noi, ne lasã gustul amar al unor imagini
estompate în timp de curgerea vremii. Ne aducem aminte
pentru ultima oarã de vechiul chip al Sloboziei, având
sub priviri imaginea palpabilã, plinã de energie a
oraºului de astãzi. Dimensiunile viitorului au început
sã se contureze pregnant de pe acum ºi aici. O nouã
arhitecturã îºi anunþã copleºitor prezenþa, dominând
vechile construcþii. Secolul maºinilor electronice, al
marilor uzine ºi fabrici, al proiectelor de mare
amvergurã vizând supunerea totalã a elementelor
naturii ºi-au pus pecetea ºi pe aceste locuri. Ceea ce a
fost pânã acum 20-25 de ani este arheologie, o
arheologie de un tip deosebit - o numim socialã – dar
arheologie! O practicãm pentru cã ne dãm seama mai
bine de saltul efectuat în viitor.”9

inspectori D.J.A.N. Ialomiþa,
Gabriela Chercef, Ionel Cristian Tãtaru

(Footnotes)
1 Legea nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea

administrativã a teritoriului Republicii Socialiste România, B.Of.
nr. 17/17 feb.1968,

 2 Victor Constantinescu, „De trei lei distracþie! ”, Tribuna
Ialomiþei, anul I, nr. 5, sâmbãtã, 24 februarie 1968, pag. 2;

3 „Unitãþi comerciale date în folosinþã în Slobozia ”, Tribuna
Ialomiþei, anul I, nr.6, duminicã, 25 februarie 1968, pag 1;

4 O. Maraloiu „ Aveþi puþinã rãbdare ”, Tribuna Ialomiþei, anul
I, nr. 7, marþi, 27 februarie 1968, pag.2;

5 Victor Constantinescu, „Dupã noi potopul ! ”, Tribuna
Ialomiþei, anul I, nr. 8, miercuri, 28 februarie 1968, pag 1;

6 Ibidem , pag.2;
7 Cristea Dimcea, „Boala cronicã a spitalului din Slobozia

poate fi vindecatã?  ”, Tribuna Ialomiþei, anul I, nr. 8, miercuri,
28 februarie 1968, pag.1;

8 Ibidem , pag 1-3;
9 Dionisie ªincan, „ Arheologie socialã ”, Tribuna Ialomiþei,

anul I, nr. 9, joi, 29 februarie 1968, pag.     1-2;

(va urma)
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TITI  DAMIAN

Dirigintele îºi strânse
cu migalã materialele de pe
catedrã. Mai frunzãri o
clipã foile catalogului
aruncând o privire fugarã
prin dreptul vreunui elev,
apoi cãuta la repezealã câte
o rubricã a unui obiect la
care-l ºtia mai vulnerabil.
Degetul i se plimba dintr-o
parte în alta a foilor, într-o
miºcare grãbitã. Aºtepta ca
elevii sã-ºi strângã

ghiozdanele. Mulþi aveau rucsacuri, le stãtea bine, le
dãdea un aer tineresc, ºtrengãresc, lãsau impresia cã vor
sã plece la un drum lung. Îi plãcea forfota de la sfârºit de
ore: unii se plecau prin bãnci, cãutând cu o privire fugarã
vreun lucru uitat, alþii se îndreptau printre bãnci spre cuiere,
apoi îºi îndesau grãbiþi mâinile în paltonaºe. O uºoarã
înghesuialã la ieºire, apoi dispãreau grãbiþi, spre casã unul
câte unul, doi câte doi de mânã, sporovãind cu însufleþire.
Oricum, murmurul glasurilor tinere se auzea un timp
coborând pe treptele spre parter, apoi dispãrea un timp,
urmând sã aparã sub fereastra clasei, acum deschisã, care
aducea înapoi, cu aerul primãvãratic de afarã, vocile
adolescentine, grãbite, lipsite de griji. Le cunoºtea de-acum
glasurile, distingea tonurile mai însufleþite, mai ridicate ale
fetelor ºi un zâmbet la colþul gurii îi apãru când distinse
vocile, acum mãgãrite, ale câtorva bãieþi.

Tema de dirigenþie stârnise în clasã multe comentarii.
Îi incitase. Era pe gustul lor. ªtia cã o aºteptau de mult. O
planificase mai la sfârºitul semestrului întâi, dar, între timp,
au apãrut alte teme. Acum îi venise rândul. Pânã la urmã
avea de ce sã fie mulþumit. La început, nu prea voiau sã
iasã din carapacele lor, dar le întinsese o capcanã, lãsându-
se provocat de ei ºi le povestise cum s-a îndrãgostit el
prima datã de o fatã, în urmã cu mulþi ani...

Pregãtise tema despre dragoste, acasã, cu
minuþiozitate, fãcuse apel ºi la experienþa anterioarã, mai
cercetã materiale despre psihologia adolescentului, mai
consultase ºi  consilierul ºcolar, o fatã tinericã, numai
zâmbet, îndatoritoare. O mai invitase ºi la alte ore. ªtia cã
cei de-a zecea sunt la o vârstã rebelã, cã hormonii încep
sã le joace tumbe, se gândea sã-i conºtientizeze mãcar
asupra dificultãþilor ce or sã aparã în aceastã perioadã. În
lecþie, îi „dirijase” discret spre niºte calitãþi pe care ei sau
ele le-ar fi dorit de la prietenii sau prietenele lor. Nu prea
se fereau de el. În oraº, uneori, fetele mai ales, chiar îi
ieºeau ostentativ în faþã cu vreun bãiat de mânã. Îl salutau
sfios, dar totdeauna trãgeau cu coada ochiului, de parcã
ar fi vrut sã-i cearã pãrerea: „Ei, ce ziceþi?” Era o complicitate
discretã. Uneori îi mai întreba „Ei, cum merge?” „Ne mai
certãm, ne mai împãcãm, ne testãm trãinicia sentimentului!
Cu Ela ºi cu ªtefan Gheorghidiu ce se întâmpla?”replicau
încercându-se sã se asemene cu eroii din roman. Le mai
punea, ca sã fie sigur, o întrebare: „Mamã-ta ºtie?” „Cum
sã nu?” auzea un rãspuns prompt, apoi îºi vedea de treabã.
Îi arau dragi, cu toate nãzdrãvãniile lor ºi ei ºtiau asta.
Când întindeau prea mult coarda, se mai supãra, ei observau,
îºi cereau scuze, apoi uitau ºi o luau de la capãt, ba cu câte
o absenþã nemotivatã, ba cu câte o notã proastã, ba se mai
ciondãneau...

Astãzi reuºise ºi o testare. Voia sã ºtie cam ce calitãþi
ar preþui fetele la prieteni ºi ce calitãþi ar prefera bãieþii.
Organizase ad-hoc ºi un joc, urmând ca preferinþele sã fie
trecute pe o coalã lipitã pe spatele lor. Se asigurase astfel
de sinceritatea opiniilor. Pe locul întâi, bãieþii puseserã
fidelitatea, iar fetele preferau tandreþea. Nu trãsese nicio
concluzie, ºtia cã nu le place dãdãceala. Le spuse doar
atât: „Luaþi aminte!” Uneori îi mai întreba ºi când îi întâlnea
singuri, pe culoar sau prin parc, ori seara prin oraº: „Cum
stai cu dragostea?” De cele mai multe ori auzea un „Bine”,
însoþit de o voce sincerã, mulþumitã, alteori, „Nimic,
dom’diriginte pânã acum”. „Persevereazã”, îi încuraja.
Când afla de câte o nouã „achiziþie” a vreunei fete, avea
grijã s-o întrebe: „Pãrinþii ºtiu?” „Ihî”, afla rãspunsul
prompt.Uneori, chiar verifica veridicitatea rãspunsurilor,
ºtiind cã adolescenþii au tendinþa de a-ºi ascunde
sentimentele de teama unor interdicþii.

De data aceasta, toþi ieºiserã buluc din clasã, dar
undeva, prin a treia bancã de la fereastrã, Mihaela
Bãnicescu îºi fãcea de lucru tot scãpând câte ceva pe sub
bancã, tot înghesuind un fular subþirel în rucsac, parcã nu
i se  legau  încuietorile cu nici un chip, fermoarul dãdea
semne cã i se stricase.

„Tu ai sã-mi spui ceva, aºa-i?” o întrebã dirigintele
mai mult din priviri când rãmaserã singuri. Fata se apropie
ºovãind cu rucsacul atârnat pe umãrul stâng, spre catedrã.
Se vedea de departe c-o preocupã ceva. Pânã la urmã, îºi
fãcu un pic de curaj: „ªtiþi, eu pânã acum n-am reuºit sã

Din colþul catedrei...

Lecþia de dirigenþie
am un prieten. Nu ºtiu ce se întâmplã de mã tot  ocolesc
bãieþii, cã doar nu-s mai urâtã ca altele!” „Ei, ºi tu, doar
nu te-i crede o fatã urâtã! Sper cã te uiþi destul de des în
oglindã, ba chiar în ora de românã ai tras o ocheadã, nu
þi-a confiscat profesoara oglinda?”   N-ar trebui sã fii
scepticã, toate la timpul lor. Mulþi bãieþi se uitã dupã tine,
numai nu prea i-ai observat tu. Sau poate pe cel care-l
placi sau îl cauþi încã n-are ochi sã te vadã.” O cerceta
vorbindu-i ºi chiar i se pãrea frumoasã. Nãltuþã, subþiricã,
degete lungi, niºte unghii corect îngrijite, o piele rozalie,
pomeþii obrajilor mereu roºii, o privire naivã, sincerã.
Totdeauna micºora ochii apropiind ºi strângând într-un
fel numai al ei, pleoapele, când vorbeai cu ea,
ºtrengãreºte, privindu-te printre ele, de parcã voia sã te
cerceteze, apoi sã-þi spunã „vino-ncoace.” ªi-ºi fãcuse o
ºuviþã mov, cum era acum moda printre fete, în pãrul
castaniu legat la spate într-o coadã de vulpiþã, destul de
strâns, ca sã i se lumineze o frunte seninã, limpede, uºor
bombatã. Zâmbetul îi dezvelea niºte dinþi crescuþi frumos,
strãlucitor de albi.”

„Iubirea îi gãseºte pe cei care sunt gata s-o primeascã”
îi mai spuse încurajând-o: „Sunt sigur cã în primãvara
aceasta o sã te gãseascã. Eu am gura auritã, ai sã vezi,
facem pariu?...”

Plecase parcã mai mulþumitã ºi dispãru în urma
iureºului celorlalþi care trecuserã demult poarta ºcolii. În
urma lor rãmãseserã glasurile primãvãratice ascunse
printre frunzele  de frasin ce-ºi trimiteau curioºi în
cercetare vârfurile spre ferestrele deschise ale clasei, apoi,
într-o tãcere întreruptã doar de foºnetul vântului, paºii
fetei se depãrtau într-un ritm grãbit, înfiorat, lãsând în
urmã ceva ca o amintire, ca o hotãrâre ameninþãtoare...

*

Aproape cã uitase de întâmplare, o mai întrebase de
câteva ori din priviri, ea îi rãspunse la fel, ridicând
îngrijoratã ºi deznãdãjduitã din umeri. Era spre sfârºitul
anului ºcolar. Tocmai se terminase ora de dirigemþie. Ca
ºi atunci, Mihaela rãmãsese în bancã, în urma colegilor,
fãcându-se cã a pierdut ceva, ºi cautã de zor prin rucsac.
„Ia zi, Mihaela! precis c-ai sã-mi dai o veste bunã. Ochii
ãºtia frumoºi ai tãi vor sã-mi spunã multe! „Sã ºtiþi cã l-am
gãsit. Sau m-a gãsit... Nici nu ºtiu cum sã vã spun. Sora
mea Oana mi-a fãcut cunoºtinþã cu el. E aºa de tandru, de
delicat, de bun, de corect, de curat, îmi vorbeºte frumos,
îmi face toate poftele. Dacã n-ar fi culoarea pielii, nici n-ai
zice cã e de altã etnie...” „Ei, e plinã lumea de arabi, de
negri, de mulatri, ba chiar s-au pripãºit pe aici ºi niºte
chinezi, avem în ºcoalã ºi o iraniancã...” „Nu, este rrom,
de-aici din oraº, i-am cunoscut ºi familia...”

În clipa aceea, dirigintelui îi cãzu faþa, gest observat
de cãtre fatã: „Maicã-ta ºtie?” „Ce, nu vã place cã-i þigan?
Ajunge cu prejudecãþile! Tocmai dumneavoastrã,
domnule diriginte? Parcã ziceaþi ...” Tocmai voia sã-i spunã
cã n-are nimic de obiectat, cã e minunat cã ea a reuºit sã
treacã peste prejudecãþi, au mai fost ºi mai sunt copii de
etnie rromã în liceu, de exemplu Mureºan Lãcrãmioara a
terminat Biologia, nimeni n-a ostracizat-o pentru asta. Îl
surprinsese tonul agresiv al fetei, îl lãsase fãrã replicã,
probabil ea se aºteptase ca el sã-i facã moralã. „Sigur, a
avut discuþii acasã, ori poate are remuºcãri ºi ea acum îºi
gãseºte un inamic pe care sã-ºi reverse refulãrile!” În
momentul acela, un clacson strident al unei maºini cu
geamuri fumurii insista chemând-o la poarta ºcolii. „Ai
stat de vorbã cu pãrinþii tãi?” mai apucã s-o întrebe.
„Desigur, nu mã ascund de ei, dar nu-i treaba lor!”

De-abia atunci îºi aduse aminte de niºte comentarii
pe care le auzise de la niºte colege de cancelarie: „Are
bani Mihaela dumneavoastrã, domnule Dumitriu. Ia uitaþi-
vã cum le paseazã peste gard ditamai pizza cei de la firma
„Tra la la”surorilor Bãnicescu, asta în fiecare zi. Mãnâncã
fetele astea ca spartele, de unde-or fi având atâþia bani,
vã daþi seama, o sutã cinzeci-douã sute pe zi, nu-i de
colea!” Se minunase ºi el, nu-i venea sã creadã. Aflat cu
treburi prin oraº, o întâlni pe maicã-sa ºi o întrebã: „Nu se
poate, dom’diriginte, de-abia facem faþã cheltuielilor
zilnice, eu n-am serviciu, am pus rãsad de roºii, castraveþi,
ardei, mai vând ºi eu la ºosea. Taicã-su lucreazã pe unde
se poate, când are de lucru, face pe ºoferul pe la unul, pe
la altul. I-am lãsat ei de cheltuialã banii de la bursa socialã
ºi de la bursa Patriciu, încolo, Doamne fereºte!”

„Da’cu bãiatul, cu prietenul, þi-a spus ceva?” o
cerceteazã cu bãgare de seamã. Întrebarea aceasta parcã
a ajutat-o sã explodeze: „Nu ºtiu ce sã mã mai fac,
dom’diriginte, daþi-mi un sfat, nu mã înþeleg cu ea deloc,
arde-l-ar focul de þigan, sã-l ardã!” „Ei, nu lua totul în
tragic, niºte nãbãdãi de adolescentã, uite, vine vacanþa
mare acum, o iei acasã, o sã-i fugã ochii dupã altcineva
din sat. Ia sã vezi! ªi-apoi dacã o fi un bãiat aºa bun cum
zice ea, tandru, delicat, curat, o familie respectabilã, de
oameni muncitori... Oricum este mai bunã comunicarea ºi
cu fata, ºi cu bãiatul, decât confruntarea.” „Da de unde?
Nu ne-a chemat sãptãmânã trecutã, nu eraþi în ºcoalã,
directorul cã le-au adus jandarmii pe ea ºi pe colega ei
Dana de la tribunal? Fugiserã de la ºcoalã, sãriserã gardul,
sã urmãreascã procesul ãla cu clanurile alea douã care s-
au bãtut cu sãbii ºi cu pistoale în faþa Poliþiei, de-a aflat
toatã þara... Fusese ºi el arestat.”

„În definitiv, dacã fata zice cã-l iubeºte”, insistã el...
„Încearcã totuºi sã comunici ºi cu ea, ºi cu el, nu o
îndepãrta. Procedezi greºit dacã încerci sã distrugi
legãtura cu forþa. Cu cât te opui mai mult, cu atât o
înverºunezi ... Poate este ceva trecãtor, fiþe de
adolescentã. Ia sã vezi, o sã vinã la toamnã la ºcoalã cu
alte gânduri, începe sã-ºi facã planuri de facultate, de
viitor...” „Sã vã audã Dumnezeu, dar pe cât o vãd eu de
înverºunatã...A devenit rea cu toþi, n-o mai recunosc,
parcã nici n-aº fi mama ei. Toatã ziua vorbeºte la telefon,
nici nu ºtiu de unde are atâþia bani. Apare când cu un
lucru, când cu altul,  mereu mai scumpe. N-ascultã nici de
mine, nici de taicã-sãu, de nimeni. Zice cã ea îl iubeºte, cã
þine la ea, cã se poartã mai frumos ca un român ... De ce nu
se duce ºi el sã înveþe? Câte clase are? Am întrebat-o. „N-
are importanþã, ºtie sã facã bani!” „Ai sã ajungi sã porþi ºi
tu rochii de-alea ca ale lor!” „ªi ce dacã!”mi-a rãspuns. Mã
bagã în pãmânt fata asta! Se opri sã-ºi tragã sufletul, apoi
continuã ºi mai îndârjit, smulgându-ºi baticul de pe cap ºi
fluturându-l în mânã: „Fata mea nu-i de mãritat! Nu le-o
dau, mai bine mor eu, sau o omor cu mâna mea! Sã-i arzã
focul! Viermii cei neadormiþi sã-i roadã unul câte unul aºa
cum îmi rod mie inima de mamã ºi cum rod ei sufletul
copilului meu nevinovat! Au drogat-o, nemernicii, altfel
nu înþeleg, cum s-a lepãdat ea de mama ei, de tatãl ei, de
sora ei, de curtea ei, de pãtuþul ei. Of, Doamne, Doamne!
Adã-mi-o, Doamne, înapoi pe fetiþa mea neºtiutoare! Cum
sã stea ea, sãrmana între þigãncile alea, ascultându-le o
limbã pe care nu o înþelege? ªi dac-aþi vedea ce scuipã, ce
strigã unii la alþii! Acum am aflat cã a fãcut ºi puºcãrie! Nici
n-are permis! Ieri a mai ºi lovit cu maºina un copil al unuia
de-al lor, cicã-ar fi murit! S-a predat, sã nu-l omoare þiganii
ãilalþi. El sã plece la puºcãrie, iar fata mea sã rãmânã între ei
sã-l aºtepte? Nu mai pot, lacrimile mi-au secat pe dinafarã,
au început sã-mi sape gãuri în inimã! Of, Doamne, Doamne!
Am adus-o acasã cu forþa, dar a sãrit gardul ºi dusã a fost,
au aºteptat-o la colþul strãzii cu maºina. M-am dus,
domnule diriginte, ºi am stat în genunchi în faþa porþii lor:
<Daþi-mi, mã, nenorociþilor, copilul înapoi, eu l-am legãnat,
eu l-am crescut ca o floare ºi acum nici nu-l mai lãsaþi la
ºcoalã? I-au luat telefonul mobil, n-o mai lasã sã mai stea
de vorbã cu mine! ªtiþi ce-au fãcut nenorociþii? Înainte s-o
ia definitiv acasã, au dus-o la poliþie unde a dat semnãturã
cã a mers la el de bunã voie.”

 „Existã o lege în þara asta. Dupã cum spui tu, e
sechestrare de persoane. Adreseazã-te procuraturii.
Lucrurile se complicã. Nu mai merge cu lãmuritul!”

Între timp, Mihaela a dispãrut ºi din ºcoalã. A tot
adus mamã-sa scutiri medicale vreo douã sãptãmâni. La
întrebãrile dirigintelui, elevii rãspundeau cu priviri uimite,
lãsate în jos, parcã vinovate. „Voi, fetelor, n-aþi mai reuºit
sã staþi de vorbã cu ea, s-o povãþuiþi sã vinã la ºcoalã?
Este foarte important sã continue sã înveþe, tocmai i-a
sosit aprobarea de bursã socialã, ºi diploma rezolvitorilor
de probleme de la revista Evrika. Existã totuºi o limitã în
toleranþã, absenþele sunt absenþe, regulamentul ºcolar
nu iartã, în caz cã nu vine într-o sãptãmânã, trebuie
demaratã acþiunea de exmatriculare. „Sã ºtiþi cã am încercat
sã luãm legãtura cu ea, nu mai rãspunde la telefon, nici
nouã, nici sorã-si, nici pãrinþilor ei. Cred cã nu-l mai are, i
l-au interzis”, îi spuse colega de bancã.

*

Într-una din dimineþi, dupã prima orã, unul dintre elevi,
Daniel, îl urma pe diriginte la ieºirea din clasã, purtând
dupã el un secret pe care þinea totuºi sã i-l destãinuie
ºoptit: „Sã ºtiþi, dom’diriginte, cã ieri am trecut întâmplãtor
pe strada unde stã Mihaela. Sã fiu un prost dacã vã mint.
Mihaela s-a fãcut þigancã. Era într-un grup cu încã alte
câteva, avea papucii ca ºi alea în picioare, rochie de-ale a
cu volane multe, pânã în pãmânt, cu multe buzunare pe
dedesubt, basma înfloratã peste frunte. Purta în braþe un
copil în puþa goalã de-al lor, pe care-l þinea cam pe burtã.
Mi s-a pãrut c-ar fi însãrcinatã, prea avea burta mare. Se
grãbeau toate sã intre buluc într-un magazin. S-a fãcut cã
nu mã mai cunoaºte...”
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EVOLUÞIA  JUDEÞULUI  IALOMIÞA
     ÎN SECOLUL AL XIX-lea

(urmare din numãrul trecut)

           LOCUITORII. PROPRIETATEA FUNCIARÃ

Balaciu (Sfântul Dumitru-Balaciu, cu 17 pog. date
personalului clerical ºi 17 pog. date Casei Bisericii, totul
în þarinã, dupã legea din 1864).

 Borãneºti (Adormirea Maicii Domnului  Borãneºti,
cu 17 pog. date personalului clerical în þarinã, dupã legea
din 1864; Sfântul Gheorghe Sinteºti, cu 17 pog. date Ca-
sei Bisericii în þarinã, dupã legea din 1864), Bãrcãneºti
(Adormirea Maicii Domnului Bãrcãneºti, cu 15 ½ pog. în
þarinã ºi 1 ½ pog. în vatra satului, date personalului cleri-
cal, prin legea din 1864), Borduºelul (Sfânta Treime Orezu,
cu 17 pog. date Casei Bisericii în þarinã, dupã legea din
1864), Bucu (Sfântul Nicolae –Bucu, cu 17 pog. date
personalului clerical în þarinã, dupã legea din 1864;
Adormirea Maicii Domnului Gheorghe Lazãr, cu 17 pog.
date personalului clerical în þarinã, dupã legea din 1864),
Bora (Bora, cu 34 pog. date dupã lege ºi 17 pog. donate),
Borduºani (Sfântul Nicolae Borduºani, cu 17 pog. date
personalului clerical în þarinã, dupã legea din 1864; Sfântul
Nicolae Lãteni, cu 17 pog. date personalului clerical în
þarinã, dupã legea din 1864; Borduºanii Mici, cu 17 pog.
date personalului clerical ºi 17 pog. date Casei Bisericii,
totul în þarinã, dat dupã legea din 1864), Ceacu (Sfântul
Nicolae Ceacu, cu 17 pog. date personalului clerical în
þarinã ºi 17 pog. date Casei Bisericii, totul în þarinã, dat
dupã legea din 1864; Cuza-Vodã, cu 20 pog. în þarinã ºi 2
pog. în vatra satului, date Casei Bisericii dupã legea din
1895), Ciocãneºti-Sârbi (Sfântul NicolaeCiocãneºti-
Sârbi, cu 17 pog. date personalului clerical în þarinã, dupã
legea din 1864; Andolina, cu 9 pog. în þarinã ºi 4 000 m.p.
în vatra satului, totul dat Casei Bisericii dupã legea din
1892; Podul-Lupii, cu 9 pog. în þarinã ºi 4 000 m.p. în vatra
satului, totul dat Casei Bisericii dupã legea din 1892),
Chioara (Sfântul Nicolae Chioara, cu 17 pog. în þarinã ºi
1 600 m.p. în vatra satului, teren dat personalului clerical
ºi 17 pog. în þarinã, date Casei Bisericii, totul dupã legea
din 1864; Sfântul Vasile, cu 17 pog. date Casei Bisericii în
þarinã, dupã legea din 1882 ºi ale 7 pog. donate),
Ciocãneºti-Mãrgineni (Sfântul Nicolae Ciocãneºti-
Mãrgineni, cu 17 pog. date personalului clerical în þarinã,
dupã legea din 1879; Smârdanu, cu 10 pog. date Casei
Bisericii în þarinã, dupã legea din 1892), Cãzãneºti (Sfântul
Nicolae Cãzãneºti, cu 17 pog. date personalului clerical
în þarinã ºi alte 17 pog. cotropite, date dupã legea din
1864), Ciulniþa (Sfântul Nicolae Ciulniþa, cu 16 pog. în
þarinã ºi 1 pog. în vatra satului, date personalului clerical
dupã legea din 1864), Colelia (Adormirea Maicii
Domnului Colelia, cu 17 pog. date personalului clerical în
þarinã, dupã legea din 1864), Copuzul (Înãlþarea
Domnului Copuzul, cu 17 pog. date personalului clerical
în þarinã, dupã legea din 1864; Sãlcioara, cu 10 pog. date
Casei Bisericii în þarinã, dupã legea din 1889; Sfântul
Nicolae Crãsani, cu 17 pog. date personalului clerical în
þarinã, dupã legea din 1864), Cegani (Cuvioasa
Paraschiva Cegani, cu 17 pog. date personalului clerical
în þarinã, dupã legea din 1864), Ciochina (Sfântul Nicolae
Ciochina, cu 16 pog. în þarinã ºi 1 pog. în vatra satului,
date personalului clerical, respectiv 16 pog. în þarinã ºi 1
pog. în vatra satului, date Casei Bisericii, totul dupã legea
din 1864), Coºereni (Sfântul Nicolae Coºereni, cu 17 pog.
date personalului clerical în þarinã, 30 pog. în þarinã ºi 3
pog. în vatra satului date Casei Bisericii, totul dupã legea
din 1864), Cãlãraºii Vechi (Sfânta Treime Cãlãraºii Vechi,
cu 17 pog. date personalului clerical în þarinã, dupã legea
din 1864; Mircea-Vodã, cu 10 pog. date Casei Bisericii în
þarinã, dupã legea din 1894; ªtefan- Vodã, cu 10 pog. date
Casei Bisericii în þarinã, dupã legea din 1894), Cocora
(Sfântul Nicolae Cocora, cu 17 pog. ºi 931 m.p. în þarinã,
teren dat personalului clerical, dupã legea din 1864; Cocora
II, cu 13 pog. ºi 2 107 m.p. în þarinã ºi 2 500 m.p. în vatra
satului, terenuri date Casei Bisericii dupã legea din 1893).

, Cacomeanca (Sfântul Nicolae Cacomeanca, cu 17
pog. date personalului clerical în þarinã, date dupã legea
din 1864), Cãlãraºi-Urbea (Sfântul Nicolae  Mãgureni,
cu 14 pog. date Casei Bisericii în þarinã, dupã legea din
1864), Dichiseni (Sfântul Nicolae  Dichiseni, cu 17 pog.

date personalului clerical în þarinã, dupã legea din 1864;
Satu Nou, cu 17 pog. date personalului clerical în þarinã,
dupã legea din 1864; Coslogeni, cu 17 pog. în þarinã ºi 3
pog. în vatra satului, date Casei Bisericii, dupã legea din
1864; Brãtianu, cu 10 pog. în þarinã ºi ½ pog. în vatra
satului, date Casei Bisericii, dupã legea din 1898), Dudeºti
(Sfântul Nicolae –Dudeþti, cu 16 ½ pog. în þarinã ºi ½ pog.
în vatra satului, date personalului didactic, respectiv 17
pog. date Casei Bisericii în þarinã, dupã legea din 1864),
Dor Mãrunt (Sfântul Nicolae Dor Mãrunt, cu 17 pog.
date personalului clerical în þarinã, dupã legea din 1864),
Elisa-Stoeneºti (Sfântul NicolaeElisa-Stoeneºti, cu 17
pog. date personalului clerical în þarinã, dupã legea din
1864), Frumuºica (Sfântul DumitruFrumuºica, cu 17 pog.
date personalului clerical în þarinã, dupã legea din 1864;
Adormirea Maicii Domnului Panduri, cu 9 pog. date
Casei Bisericii în þarinã ºi alte 8 pog. cotropite, totul dupã
legea din 1864; Sfânta Treime Brãtia, cu 17 pog. date Ca-
sei Bisericii în þarinã, dupã legea din 1864; Pârlitu, cu 17
pog. date Casei Bisericii în þarinã, dupã legea din 1864),
Frãþileºti (Sfântul Nicolae Frãþileºti, cu 17 pog. date
personalului clerical în þarinã, dupã legea din 1864;
Ghizdãreºti, cu 17 pog. date Casei Bisericii în þarinã, dupã
legea din 1864; Sãveni, cu 10 pog. date Casei Bisericii în
þarinã, dupã legea din 1889), Fãcãeni (Sfântul Nicolae
Fãcãeni, cu 17 pog. date personalului clerical în þarinã,
dupã legea din 1864), Fundu Crãsani (Sfinþii Apostoli
Fundu Crãsani, cu 17 pog. date personalului clerical în
þarinã, dupã legea din 1864; Adormirea Maicii Domnului
Crãsanii de Sus, cu 17 pog. date Casei Bisericii în þarinã,
dupã legea din 1864; Sfântul Gheorghe, cu 10 pog. date
Casei Bisericii în þarinã, dupã legea din 1889; Sfântul
Gheorghe Vadul Petros, cu 17 pog. date Casei Bisericii în
þarinã, dupã legea din 1879; Butoiu, cu 10 pog. date Casei
Bisericii în þarinã, dupã legea din 1897), Feteºti
(Adormirea Maicii Domnului Feteºti, cu 17 pog. în þarinã
ºi 1 pog. în vatra satului, date personalului clerical dupã
legea din 1864; Feteºtii Noi, cu 10 pog. în þarinã ºi 1 pog.
în vatra satului, date Casei Bisericii dupã legea din 1888),
Gâldãu (Sfântul Nicolae Mârleanu, cu 17 pog. date
personalului clerical în þarinã, dupã legea din 1864), Grindu
(Înãlþarea Domnului Grindu, cu 34 pog. date personalului
clerical în þarinã, 17 pog. date Casei Bisericii în þarinã,
terenuri date dupã legea din 1864, la care se adãugau alte
142 pog. donate), Gaiþa (Sfinþii Voievozi Gaiþa, cu  17
pog. date personalului clerical în þarinã ºi alte 17 pog.
date Casei Bisericii în þarinã, dupã legea din 1864), Griviþa
(Sfântul Nicolae Griviþa, cu 17 pog. în þarinã ºi 3 pogoane
în vatra satului, date personalului clerical dupã legea din
1864, 18 pog. fiind cotropite), Gârbovi (Sfântul Nicolae
Gârbovi, cu 30 pog. date personalului clerical în þarinã,
alte 18 pog. fiind cotropite, totul dat dupã legea din 1864;
Ciocârlia, cu 10 pog. date Casei Bisericii în þarinã, alte 17
pog. fiind cotropite, terenuri date dupã legea din 1889),
Grindaºi (Sfântul Nicolae Grindaºi, cu 17 pog. date
personalului clerical în þarinã, 12 pog. ºi 2 986 m.p. teren
dat Casei Bisericii în þarinã ºi 17 pog. cotropite, totul dat
dupã legea din 1864; Valea Mãcriºului, cu 10 pog. date
Casei Bisericii în þarinã, dupã legea din 1889), Gãunoºi
(Sfântul Nicolae Gãunoºi, cu 17 pog. în þarinã ºi 750 m.p.
în vatra satului, terenuri date personalului clerical, dupã
legea din 1864; Barza, cu 9 pog. în þarinã ºi 1 pog. în vatra
satului, terenuri date Casei Bisericii dupã legea din 1889;
Potcoava, cu 9 pog. în þarinã ºi 1 pog. în vatra satului,
terenuri date Casei Bisericii dupã legea din 1889;
Ciocãneºti- Mihai Viteazu, cu 9 pog. în þarinã ºi 1 pog. în
vatra satului, terenuri date Casei Bisericii dupã legea din
1889), Gura Ialomiþei (Izvorul Tãmãduirii Gura Ialomiþei,
cu 17 pog. date personalului clerical ºi 17 pog. date Casei
Bisericii, totul în þarinã, dupã legea din 1864), Giurgeni
(Sfinþii Împãraþi Giurgeni, cu 17 pog. date personalului
clerical în þarinã, 17 pog. în þarinã ºi 800 m.p. în vatra
satului, terenuri date Casei Bisericii, totul dupã legea din
1864), Hagieni (Sfântul Nicolae Hagieni, cu 17 pog. date
personalului clerical ºi 17 pog. date Casei Bisericii, totul
în þarinã, terenuri date dupã legea din 1879; Satu Nou, cu
10 pog. date Casei Bisericii în þarinã, dupã legea din 1879),
Iazu (Sfântul Nicolae –Iazu, cu 17 pog. date personalului
clerical în þarinã, dupã legea din 1864; Sfântul Gheorghe

PROF. DR. ªTEFAN GRIGORESCU
(continuare în numãrul viitor)

Brãtianu, cu 10 pog. date personalului clerical în þarinã,
dupã legea din 1879), Jegãlia (Sfântul Nicolae Jegãlia,
cu 17 pog. date personalului clerical, dupã legea din 1864;
Sfântul Nicolae Beilicu, cu 17 pog. date personalului cleri-
cal, dupã legea din 1864), Jilavele (Sfântul Ioan Jilavele
de Sus, cu 17 pog. date personalului clerical, dupã legea
din 1864; Sfântul Ioan –Jilavele de Jos, cu 17 pog. date
Casei Bisericii, dupã legea din 1864; Trei Ierarhi
Slãtioarele, cu 17 pog. date personalului clerical ºi 17 pog.
date Casei Bisericii, totul în þarinã, dat dupã legea din
1864), Lehliu (Sfântul Ioan Lehliu, cu 17 pog. date
personalului clerical în þarinã, dupã legea din 1864; Sfântul
Nicolae Sãpunari, cu 17 pog. date personalului clerical în
þarinã, dupã legea din 1864), Lupºanu (Sfânta Treime
Lupºanu, cu 17 pog. date personalului clerical ºi 17 pog.
date Casei Bisericii, totul în þarinã, dat dupã legea din
1864; Radu Vodã, cu 10 pog. date Casei Bisericii în þarinã,
dupã legea din 1889; Nucetu-Culcaþi, cu 10 pog. date Casei
Bisericii în þarinã, dupã legea din 1889; Valea Seacã, cu 10
pog. date Casei Bisericii în þarinã, dupã legea din 1864;
Culcaþi-Rãsvan, cu 10 pog. date Casei Bisericii în þarinã,
dupã legea din 1889), Larga (Cuvioasa Paraschiva
Ivãneºti, cu 17 pog. date personalului clerical ºi 17 pog.
date Casei Bisericii, totul în þarinã, dat dupã legea din
1864), Luciu (Sfinþii Împãraþi –Luciu, cu 17 pog. date
personalului clerical ºi 17 pog. date Casei Bisericii, totul
în þarinã, dat dupã legea din 1864), Murgeanca (Sfântul
Nicolae Murgeanca, cu 17 pogoane în þarinã ºi 1 000 m.p.
în vatra satului, pãmânt dat personalului clerical, dupã
legea din 1864), Mihai Viteazu (Mihai Viteazu, cu 17 pog.
date personalului clerical în þarinã, dupã legea din 1864;
Vlad Þepeº, cu 10 pog. date Casei Bisericii în þarinã, dupã
legea din 1889; Ciocãneºti, cu 10 pog. date Casei Bisericii
în þarinã, dupã legea din 1889; Giurca, cu 17 pog. date
personalului clerical ºi 10 pog. date Casei Bisericii, totul
în þarinã, dat dupã legile din 1864 ºi 1889), Marsilieni
(Sfinþii Împãraþi Marsilieni, cu 17 pog. date personalului
clerical în þarinã, dupã legea din 1864), Moldoveni
(Adormirea Maicii Domnului Moldoveni, cu 17 pog. date
personalului clerical în þarinã, dupã legea din 1864; Sfântul
Nicolae Patru Fraþi, cu 17 pog. date personalului clerical
în þarinã, dupã legea din 1864), Malu (Adormirea Maicii
Domnului –Malu, cu 17 pog. date personalului clerical ºi
17 pog. date Casei Bisericii, totul în þarinã, dat  dupã
legea din 1864; Cioara, cu 17 pog. date Casei Bisericii în
þarinã, dupã legea din 1864; Sfântul Nicolae Broºtenii
Vechi, cu 17 pog. date Casei Bisericii în þarinã, dupã legea
din 1864), Muntenii-Buzãu (Sfinþii Voievozi Muntenii
Buzãu, cu 17 pog. în þarinã ºi 2 pog. în vatra satului, date
personalului clerical dupã legea din 1882), Mãrculeºti
(Sfântul Nicolae Mãrculeºti, cu 17 pog. în þarinã ºi 800
m.p. în vatra satului, terenuri date personalului clerical,
dupã legea din 1864), Manasia (Înãlþarea Domnului
Manasia, cu 17 pog. date personalului clerical în þarinã,
dupã legea din 1864 ºi alte 35 pog. cotropite [se dã ºi
Cotu lui Epure, care era de fapt la Þãndãrei, cu 5 pog. date
personalului clerical în þarinã, dupã legea din 1889]),
Ograda (Sfinþii Voievozi Ograda, cu 15 pog. în þarinã ºi 2
pog. în vatra satului, date personalului clerical prin legea
din 1864; Sfântul Nicolae Dimieni, cu 17 pog. date
personalului clerical în þarinã, dupã legea din 1864;
Buciumeni, cu 10 pog. date Casei Bisericii în þarinã, dupã
legea din 1893), Perieþi (Sfântul Nicolae Perieþi, cu 17
pog. date personalului clerical în þarinã, dupã legea din
1864; Adormirea Maicii Domnului Perieþi II, cu 17 pog.
date personalului clerical în þarinã, dupã legea din 1864),
Piua Petrei (Adormirea Maicii Domnului Piua Petrei, cu
17 pog. date personalului clerical în þarinã, dupã legea
din 1864; Sfântul Nicolae Brãiliþa, cu 17 pog. date
personalului clerical în þarinã, date dupã legea din 1879),
Pribegi (Motâlva, cu 10 pog. în þarinã ºi 1 pog. în vatra
satului, terenuri date Casei Bisericii, dupã legea din 1898),
Petroiu (Sfântul Nicolae Petroiu, cu 17 pog. date
personalului clerical în þarinã, dupã legea din 1864), Plevna
(Sfântul Dumitru Valea Rusului, cu 17 pog. date
personalului clerical în þarinã, dupã legea din 1864; Sfinþii
Voievozi Valea Mare, cu 17 pog. date personalului cleri-
cal în þarinã, dupã legea din 1864; Domniþa Maria, cu 10
pog. date Casei Bisericii în þarinã, dupã legea din 1889),
Raºi (Cuvioasa Paraschiva Raºi, 17 pog. date
personalului clerical ºi 21 pog. date Casei Bisericii, totul
în þarinã, dat dupã legea din 1864),
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La 7 septembrie 1940 s-a încheiat, la Craiova,
tratatul  între România ºi Bulgaria cu scopul declarat
„ de a  reglementa într-un spirit de înþelegere
reciprocã toate chestiunile privitoare la raporturile
dintre cele douã state ºi de a crea bazele pozitive în
vederea unei colaborãri amicale între popoarele lor,
contribuind astfel la întãrirea pãcii în Europa Sud
Orientalã” 1. Cuvinte frumoase ce au ascuns, în
spatele lor, tragedia a mii de oameni de origine etnicã
românã ºi bulgarã care au fost nevoiþi sã-ºi
pãrãseascã agoniseala de o viaþã sau a mai multor
generaþii ºi sã porneascã pe drumul refugiului.

Tratatul ratificat de generalul Ion Antonescu,
conducãtor al statului ºi preºedinte al Consiliului de
Miniºtri, la 10 septembrie 1940, cuprinde , pe lângã
protocolul de fixare a noii frontiere între România ºi
Bulgaria, trei acorduri privind: „modalitãþile de
evacuare ºi de transferare a teritoriului”, „ schimbul
de populaþiune românã ºi bulgarã” ºi un acord
financiar2.  Primele douã acorduri reglementeazã:
transferul bunurilor imobiliare publice, situaþia
arhivelor din Cadrilater, situaþia recoltelor neculese
la data încheierii tratatului ( porumb, floarea soarelui,
bumbac), schimbul de populaþie care urma sã se
desfãºoare pe parcursul a trei luni, regimul bunurilor
mobile ºi imobile a populaþiei evacuate, funcþionarea
Comisiei mixte româno bulgare pentru aplicarea
prevederilor tratatului.

Acordul finaciar consfinþea renunþarea celor douã
state,  definitiv, la toate pretenþiile de ordin financiar
care rezultau din  transferul de teritorii ºi din schimbul
de populaþie.

Materialul de faþã nu este o expunere a
problemelor pe care le-a ridicat aplicarea tratatului
româno- bulgar din 1940 ci, doar o prezentare, pe
baza documentelor existente în depozitele Direcþiei
Judeþene Ialomiþa a Arhivelor Naþionale a ceea ce a
însemnat evacuarea populaþiei româneºti din  Sudul
Dobrogei ( zonã cunoscutã sub denumirea de
Cadrilater) pentru populaþia refugiatã, pentru populaþia
autohtonã, pentru autoritãþi, având în vedere cã judeþul
Ialomiþa a fost primul afectat de exodul de populaþie.

Pregãtirea evacuãrii Cadrilaterului a început
înainte de ratificarea tratatului româno-
bulgar.Telegrame cifrate transmise de M.A.I
prefecturilor judeþene, în luna august 1940 atrãgeau
atenþia cã este necesar ca presa sã pregãteascã
populaþia pentru ce urma sã se întâmple, fãrã sã se
ajungã la atacuri la adresa Bulgariei, inducându-se
ideea cã „vom face sacrificii teritoriale cu schimb
de populaþiune, pregãtind astfel opinia publicã”3  .

În Cadrilater s-au rãspândit afiºe  care menþionau
cã tratativele cu Bulgaria merg foarte bine ºi cã
locuitorii nu au motiv sã pãrãseascã satele, casele ºi
averile deoarece autoritãþile româneºti se vor ocupa,
la timpul potrivit, de evacuarea avutului acestora: „
De aceia vã îndemnãm a NU pãrãsi casele voastre.
Recolta de pe câmp este a voastrã ºi trebuie sã
aºteptaþi sã o ridicaþi. Autoritãþile  sunt la locul lor,
armata la fel, numai când vor pleca ele veþi pleca ºi
voi. CETÃÞENI, fiþi liniºtiþi ºi staþi dârji la locul vostru
pânã se va da semnalul de plecare”4.

Tot pânã la semnarea ºi ratificarea tratatului,
prefecturile Ialomiþa, Durostor ºi Caliacra   au primit
instrucþiuni privind desfãºurarea evacuãrii
Cadrilaterului ( Instrucþiuni nr. 824 din 22.08.1940).

Necunoscându-se exact noua frontierã
operaþiunile de pregãtire  priveau tot Cadrilaterul pânã
la limita vechii frontiere.

1 Tratat între România ºi Bulgaria în Monitorul Oficial,
partea I, nr. 212 din 12 sept.1940,pag.5351

2  Ibidem
3 D.J.A.N.Ialomiþa, fond Prefectura Jud. Ialomiþa, inv.2/

1940, f.  242
4 Idem, inv.51940, f.14
5 D.J.A.N.Ialomiþa, fond Primãria Oraº Urziceni, inv. 118/

1940, f. 19
6 . Ibidem, f.20.
7 Ibidem
8 Ibidem, pag.21
9 D.J.A.N.Ialomiþa, fond Prefectura Jud. Ialomiþa, inv. 157/

1941, f. 94

10 Idem, inv.5/1940, f.45
11 D.J.A.N.Ialomiþa, fond Pretura Plãºii Urziceni,inv.595/

1940,f.37
12 D.J.A.N. Ialomiþa, Fond Prefectura Jud. Ialomiþa, inv.5/1940

13 Idem, inv. 90/1940, f. 111
14 Idem, inv.2/1940,f.273
15 Idem, inv.82/1940,f.31
16 . D.J.A.N.Ialomiþa, Fond Pretura Plãºii Urziceni, inv. 395/

1940, f. 12

Refugiaþii din Cadrilater
în judeþul Ialomiþa

Prof. Berghea Veronica
D.J.A.N.Ialomiþa

Prima destinaþie a evacuaþilor era fixatã ca fiind
Tinutul Marea; de fapt doar judeþul Ialomiþa, urmând
ca plasarea definitivã sã se facã în Dobrogea de N,
adicã în judeþele Tulcea ºi Constanþa.

Plasarea în Ialomiþa se fãcea „ pe unitãþi
administrative, plasã la plasã ºi pe cât posibil comunã
la comunã, pentru a nu se rãzleþi nici unitãþile
administrative, nici locuitorii între ei.”5

Instrucþiunile fixau locurile de evacuare ºi
punctele de trecere peste Dunãre:

- populaþia ºi autoritãþile din oraºul Silistra la
Cãlãraºi;

- populaþia ºi autoritãþile din oraºul Turtucaia la
Urziceni;

- populaþia plãºii Turtucaia în plasa Urziceni;
- satele din plasa Doimuºlar în plasa Cãlãraºi
- satele din plasa Acadânlar în plasa Lehliu
- sateale din plasa Curtbunar în plasa Feteºti
- populaþia din oraºul Bazargic la Slobozia
- satele din plasa Stejaru în plasa Cãzãneºti
- populaþia de la N de Bazargic în plasa Slobozia.
Punctele de trecere:  Silistra – Cãlãraºi,

Turtucaia, Cadichioi, Popina.
Ordinea de evacuare: A. turmele de oi, vite mari,

porci, lemne tãiate, grâu, ovãz, orz, fasole, unelte
agricole, familiile funcþionarilor;  B. locuitorii din sate
ºi oraºe, autoritãþile 6

Pentru ca venirea refugiaþilor în Ialomiþa sã nu
prindã autoritãþile nepregãtite, în instrucþiuni erau
enumerate ºi obligaþiile acestora privind evacuarea
„ primarii comunelor, inclusiv toatã administraþia ºi
cu concursul celorlalþi funcþionari, au obligaþia sã
organizeze primirea evacuãrii, în aºa fel, încât, cei
sosiþi, sã fie imediat plasaþi la locurile ce li s-au
destinat” 7 . Autoritãþile trebuiau sã se ocupe atât
de problemele tehnice : transport, hranã pentru
oameni ºi animale, cartiruire, asistenþã medicalã cât
ºi de cele  morale: „ Toatã administraþia din judeþ, în
frunte cu pretorul plãºii ºi inclusiv toþi intelectualii
au obligaþia patrioticã de a ridica moralul celor veniþi
la noi ºi în acelaºi timp a convinge populaþia satelor
unde se evacueazã cei veniþi din Dobrogea, asupra
obligaþiunilor ce au de a-ºi ajuta pe semenii lor, cãzuþi
în aceastã nenorocire.  În general fiecare ºef de in
stituþie, fiecare pretor, orice funcþionar ºi orice
român are obligaþia, de ordin patriotic sã se punã,
cu tot sufletul, în slujba naþiunii, pentru cã aici este
vorba de alinarea suferinþelor fraþilor de peste
Dunãre, porniþi în pribegie din cauza vitregiei
vremurilor” 8

Imediat, dupã ratificarea tratatului de la Craiova
s-a pornit uriaºa ºi dificila operaþiune  de evacuare
a populaþiei româneºti din cele douã judeþe: Durostor
ºi Caliacra, care au revenit statului  bulgar.

Trecerea peste Dunãre a oamenilor, bagajelor,
cãruþelor, turmelor de vite, bunurilor primãriilor
comunale s-a fãcut, prin punctele amintite, cu ajutorul
unor slepuri particulare, la fel ca ºi transportul pânã
la locurile de destinaþie, în comunele de pe malul
Borcei, pe distanþa Cãlãraºi- Feteºti.  Pentru aceste
vase: ºalupa „Sinaia”; bacul „Sf. Nicolae”; ºalupa
„Aziz”, bacul „Aziz” ºi podul nr. 261,9 prefectura
Ialomiþa a solicitat, pe 2 sept. 1940, acordul
ministrului de finanþe, ca administraþia financiarã a
judeþului sã plãteascã contravaloarea a 1000 l. de
benzinã.10

Ordinea de urgenþã impusã la faþa locului, adicã
pe malul Dunãrii: avutul gospodãresc, furajul, bine

presat ca sã fie mai uºor de transportat ºi la urmã,
lemnele. În ce priveºte bunurile instituþiilor locale se
evacua doar mobilierul de valoare lãsându-se „strictul
necesar, în bunã stare, pentru ca autoritatea ce va
veni sã poatã funcþiona”. 11

Oricât de bine ºi din timp a fost organizatã
acþiunea de evacuare s-au ivit destule situaþii
neprevãzute, defecþiuni ºi probleme care au necesitat
hotãrâri imediate. ªi bineînþeles cã au apãrut ºi
profitorii de situaþii tulburi.

Ca sã-ºi poatã lua cu ei mãcar o parte din recoltã
românii au apelat ºi la bulgarii, proprietari de maºini
de treer ºi deºi erau vecini ºi  convieþuiau  de niºte
ani buni împreunã au fost trataþi cu refuz. Mai mult
decât atât, bande de bulgari înarmaþi au început sã
atace coloniºtii români care se pregãteau de plecare.
Atacanþii erau comitagi ºi soldaþi  demobilizaþi care
în drum spre casã se alãturau acestora. Cele mai
multe atacuri s-au produs în comunele Frãºari,
Sarsãnlear, Rahman, Aºiclar ºi Arabagilar. Coloniºtii
se dovedeau neputincioºi, nefiind înarmaþi, în
conformitate cu dispoziþiile primite de la autoritãþile
româneºti. 12

Nici colaborarea cu autoritãþile bulgare nu s-a
desfãºurat fãrã fricþiuni. Bulgarii nu au respectat
unele prevederi ale tratatului încercând sã grãbeascã
evacuarea românilor din teritoriul devenit bulgãresc.
La jumãtatea lunii decembrie 1940, generalul
Potopeanu,secretarul Comisiei Mixte româno-
bulgarã pentru schimbul de populaþie, pe propria
rãspundere, cerea prefectului de Ialomiþa sã nu
permitã acostarea vaselor de refugiaþi, pe teritoriul
românesc deoarece „este posibil ca autoritãþile
bulgare sã îmbarce cu forþa pe români, în ºlepuri
proprii ºi sã-i trimitã la Olteniþa  sau la Ostrov”13.

Pe lângã toate acestea unii refugiaþi nu-ºi
cunoºteau destinaþia, camionagii ºi cãruþaºi cereau
preþuri exorbitante, proprietarii bacurilor îi speculau
pe cei care treceau Dunãrea, agenþi numiþi de
autoritãþi luau mitã, comercianþii ridicau preþurile,14

iar unii refugiaþi, mai ales comercianþi ºi industriaºi
cereau permisiunea sã treacã Dunãrea înapoi pentru
a-ºi lichida afacerile.15

În comunele din Ialomiþa desemnate sã
primeascã refugiaþi se desfãºura o activitate febrilã
de pregãtire. Conform circularei nr. 16958 din 11
septembrie 1940, a prefecturii Ialomiþa transmisã
preturilor de plasã, în fiecare comunã se constituie
câte un comitet compus din: primar, ca preºedinte,
preotul paroh, directorul ºcolii, un delegat al
refugiaþilor. Comitetul hotãra „refugiaþii sãraci care
au dreptul a primi ajutor bãnesc…. socotind 25 lei
de persoanã, zilnic, reprezentând hrana pe maxim 8
zile, asistenþã localã la punctul de destrinaþie, gazdã
etc”.16

(continuare în numãrul viitor)



14

Marþi, 27 octombrie 2009, viaþa muzicalã a
municipiului Slobozia a fost îmbogãþitã cu un recital
susþinut de pianistul Remus Manoleanu, artist
cunoscut al scenelor româneºti ºi internaþionale.
Artistul are ºi o bogatã activitate muzicologicã ºi
pedagogicã, fiind membru fondator al Festivalului -
Concurs Naþional “Ionel Perlea”, membru fondator al
Fundaþiei Culturale pentru promovarea liedului
românesc “Bianca” ºi conferenþiar universitar doctor
la Universitatea Naþionalã de Muzicã din Bucureºti.

Pentru publicul ialomiþean, artistul a ales sã
interpreteze pagini celebre din sonatele de Beethoven:
Sonata nr. 7 în Re Major op. 10, Sonata nr. 27 în mi
minor op. 90 ºi Sonata nr. 23 în fa minor op. 57,
“Appassionata”.

Deºi creaþii ale aceluiaºi compozitor, sonatele au
adus în auzul publicului meloman sonoritãþi
diversificate. Prima sonatã, dintre primele sale opusuri
(op. 10), în Re Major, o tonalitate luminoasã, a început
cu niºte sonoritãþi în stil mozartian, exprimând
vivacitate, lejeritate. Partea a II-a a primei sonate a
fost contrastantã, cu o sonoritate tristã, expresivã,
profundã, într-un stil componistic premergãtor
Romantismului, având o melodicã superbã, în valuri.
Partea a III-a a avut niºte sonoritãþi tipic clasice, cu o
construcþie simplã ºi simetricã.

Partea I a Sonatei nr. 27 op. 90 este o paginã dificilã
din punct de vedere tehnic ºi interpretativ, având o
bogatã paletã de semnificaþii. A fost interpretatã
ireproºabil, ca ºi cum ar fi fost realizatã într-un studio
de înregistrãri. Partea a II-a a adus niºte sonoritãþi
senine, majore, simplitate ºi melodicitate, echilibrul
perfect tipic Clasicismului. Prima sa temã, armonizatã
ca o muzicã de coral Beethovenian, anticipã, prin
sonoritãþile sale, “Oda bucuriei”. Ea este tema
principalã, care revine cel mai des în construcþia pãrþii
a doua. Cu tema A se ºi finalizeazã aceastã parte (ca
un fel de concluzie).

Cea de a treia sonatã, dupã cum îi spune ºi numele,
“Appassionata”, are niºte sonoritãþi romantice, total
diferite de celelalte douã sonate dinainte, deºi ca numãr
de opus, este situatã între cele douã (op. 57), ceea ce
demonstreazã cã creaþia nu evolueazã ca un stil unitar,
cu existã perioade de reîntoarcere, de cãutãri.
Sonoritatea primei pãrþi a sonatei este pateticã. Aduce
pasaje de mare virtuozitate ºi cu multe planuri melodice
foarte bine realizate tehnic ºi expresiv. Complexitatea
finalului sonatei, unde este situat ºi punctul culminant
al acestui opus, creeazã ascultãtorului impresia cã nu
un singur om cântã toate acele linii melodice, ci are în
faþã o orchestrã. Lucrarea s-a terminat cu o Coda amplã,
având structura unui moment dezvoltãtor bazat pe
materialul tematic al sonatei.

Ambianþa de la Centrul Culturat a fost plãcutã.
Sala a fost încãlzitã. Programul de salã, foarte bine
realizat, bine documentat, pe hârtie de bunã calitate,
cu pozã color, a fost distribuit gratuit publicului. În
public au fost mulþi copii care studiazã pianul, elevi ai
Liceului de Artã “Ionel Perlea” - Slobozia. Din pãcate
audiþia a fost perturbatã de elevi de la clasele de culturã
generalã care au intrat, în numãr mare, în timp ce se
cânta, începând apoi sã se foiascã ºi sã vorbeascã
între ei pânã la finalul recitalului.

Întregul recital a fost bine realizat din punct de
vedere al tehnicii instrumentale, dar ºi din punct de
vedere expresiv, piesele fiind interpretate cu
sensibilitate, ºi având puterea de a  transmite o stare
sufleteascã publicului meloman. Liniile melodice din
partiturã au fost foarte bine scoase în evidenþã.

Prin aplauze susþinute, publicul a obþinut un bis,
primind în dar o bijuterie muzicalã a unui compozitor
mai puþin cântat al secolului XX, Erik Satie, piesa
intitulatã “Gnosienne”. Aceastã ultimã piesã a adus
niºte sonoritãþi de inspiraþie folcloricã, de o mare
frumuseþe, concepþia componisticã fiind interesantã,
modernã. Melodica sa de doinã, cu o scriiturã simplã,
aproape vocalã, te cucerea, rãsunându-þi în minte ºi
dupã terminarea piesei, însoþindu-te în drumul spre casã.

Recital de pian
Andreia-Luiza Grigoropol

Primãvara asta cam ºuie mi-a amintit cã am o datorie
cãtre tine. Rãmãsese sã-þi povestesc cum au decurs
lucrurile la întoarcerea din Italia. O! Dar sã vezi mai întâi
cum am plecat!

Inutil sã-þi mai spun cât de radioasã pornisem, cum aº
fi strãbãtut þara în zbor între punctele cardinale, de la
sud-est la nord-vest. Trec peste dulcegãriile expirate care-
mi hãlãduiau prin cap, cu tot ce zboarã ºi se mãnâncã
totodatã.

Din cãlãtoria cu trenul, singurul lucru demn de amintit
– înafarã de fixaþia pe care o fãcusem pentru ceas ºi
calculul mental al orelor/ minutelor/ secundelor rãmase
pânã la destinaþie – ar fi modul aproape agresiv în care o
babã insista sã mã culce, dupã ce, trãgându-mã insistent
de limbã, aflase cã îmi voi continua cãlãtoria din BM pânã
în nordul îndepãrtat al Italiei. Mi-a trebuit cam mult sã mã
prind cã mobilul bãtrânei era, de fapt, sã gãseascã un
pretext ca sã ºi-l tragã mai aproape pe bãtrânelul care
împãrþea bancheta cu mine.

- Veniþi, domnu’, veniþi încoace, ºi lãsaþi-o pe
domniºoara sã se odihneascã! Are atâta drum de fãcut!

Ce dacã eu nu vroiam sã mã odihnesc? Ce dacã nu
puteam închide ochii, de grijã cã nu mai am cu ce privi
ceasul?

- Te culci, când am zis!
M-am culcat, ce era sã fac? Mi-a pus ºi haina ei sub

cap, pe post de pernã, a fãcut ºi de strajã la uºã, la una
din opririle mai de lungã duratã, nu cumva sã intre careva
sã-mi deranjeze somnul.

Drept mulþumire, când sã cobor, zoritã nevoie mare, i-
am lãsat bagajul meu, cu tot cu poºetã. Noroc cã n-a
considerat c-ar avea nevoie de ele, ºi se-agita bezmeticã
prin garã, strigându-mã: „Domniºoara Iolanda!
Domniºoara Iolanda!” Ce dacã-i spusesem cã mã cheamã
Ilinca?

M-a gãsit într-un final ºi, tot îndatoratã, de data asta
i-am lãsat mãnuºile, în timp ce luam bagajul, uimitã,
zãpãcitã ºi cu acea fericire tâmpã întipãritã pe faþa
vãzduhiºtilor, pentru care lumea are o singurã raþiune de-
a exista – sã-i serveascã pe ei.

Aºa m-a cunoscut Andrei, împãrþind mãnuºi prin garã
babelor care mã alergau cu bagaje. Nu ºtiu ce (primã)
impresie i-am fãcut, dar cea lãsatã de el asupra mea a fost
una extrem de favorabilã. Spre deosebire de prima impresie
pe care mi-a fãcut-o Dalia, nevastã-sa, care, în momentul
când am intrat în casã, însoþitã de Andrei, n-a catadicsit
sã ridice capul dintr-o cusãturã pe care-o fãcea, când mi-
a rãspuns la „bunã seara”.

Abia mai târziu, când ne-am împrietenit, îndeosebi
datoritã încãpãþânãrii mele de-a mã face cã nu observ
primirea rece de care avusesem parte, mi-a mãrturisit cã o
fãcuse intenþionat, convinsã cã trebuie sã fiu „vreo altã
pupãzã de-a lui Mihnea”.

- Nu ºtiu cum, îmi spusese, bãiatul ãsta atât de special
a avut parte numai de femei care sã nu-l merite. Da’ ce
spun eu? Care l-au tocat de nervi ºi de bani, de-a ajuns,
din ce boier a fost, sã facã munci fizice pe-acolo, pe la
alþii, ca sã aibã cu ce se întreþine. Mã bucur cã, în sfârºit,
a gãsit una ca tine.

Ce sã zic, eu nu mã prea bucuram sã gãsesc un ins
gata fãcut puzzle, însã puterea dragostei îþi dã un curaj ºi
o încredere nebãnuite. Zic ceva nou?

Urma sã plec cu unul dintre cei care fãcuserã o afacere
din trecerea românilor peste graniþã ºi înapoi; ºi, pânã
spre ora trei dimineaþa, când m-a sunat, nici cã am avut
stare. Sã dorm, nici atât.

Când, în sfârºit, am coborât la maºinã, eram precum
copilul care pleacã pentru prima datã în excursie. Am fost
dezamãgitã când Nae, ºoferul, mi-a spus cã trebuie sã
trecem sã mai luãm pe cineva. Vroiam repede, cât mai
repede. Atunci de ce nu luasem avionul? Ei, asta-i altã
poveste; ar fi-nsemnat sã pot face dovada cã am un motiv
serios sã trec graniþa; cã deh! Nici în Uniune nu eram,
nici tu invitaþie, nici excursie...Cã doar ai noºtri care
slugãreau ilegal pe acolo nu aveau niciun drept, nici mãcar
cel de a exista. Vreau sã spun în hârtii, cã altfel erau numai
buni de-a curãþa jegul altora.

De-aceea apelasem la Nae (de fapt, Mihnea, cã eu nu-
l cunoscusem înainte); era uns cu toate alifiile ºi, la rândul
lui, expert în ungerea vameºilor cu dolarii fraierilor ca
mine. Deh! Integrarea înainte de integrare costã!

În sfârºit, oprim undeva, Nae coboarã ºi-mi zice cã
revine imediat. ªtiu cã totu-i relativ, dar niciodatã pânã
atunci nu-mi imaginasem cã „imediat” înseamnã o orã.
Nu puteam sã-nþeleg ce Dumnezeu fac ãia atâta; tipa nu-
ºi fãcuse bagajul? Ei nu ºtiau cã cineva îi aºteaptã? Nu
mi-am dat seama multã vreme, nici dupã ce am început sã
aud conversaþia lor:

- Fato, þi-am spus, dacã n-ai cu ce sã plãteºti, te las la
jumatea drumului! Þi-am zis de la-nceput cã face o sutã
cin’zeci de euro. Tu ce credeai? Cã þi-ai gãsit fraierul? Nu
s-a nãscut încã ãla care sã mã fraiereascã pe mine.

- Hai, mãi Nae, nu fii rãu! Adicã nu þi-am plãtit? Nu-þi
ajunge?

- Ha! Aia vrei tu sã zici c-a fãcut o sutã cincizeci de
euro? Eºti dusã, fato!

- Lasã, mã, cã m-aºteaptã acolo, þi-am zis cã m-aºteaptã.
Eu, banii ãºtia-i fac într-o searã; numa’ sã mã duci unde
þi-am spus ºi sã-mi dai timp sã fac un duº ºi sã mã schimb.

- Auzi, fato, ºi dacã nu te-aºteaptã? Eu ce fac, te iau
înapoi dupã mine în România? Care va sã zicã plimbare
gratis dus-întors, ºi eu cu ce m-aleg? ªi-apoi, la-ntoarcere
am clienþi, maºina plinã, cã se pregãtesc toþi sã vinã acasã
de sãrbãtori. Îm, ia zi!

- M-aºteaptã, Nae, m-aºteaptã, mã. ªi dacã nu, ce, nu
gãsesc eu vreo doi în toatã Italia, sã pot sã m-achit de
datorie la tine?

- Ai grijã! Oricum paºaportul tãu e la mine. Dacã nu
plãteºti, bucãþi îl fac.

- Plãtesc, mã, þi-am spus cã plãtesc.
Mi se pãrea cã vãd un film prost, în care nimerisem ºi

eu din greºealã. Începusem cât de cât sã mã dezmeticesc,
dar parcã tot nu-mi venea a crede. Care va sã zicã, mã
aflam în maºinã cu o prostituatã care fãcea Italia ºi plecase
la drum fãrã niciun ban. Era tânãrã, cam la douãzeci-
douãzeci ºi trei de ani. ªi convinsã cã eu tot aia cãutam.
Altfel de ce mi s-ar fi adresat la un moment dat cu
compasiune de breaslã:

- Vai de capul nostru, câte mai trebuie sã suportãm ca
sã ne ducem traiul! (mã întrebam în gând, oare dacã îi mai
aºteptam o orã, ar fi dus-o pânã la capãtul drumului?)

Mie îmi venise sã întreb care „noi”, dar m-am mulþumit
sã încuviinþez din cap ºi cred, pentru prima oarã, am privit-
o cu milã. Deºi nu sunt sigurã care dintre noi ar fi meritat
mai multã – ea, care alerga dupã bani, sau eu, dând fuga
dupã potcoave de cai morþi, vezi Doamne, dragostea
împãrtãºitã.

În schimb Nae, sadic ºi împãrþind dreptatea pe
pãmânt, a pus-o repede la punct:

- Doamna merge în Italia la iubitul ei, cu care urmeazã
sã se cãsãtoreascã. Vezi-þi de ale tale!

Din clipa aceea, Ligia – aºa o chema – a început sã mi
se adreseze cu „dumneavoastrã” ºi, dupã ce am mai
schimbat vreo douã vorbe, a tãcut mâlc bunã parte din
drum. Doar pe la o vreme, dupã ce trecusem graniþa cu
Austria a îndrãznit, cu sfialã, sã-mi cearã o þigarã. Nu-ºi
luase la ea decât o sticlã cu apã ºi un pachet de gumã de
mestecat. Aºa am ajuns membru cu drepturi depline în
Liga „Salvaþi prostituatele de la dispariþia prin înfometare
ºi lipsã de tutun”.

Oricum stigmatul prostituþiei l-am purtat ºi eu pânã la
destinaþie. Se ºtia cine ºi de ce trece dincolo, de ce se dã
ºpagã la vamã, lucru care m-a intrigat teribil – eu nu mã
duceam nici sã muncesc la negru, nici sã fac trafic ori sã
mã prostituez. Dar cine sã mã creadã? Eram azvârlitã în
aceeaºi oalã, fãrã drept de-a mai ieºi, lucru care se putea
lesne citi în privirea ºi modul de comportament al
vameºilor, poliþiºtilor ºi altora dispuºi sã judece. ªi, dupã
toate astea, tot eu a trebuit sã suport ºi taxele la negru
date prin vãmi care se cuveneau Ligiei, cã doar ea de
unde era sã plãteascã, iar Nae nici gând n-avea s-o mai
crediteze ºi pentru alte datorii. Drept pentru care
beneficiarii italieni ai serviciilor Ligiei ar fi trebuit mãcar
sã-mi ridice o statuie. Dar lasã!

Schimbarea de atitudine a fetei m-a cam pus pe
gânduri. De ce meritam sã fiu „dumneavoastrã”, în timp
ce ea rãmânea „o aia”? Cu ce eram mai presus eu, care
urma sã mã leg pe viaþã, decât ea, care rãmânea un om
liber? E drept, la mâna unuia ºi altuia, dar pânã la urmã
liber. ªi cinstit. Cãci prostituþia e o afacere ca oricare alta.
ªi singura pentru care nu se fac acte. Ce nevoie sã ai de
hârtii, câtã vreme regulile sunt clare? ªi respectate. Pe
când cãsãtoria, ei! Care va sã zicã, o hârtie îþi dã drepturi
depline asupra celuilalt, inclusiv sã ºtii ce simte, ce
gândeºte, sã pretinzi, sã jigneºti, sã urãºti... baºca dreptul
de a fi apelat cu „dumneavoastrã”. Ei, dar bineînþeles,
asta nu se aplicã în toate cazurile. În al meu, în niciun caz.
Cãci – nu-i aºa? – eu îmi întemeiam cãsnicia pe iubire.

Uitasem cã ºi iubirea-i o ºulfã, care te face sã crezi cã
ai drepturi, sã pretinzi, sã judeci, sã urãºti...

Loredana Dalian

I
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Am plecat la Giurgeni cu intenþia declaratã de a scrie
un reportaj despre cei care locuiesc în acea margine de
comunã numitã „La IAS”. ªtiam cã acolo, la margine de
comunã, la vreo patru-cinci kilometri de aceasta, în spaþiul
fostei întreprinderi agricole de stat purtând acelaºi nume,
Giurgeni, unitate devalizatã, ca atâtea altele, dupã
evenimentele din ’89, rãmãseserã totuºi niºte apartamente
de locuit ºi rãmãseserã acolo ºi niºte oameni, spaþiul acela
devenind, aºadar, un fel de sat. Sat aparþinãtor comunei
Giurgeni. Sat postdecembrist, dacã mi se îngãduie sã-i
spun aºa. O aºezare realã totuºi, unde trãiesc ºi locuiesc
peste cincizeci de familii, care, pentru reporter, era fireºte
un subiect tentant de abordat. Un subiect de actualitate…

Carnet de reporter

Giurgeni – locul unde prezentul este strãjuit de trecut

Aici, prezentul pãrea a fi strãjuit de trecut. Acest
sentiment mi-l provocase de fapt chiar drumul strãbãtut
din marginea satului Giurgeni pânã spre locul numit „La
IAS”. Drum ce pãstra urmele fostei asociaþii economice
intercooperatiste ºi urmele fostei cooperative agricole de
producþie, ceea ce mai rãmãsese de fapt din acestea. Apoi,
celelalte ruine, din spaþiul unde ajunsesem deja, ºi acestea
mã duceau cu gândul la trecut, fãcându-mã sã uit pur ºi
simplu prezentul. Însã ceea ce avea sã-mi releve cu
adevãrat trecutul, în acel prezent ce pãrea sã nu mai
intereseze pe nimeni, a fost întâlnirea, absolut
întâmplãtoare ºi binefãcãtoare, cu domnul Avramescu,
omul care trãieºte ºi locuieºte aici din anul 1952 ºi care m-
a fãcut sã privesc acest spaþiu ºi dincolo de imaginile din
jur. Omul care a fost cineva aici, în sensul cã unsprezece
ani s-a aflat în fruntea unei unitãþi agricole de prestigiu
pe vremea aceea, cu o bogatã activitate la export, director
la berbecuþi. Mii ºi mii de capete de berbecuþi ajungeau
de aici în portul Constanþa, îºi aminteºte domnul
Avramescu.

Atunci, în 1952, îmi spune dl. Avramescu, a terminat
agricola, la Brãila, el fiind din Buzãu, absolvire în urma
cãreia avea sã fie repartizat tehnician veterinar. La ce
unitate, e greu de spus, pentru cã pe cartea lui de muncã
nu figureazã doar locul unde s-ar fi cuvenit sã lucreze un
absolvent de ºcoalã agricolã, ci ºi sigla unui minister ce
nu avea nici în clin, nici în mânecã, dacã mi se permite sã
spun aºa, cu agricultura: M.A.I. Adicã,  ministerul
afacerilor interne sau, în limbaj comun, Poliþia. Ce legãturã
era între poliþie ºi agriculturã îmi explicã imediat. Acolo,
exista, într-adevãr, o fermã agricolã, o fermã de stat, dar
tot acolo funcþiona ºi un penitenciar. O puºcãrie pentru
deþinuþi politici, deþinuþi ce erau, de fapt, ºi forþa principalã
de muncã a fermei respective. Aºadar, penitenciarul ºi
ferma existau ca un tot unitar, având chiar acelaºi corp de
birouri, cei de la GAS – gospodãria agricolã de stat – jos,
cei de la penitenciar sau de la colonie, cum se mai spunea
penitenciarului, sus. La fel avea sã fie diferenþiate ºi
locuinþele: locuinþe pentru cei de la GAS ºi locuinþe pentru
cei de la penitenciar. „Pe cartea mea de muncã, spune dl.
Avramescu, scrie GAS/MAI”, eu fiind, iniþial, fiind
angajatul penitenciarului…”

dimineaþa, fiecare cu ce puteam lua… Închiºi în cuºca
vagoanelor de vite, deþinuþii nu ºtiau unde au ajuns, dar
sperau cât de cât cã acolo unde vor fi mutaþi vor gãsi
totuºi un acoperiº. N-a fost sã fie aºa. Acolo, ne-au
aºteptat cãruþe de la IAS Luciu Giurgeni. Þãruºul 510,
al bunicului Stere Dumitru ºi þãruºul 512 al tatãlui meu,
Stere Iancu… Acela era noul domiciliu, un þãruº numerotat
sub cerul liber…

Þãruºii aceia, 510 ºi 512, despre care se vorbeºte în
acel interviu fuseserã bãtuþi în pãmântul de la Giurgeni.
Acolo avea sã se întemeieze, de fapt,  aºezarea Rãchitoasa.
Giurgenii Noi/Rãchitoasa, raionul Feteºti, regiunea
Constanþa. Comunã a deoiºtilor – a celor cu domiciliul
obligatoriu –, aºezare   dispãrutã de pe harta Ialomiþei,
cum avea sã disparã mai toate de aici, din Bãrãgan, pentru
cã ele deveniserã marturii acuzatoare ale regimului
comunist. A fost însã o excepþie: Fundata. Care a
supravieþuit comunismului…

Aici era Rãchitoasa, spune domnul Avramescu privind
cãtre Ialomiþa. Comunã a deoiºtilor. S-a înfiripat destul de
repede, pentru cã erau niºte oameni gospodari. Lucrãtorii
de la penitenciar au stat chiar gãzduiþi de cei de la
Rãchitoasa… Prin urmare, locuinþele de la Rãºinoasa au
fost înãlþate înaintea locuinþelor de serviciu destinate
personalului ce asigura funcþionarea penitenciarului.
GAS-ul, pe de o parte, penitenciarul, pe de altã parte ºi
aºezarea deoiºtilor, aºezare din care nu a mai rãmas nimic,
doar mormintele mai sunt pe undeva, pe acolo…, trei
realitãþi concomitente ale acestui spaþiu pe care-l vedem
noi acum, pare sã conchidã domnul Avramescu rotindu-
ºi braþele de la stânga la dreapta ºi de la dreapta la stânga,
lãsând în urma cuvintelor sale foarte multe semne de
întrebare ºi, deopotrivã, regretul meu cã nu venisem aici
special sã-l ascult…

Realitãþi din care a mai rãmas ce? Au rãmas blocurile
ºi niºte locuinþe de serviciu. Mã rog, foste locuinþe de
serviciu. Din clãdirea cu birouri a rãmas doar barul.
Brutãria, cãminul pentru copii, cãmin cu parchet ºi baie,
ºcoala primarã, clubul, atelierul – ziduri ºi moloz. Mai erau
ºi magaziile de cereale, completeazã dl. Avramescu. Ce
magazii! Intrau 3000 de tone de cereale, pe trei etaje.
Magazii aºezate pe piloni, sã nu fie luate de apã. Au rãmas
doar pilonii… Dincolo, era puºcãria. Puºcãrie transformatã
în adãposturi pentru animale. Adãposturi confortabile faþã
de ceea ce fuseserã…

Rãchitoasa? Rãchitoasa nu mai e deloc. Ba da. Era un
gest, o mânã întinsã cãtre Ialomiþa... Câþi vor ºti sã mai
arate unde a fost Rãchitoasa? Câþi vor ºti ce a fost, de
fapt, cu acea aºezare, cu acei oameni?… ªi aici putem
vorbi de un sit arheologic, nu? E istorie pipãibilã, cum ar
zice poetul. Sãpãturile nu antreneazã bugete, poate doar
niºte instituþii. Nu neapãrat instituþii cu directori, secretarã
ºi maºinã la scarã, ci mã gândeam, eventual, la instituþia
interesului pentru istorie…

Hârleþul amintirilor mai are încã rãbdare…
Ion ALECU

Ajuns aici, actualitatea o vedeam cu ochii, dacã pot
spune aºa, dar nimic nu pãrea a fi tentant. Tentant de
abordat jurnalistic, se înþelege. Blocurile? Aºa ceva vedem
ºi în capitala judeþului; faþade scorojite, coºuri prin care
iese fumul, fum de sobã-sobã, nu de centralã termicã,
dupã cum arãtau coºurile… Spaþiile dintre blocuri?
Aceleaºi bãltoace, aceeaºi imagine de bãtãturã, dar o
bãtãturã sigur a nimãnui, o bãtãturã însã altfel animatã,
pentru cã nu erau câini la tot pasul, cum gãseºti la Slobozia
între blocuri, ci pãsãri, foarte multe pãsãri, gâºte mai ales,
chiar ºi cai, purceluºi, animale plimbându-se în voie ori
cuibãrindu-se în locuri anume… Locuitorii? ªomeri,
vãduve, copii oropsiþi, bãtrâni trãind din amintiri… Viaþa
comunitãþii? Aidoma celei din orice sat rãtãcit de câmpie.
Ba chiar cu o notã aparte, gândindu-mã, bunãoarã, la
Gimbãºani. La Gimbãºani, sat în buricul Ialomiþei, nu izolat
precum „La IAS”, nu existã bar, spre exemplu. Aici existã.
În plus, ca sã rãmânem tot în zona comerþului, tot aici
funcþioneazã, pe lângã barul cu pricina, ºi douã magazine.
Magazine aflatã într-o vizibilã concurenþã, cei doi negustori
fiind chiar într-o anume disputã, disputã ce are darul sã
întreþinã ºi flacãra conversaþiilor locale. Aºadar, viaþa curge
ºi aici, cum curge pretutindeni, cu toate cele ale ei...

Numai cã locul acesta mi s-a pãrut a fi supus (ºi este
supus) unui prezent aparte. Un prezent evidenþiat pe
ruinele unui trecut. Un trecut vizibil, un trecut apropiat,
foarte apropiat, dar ºi unul mai puþin vizibil, ce rezoneaza
cu istoria însãºi aici la o altã poartã de intrare în comunã,
gândindu-mã la Oraºul de Floci, la Vadul Oii, adicã la
celelalte porþi de intrare purtând chiar insemnele istoriei.
Cãci, aici, la Giurgeni, pe oricare poarte ai intra, pãºeºti în
istorie. Fie cã vii dinspre Bucureºti sau dinspre Constanþa,
fie cã vii, pe câmp, dinspre Gura Ialomiþei ori dinspre Mihai
Bravu, fie cã vii pe dig, dinspre Stãncuþa sau cã vii, pur ºi
simplu, pe firul Dunãrii sau al Ialomiþei, þi se deschide o
poartã a istoriei. Istoria acestor locuri ºi, deopotrivã, a
acestui neam.

Sã reþinem, era în anul 1952…
În 1951, se declanºase deja prigoana politicã în

România. În contextul încordãrii relaþiilor dintre
România ºi Iugoslavia, exclusã în 1948 din Comintern
(Internaþionala Comunistã, fondatã de Lenin), graniþa
dinte cele douã þãri a devenit o zonã sensibilã pentru
guvernul comunist de la Bucureºti. Urmând exemplul
sovietic, pe 15 martie 1951 Ministerul de Interne al
Republicii Populare Române a dat un decret prin care
se dispunea „mutarea din centrele aglomerate a oricãror
persoane care nu-ºi justificã prezenþa în acele centre,
precum ºi mutarea din orice localitate a celor care, prin
manifestãrile faþã de poporul muncitor, dãuneazã
construirii socialismului în Republica Popularã Românã”.
Celor în cauzã li se putea stabili domiciliul obligatoriu
în orice localitate. Aºa s-a declanºat „igienizarea
Banatului”. În noaptea de 18 iunie, în jur de 45.000 de
persoane au fost ridicate din casele lor ºi deportate în
Bãrãgan. La ora trei dimineaþa, de Rusalii, stã scris într-
un interviu, mãrturie a unui deportat, am fost arestaþi ºi
obligaþi cã ajungem în garã, pânã cel târziu la opt, tot
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Prolog

Am ezitat mult timp pânã m-am hotãrât sã scriu
toate acestea. N-am ºtiut ºi, mãrturisesc foarte sincer,
nu ºtiu nici acum, când aºtern primele fraze, cum voi
începe ºi cum voi sfârºi. Toate aceste reþineri le am nu
pentru faptul cã nu ar interesa cititorul, ori cã n-aº fi
în stare sã mã fac înþeles, dar totul s-a petrecut uneori
într-un ritm halucinant, fãrã posibilitatea de a putea
interpreta evenimentele.. Acum, nu vreau decât sã fiu
auzit. Aº tiga în gura mare în intersecþii, în pieþe,
pentru cã m-a durut tot ce s-a întâmplat, m-a durut
pânã la urlet.(V. Panã)

Sbrrr-sbrrr! Sbrrr-sbrrr! De când, oare, sunã aºa
soneria? ªi, oare, de câte ceasuri, de câte zile, de câþi
ani? În ce veºnicie a osândelor de apoi dura acest
supliciu din care zadarnic încerc sã mã smulg?

Sbrrr-brrr! Sbrrrr!
Prin somnul buimac, dupã visele agresive ºi zgomote

galopând nemiloase într-o creºtere zornãitoare, îmi aºez
ochiul cel mai potent pe vizorul uºii. Dincolo, pe holul
comun, fostul comisar Doru Florin cuprinde în priviri
scrobite sspaþiul înconjurãtor. Monitorizeazã colþurile
ce delimiteazã suprafeþele plane, imposibil de pipãit ºi
fãrã interes informativ-operativ. Se agaþã din nou de
un punct concret.

Sbrrr-sbrrr! Sbrrr-sbrrrr!
Oneria detuna încã o datã cãile mele de legãturã cu

lumea înconjurãtoare. Rãbufnealã de canonadã, de
mitralierã mã malaxeazã ca într-un abator. Mã cuprinde
teama. Deschid ºi primesc din partea fostului comisar un
plic destul de voluminos. Ca un reproº pentru întârzierea
avutã, mã cuprinde în priviri de dojanã, spunându-mi: „Ai
grijã de el ºi transmite-l, te rog, unei redacþii neinhibate
pentru a-l publica”. Ceea ce încerc sã ºi fac.

Actul I

Început de toamnã. O zi cu soare darnic, sub un cer
albastru, limpede. O pasãre zboarã singurã, prinde
înãlþime. Cât de mult seamãnã cu gândurile mele! A întins
aripile ºi plonjeazã ca într-o beþie neºtiutã, inaccesibilã.
Telefonul ce-mi asigurã legãtura cu teritoriul de
competenþã sunã prelung. Nu realizez ce fapte mãrunte
mã pot deconecta de zborul pãsãrilor! Ridic receptorul
ºi o voce casantã, care, dacã ar fi refuzatã, s-ar sparge în
mii de cioburi, ordonã: „Sunt ofiþerul de servici de la
judeþeana de partid”, funcþia i locul politrucului mã trimit
într-o subordonare necondiþionatã, „ Te vei deplasa la
restaurantul Privighetoarea, unde vei rezolva un caz cam
unic în felul sãu”. Încerc sã aflu amãnunte, dar mi se
rãspunde destul de lãmuritor: „Mãi ofiþerule, vezi cã
subiecþii sunt mãscãricii rebeli Marin Preda ºi Eugen
Jebeleanu ºi care ºi-au permis sã-l deranjeze pe ºeful
de unitate Iulicã.”

Marin Preda ºi Eugen Jebeleanu –
contravenienþi în Slobozia

Actul II

Fiind zi de duminicã, de data aceasta pe drumurile
publice circulau doar autovehicule cu numãr impar.
Trecem calea feratã, încadrându-ne apoi pe variantã, spre
locul cu pricina. Se înserase bine. Umbrele salcâmilor
îmbrãcau în alint calea de rulare. Pe un platou închipuit,
cele mai importante ingrediente ale societãþii, politicul ºi
coerciþia, coabitãm, cel puþin formal, în Volga neagrã pusã
la dispoziþie de judeþeana de partid.

Actul III

Ajunºi la locul faptei, parcarea din apropiere ne
primeºte într-o aºteptare deliberatã. Zeci de priviri ne
monitorizeazã miºcãrile. Deduceai cã în acel loc se
consumase un fapt inedit. Procedural, aveam obligaþia
de a identifica ambele pãrþi ºi a consemna afirmaþiile
subiecþilor. Aº fi ipocrit dacã nu aº recunoaºte cã primele
jaloane în orientare mi-au fost „cei doi mãscãrici rebeli”,
definiþi astfel de cãtre ofiþerul de servici de la judeþeana
de partid. La o masã comunã, fãrã semne de ocrotire sau
rãsfãþ, mã primesc cei doi corifei ai scrisului românesc.
Emoþiile mã sufocã. Nu mai am grai sã comunic. Dau bunã
seara, primind apoi permisiunea de a lua loc la masa
dumnealor. Impresia nudã, primarã, s-ar putea rezuma
astfel: domnul Marin Preda, o persoanã obiºnuitã,
îmbrãcãminte comunã, coborâtã în sertarele medii ale
esteticului. Ticuri repetate spre aprinderi de þigãri. Ochi
deosebit de atenþi din spatele unor ochelari cu multiple
dioptrii. „Monºer” ºi „Mãi copile” au fost cuvintele pe
care le-a folosit cel mai frecvent. Scia ceva în acele
momente, folosind un pix cu o pastã care-i crea probleme.
Douã coli de hârtie le maculase cu un scris deosebit de
îngrijit. Foarte irascibil mi s-a pãrut Eugen Jebeleanu.
Mustaþa lui, ca simbol al virilitãþii, i se zburlea la fiecare
cuvânt. Pãrul rar, lãsat în creºtere peste umerii cãzuþi,
pãrãsise demult noþiunea de podoabã capilarã.

Pãrintele „Moromeþilor” aprinde o nouã þigarã, apoi
mi se adreseazã destul de cald: „Mã bucur cã ai venit
destul de operativ. Cazul se poate încadra destul de bine
în procedura obiºnuitã. Mai mult din amuzament, i-am
dat o desfãºurare mai forþatã. În aceste hârtii vei gãsi
depoziþia mea, sub forma unei declaraþii pamflet”, mã
atenþioneazã maestrul.

De masa noastrã se apropie ºi bossul de restaurant.
Fiind prezente ambele pãrþi, pe loc mi-a încolþit ideea
realizãrii unei reconstituiri a cazului. Propun aceastã mãsurã
proceduralã subiecþilor, ei sunt de acord ºi astfel, masa,
scaunele i totul în jurul nostru se transformã într-o scenã
adevãratã, pe care contravenienþii îºi vor juca rolurile.

Din considerente ce trebuie luate în seamã(spaþiul de
editare limitat, teama de a nu plictisi), voi selecta din
procesul-verbal de reconstituire numai elementele cele

mai semnificative. Bunãoarã, poetul Eugen Jebeleanu,
cu intenþia de a impresiona rivalul, se foloseºte de
legitimaþia care-i conferea calitate de vicepreºedinte al
Frontului Unitãþii Socialiste(F.U.S.). „Fii atent,
monºer”mã atenþioneazã domnul Marin Preda, „la ceea
ce va urma”. Nu terminã vorba, cã Iulicã se repede ca
un câine hãmesit spre valorosul document. Îl prinde în
palmele-i mari asemãnãtoare unor lopeþi de pe
ºantierele patriei, ºi-l aruncã în sus precum o monedã
din jocul de riºcã al copilãriei sale. Legitimaþia, cuprinsã
de jenã, refuzã sã respecte regulile gravitaþiei
universale, continuând sã zburde în spaþiul dintre cer
ºi pãmânt. Atent, consemnez în actul procedural întregul
film al reconstituirii. Legitimaþia de suflet a poetului
continuã sã-ºi facã jocul printre frunzele salcâmilor din
câmpie. Alãturi de autorul „Celui mai iubit dintre
pãmânteni” admir jocul destul de verosimil al actorilor.
Bunãoarã, eful de restaurant, fãrã sprijinul cuiva din
culise, dã o replicã destul de spontanã vãicãrelilor
poetului: „Mã ºterg la cur cu F.U.S.-ul mã-tii!”

Hopaaa! De aici, totul se schimbã! Afirmaþiile lui
Iulicã îmbracã deja aspecte ce aduc atingere codului
penal. În final, participanþii semneazã procesul-verbal
de reconstituire fãrã nici o obiecþie.

Din curizitate, întreprind o scurtã vizitã ºi în spaþiul
unde era gãzduit mahãrul popasului Privighetoarea. În
camera dublã, lângã peretele opus uºii de acces, într-
un pat imens cât o arie cu iarbã verde, se alinta în
cuvinte ºi miºcãri o duduie care putea sã-i fie fiicã, ea
vizionând un film porno la un televizor cu plasmã ºi
imagine color.

Actul IV

Pãrãsim popasul Privighetoarea, nu înainte de a-mi
lua rãmas bun de la cei doi mari scriitori. Ne apropiem
de sediul comitetului judeþean P.C.R. Staþia de emisie-
recepþie parcã a înebunit. Sunt asaltat de nomenclatura
partidului ºi a administraþiei locale: „Ce se întâmplã
acolo, bããã!”; „Vezi, mããã, cã cei doi mãscãrici rebeli
sunt niºte beþivi ºi afemeiaþi”; „Nu-þi permitem sã te
atingi nici mãcar cu un deºt de Iulicã”; „Sã ne raportezi
imediat mãsurile luate”. Ceea ce am ºi fãcut, aducând
liniºtea în urbea noastrã: „Din cercetãrile efectuate în
cauzã, a rezultat faptul indubitabil cã numitul Iulian
Oprea nu se face vinovat de ceea ce i s-a reþinut în
sarcinã iniþial. Aceastã exonerare se bazeazã pe faptul
cã susnumitul, când a afirmat cã „Mã ºterg la cur cu
F.U.S.-ul mã-tii!”, a avut în vedere  Fabrica de Ulei
Slobozia ºi nicidecum Frontul Unitãþii Socialiste.
Confuzia s-a creat din faptul cã ambele unitãþi
contitutive politic ºi economic au sigle asemãnãtoare,
respectiv F.U.S.”.

Noiembrie 2009
Notã:
Piesa de mare impact, Declaraþia pamflet” a

domnului Marin Preda, precum ºi alte documente
înmânate de fostul comisar Doru Florin, urmeazã a
vedea lumina tiparului prin bunãvoinþa revistei HELIS,
cãreia îi mulþumesc anticipat.

Vasile Panã
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