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COLIND
Linu-i lin, sâmbure-n mãr
Sãmânþã de adevãr
Alfa-stea trudind luminã
În cuprindere virginã
De zãpadã ºi femeie
Întrupare ºi idee
Nãscut fiul Domnului
Taina Universului.
Dãruit cu-aur ºi smirnã
Greul crucii când atârnã
Învingând copilãria
Templului; în chezãºia
Morþii întru Înviere
ªi trãdãrii în durere
Pre-a Iubirii-ntemeiere
Astãzi doar venin ºi fiere
Linu-i lin, lumina piere...
Adria Bãnescu

Membrilor,
colaboratorilor,
sponsorilor, tipografilor,
tuturor prietenilor
Asociaþiei Culturale
HELIS,

LA MULÞI ANI !

GÂNDURI
Partidele ialomiþene, a cãror ºubrezenie am
anunþat-o de mai multe ori, fãrã verticalitatea
necesarã liderilor, au reuºit sã se înscrie în
coordonatele naþionale, realizând o performanþã
catastrofalã, aceea de a nu putea mobiliza la vot
decât 39% din electorat.
Mã întreb ce-o fi fost în capul mai marilor
partidiºti? Ce le-or fi cântat lor greieraºii, sau mai
bine zis gãrgãunii, când au zãmislit aceastã
cacialma politicã numitã Uninominal, în a cãrei
plasã au cãzut cu toþii?
În þara asta cu popor frumos, dar cu
politicieni…, funcþioneazã tot felul de instituþii de
sondare a opiniei publice, care, se pare cã nu
reprezintã interes pentru politicieni. Ei ºtiu cel mai
bine cum stau lucrurile, ºi s-a vãzut!
Final de zbucium electoral! Parlament de
primari! Reprezentare… ioc! Doamne, cum va
arãta þara aceasta?
Neprezentarea masivã la urne (peste 60%) a
electoratului în loc sã dea frisoane, sã trimitã la o
reflecþie profundã asupra cauzalitãþii ei, a fost
comentatã în fel ºi chip de cãtre goarnele politice,
care s-au ferit sã punã degetul pe ranã.
Campania electoralã a fost de proastã calitate,
fãcutã de nespecialiºti, care la noi la Slobozia sunt
numiþi „ageamii”, a avut ca unic scop inducerea
în eroare a electoratului pentru a-l determina sã
foloseascã ºtampila.
Coane, am avut o campanie pentru alegerea
primarilor, dar cum noi ne alesesem primarii în
iunie, timpul scurs nu a permis instalarea sclerozei
care sã ne determine sã mai votãm odatã.
Lipsa proiecþiilor politice coerente, în plinã
crizã economicã mondialã, a determinat reþinerea
electoratului, nicidecum zãpada de pe munte care
i-ar fi scos pe români pe pârtii. Hai sã fim serioºi!
De ce sã nu credem ºi într-o grevã electoralã?
Încet, încet, poporul îºi revine din palmele
tranziþiei ºi amendeazã, cum altfel decât
constituþional, politichia de conjuncturã, prin
refuzul de a-ºi exercita un drept.

Praful în ochi aruncat
cu atâta uºurinþã, prin care
se releva valoarea
uninominalului, necesitatea
sa reformatoare, a produs
conjunctivitã tocmai
iniþiatorilor.
Domnilor primari
parlamentari! Dupã acest
duº rece e momentul sã vã Vasile Iordache
înconjuraþi de specialiºti,
de oameni valoroºi care sã vã sprijine în
desfãºurarea vieþii parlamentare, care nici pe
departe nu se rezumã la pietruire, asfaltare de
strãzi, canalizare…
Aveþi în atenþie faptul cã îi reprezentaþi, fãrã
voia lor ºi fãrã voia voastrã ºi pe cei peste 60%
din electoratul care au refuzat sã participe la acest
simulacru de scrutin. Cei peste 60% plus
electoratul care a votat cu alþii…, deci mandatul
vostru de reprezentare este foarte greu!
Tãvãlugul timpului va amenda corespunzãtor
atitudinea ºi activitatea voastrã în Parlament.
Deºi greu, dar nu imposibil, sper cã totuºi
aceastã sancþionare masivã a clasei politice de
cãtre electorat sã conducã într-un sfârºit la
reformarea clasei politice ºi la dispariþia
oportunismului?
Mâhnit profund de lipsa de maturitate a clasei
politice care a nesocotit inteligenþa electoratului,
trebuie sã recunosc confirmarea previziunilor
mele anterioare a cãror realizare am sperat, fãrã
temei, cã nu se va împlini. Avem un Parlament
debusolat!
Dragi cititori ai revistei Helis, acum în prag
de sãrbãtori vã urez sã aveþi parte numai de
bucurii, sãnãtate, fericire ºi sã le dea Dumnezeu
minte ºi înþelepciune celor care s-au aºezat în
fotoliile parlamentare ale þãrii.
Pânã la numãrul viitor vã doresc

SÃRBÃTORI FERICITE!
LA MULÞI ANI!
Cu deosebit respect,
Vasile Iordache

A XII-A EDIÞIE A FESTIVALULUI-CONCURS DE
CREAÞIE LITERARÃ

„ªTEFAN TÃNASE”-ADÂNCATA,
NOIEMBRIE 2008
Din ceruri, cu infinitã blândeþe ºi curiozitate,
poetul ªtefan Tãnase a asistat(poate chiar a
participat, cu cãciula-ntr-o parte ºi pipa în colþul
gurii), vineri, 21 noiembrie 2008, la o întâlnire care
l-a avut pe el drept punct de plecare ºi punct de
sosire. Unde? La Biblioteca din Adâncata. ªtefan
Tãnase a fost evocat de cãtre cei prezenþi, s-au
recitat versuri, s-au lansat cãrþi. Dar cel mai
important moment mi se pare a fi fost cel în care
Alexandru Bulandra a prezentat manuscrise ale
poetului, considerate pierdute, printre care se aflau

un superb testament ºi douã volume de versuri.
Bunul profesor Anatol Pavlovschi, Papa, ne-a ajutat
încã o datã, de acolo de unde se aflã, pãstrând
textele prietenilor sãi ºi dându-le, dupã zeci de ani,
prin doamna Pavlovschi, Bibliotecii municipale
„Constantin Þoiu” din Urziceni. Astfel s-a constituit
valorosul „Fond documentar Anatol Pavlovschi”,
din care vom avea de valorificat foarte multe texte.
La întâlnire a participat grupul de la revista
HELIS( Gheorghe Dobre, ªerban Codrin,
Alexandru Bulandra, Nicolae Teoharie, Dan Elias,

Ion Voinea (1949-1981)
„Bulgãrii de luminã care cad, dezgroapã
lucrurile din somnolenþa lor eternã,
trezeºte timpul ºi îl face mai conºtient.
Iatã ce este omul: suprema conºtiinþã a mãsurii
ºi de aceea are nevoie de etaloane pentru a
mãsura existenþa ºi propria lui conºtiinþã.”

ETALOANELE
LUMINII

2. Lucrurile nu simt, dar se fac simþite!
3. Ridicã-þi capul de la picioare, cã te împiedici de el.
4. Unii abia la moarte îºi dau seama cã n-au trãit.
5. Copilul nu înþelege multe lucruri, adultul ºi mai multe.
6. Viaþa începe când te convingi cã exiºti.
7. Când omul bate pasul pe loc, timpul zboarã; când merge, timpul fuge.
8. Stelele verzi(nu se gãsesc) sunt numai pe cerul celor loviþi.
9. E mai demn sã cazi de tot, decât în genunchi.
10. Viaþa va avea un sfârºit dacã a început, moartea nu se sfârºeºte niciodatã
dacã a început.
11. Mierea vieþii poate fi mai amarã decât fierea.
12. Remuºcarea este conºtiinþa laºitãþii.
13. Nu-þi purta capul în traista altuia!
14. O mânã spalã pe alta, dar amândouã nu pot spãla un obraz.
15. Sã nu alergi când nu trebuie, ci sã mergi când trebuie!
16. Legea e lege; când nu e lege, este o lege: legea junglei.
17. O viaþã nu poate fi fatalã, o clipã da!
18. Durerile care se simt mai târziu sunt mai mari.
19. Golanii se numesc aºa pentru cã au capetele goale de ... idei.
20. Cine râde la urmã râde mai bine; n-am vãzut muribunzi râzând.
21. Unde nu e o lege sunt o infinitate.
22. Cerºetorii trãiesc din mila celorlalþi, iar aceºtia din mila legilor.
23. Minþind te ridici pentru a cãdea.
24. Linguºirea e cea mai viguroasã laºitate.
25. Un învãþat nu ºtie nimic sigur, un prost ºtie o infinitate.
26. Cine seamãnã furtunã nu mai culege nimic.
27. Gropile sunt anume fãcute pentru a selecþiona oamenii.
28. La vale merg pânã ºi cei care urcã.
29. Adevãrata naºtere este atunci când te naºti din tine însuþi.
30. Teama faþã de oameni este de fapt teama faþã de tine însuþi
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Costel Bunoaica, Florin Ciocea, Vasile Aionesei,
Jan Cheptea), Gheorghe Marin(primarul comunei
Adâncata), Ion Voicu(finul de botez al poetului
ªtefan Tãnase), Dorel Marinescu(nepot al poetului),
lector univ. C. Jipa, Ion Marin(prieten al poetului ºi
tatãl primarului), Ion Mihalcea, Alexandru Andrei,
Ion Stan, Marian Bâran(consilieri locali), Nicolae
Stoene(primarul comunei Jilavele), Mielu
Grigore(patron „Metropol Music” Bucureºti),
domnul Roman(fost ambasador ONU), Matei
Alexandru, Liliana ªtefan, Doru ªtefan(ªcoala
Adâncata), prof. Dorina Ene, prof. Ion Ene, Emil
Vasilescu(redacto ºef revista „Biblioteca”),
bibliotecarii din comunele Jilavele, Dridu, Fierbinþi,
Maia, Constantin Negoiþã(poet, Adâncata), Iancu
Nae(director ADS), Maria Gabriela Cristea(World
Vision), Georgeta Stan(primãria Adâncata).
Excepþionalã organizare, datoratã bibliotecarei
Mariana ªtefan ºi primarului Gheorghe Marin.
Gh. Dobre

ION ROªIORU

PANTUMURI NOI DIN SATUL VECHI
VIII
Norocul care ne-amãgeºte e doar o umbrã de noroc.
Calul blestemului se-ntoarce cu-ndrãgostitul mort în ºa.
Duioase sufletele albe se-adunã-n fluiere de soc.
Am intuit dintotdeauna cã n-o sã joc la nunta ta.
Calul blestemului se-ntoarce cu-ndrãgostitul mort în ºa.
Uºa de piatrã se deschide ºi toate spectrele-mi fac loc.
Am intuit dintotdeauna cã n-o sã joc la nunta ta.
Sub talpã mi se frânge drumul ºi nu te mai gãsesc deloc.
Uºa de piatrã se deschide ºi toate spectrele-mi fac loc.
Iniþierea în uitarea cu sârg s-a declanºat deja .
Sub talpã mi se frânge drumul ºi nu te mai gãsesc deloc.
Nadiru-n jurul meu se strânge cu toatã mãreþia sa.
Iniþierea în uitarea cu sârg s-a declanºat deja.
M-aº sufoca de bucurie de-aº mai putea sã mã sufoc.
Nadiru-n jurul meu se strânge cu toatã mãreþia sa.
Norocul care ne-amãgeºte e doar o umbrã de noroc !
IX
Oriunde-am amplasa fereastra-n perete tot va da spre moarte.
La temeliile baladei pândeºte ºarpele nefast.
M-am înºelat crezând cã poate o sã mã apere o carte.
Mã cheamã flacãra comorii ºi nu mai pot sã te adast.
La temeliile comorii pândeºte ºarpele nefast.
Aproapele din noi se face în fiecare zi departe.
Mã cheamã flacãra comorii ºi nu mai pot sã te adast
Accept tacit sentinþa sorþii de-a nu avea de tine parte.
Aproapele din noi se face în fiecare zi departe.
Îºi ies ninsorile din fire ºi frigul lumii e mai vast.
Accept tacit sentinþa sorþii de-a nu avea de tine parte.
Suport cu stoicism blestemul trecutului iconoclast.
Îºi ies ninsorile din fire ºi frigul lumii e mai vast.
Simt zvârcolindu-mi-se-n gene pustiul care ne desparte.
Suport cu stoicism blestemul trecutului iconoclast.
Oriunde-am amplasa fereastra-n perete tot va da spre moarte !

O nouã relatare despre þinuturile
ialomiþene
A ndrei Storojenko (1790-1857) este
reprezentantul unui vechi neam de nobili ucraineni.
Conform tradiþiei vremii, el îmbrãþiºazã de tânãr
cariera militarã, devenind încã de la 16 ani
sublocotenent al armatei ruse. Abia ieºit de pe bãncile
ºcolii militare, Storojenko ajunge pe frontul dunãrean,
partipând la toate bãtãliile importante ale rÎãzboiului
ruso-turc din 1806-1812. Prezenþa prelungitã în
Principatele Române i-a permis acestuia sã
însuºascã foarte bine limba românã ºi sã cunoascã
îndeaproape poporul român. În anii 1812-1814, A.
Storojenko participã la rãzboaiele napoleoniene,
faptele sale fiind recompensate cu numeroase
decoraþii ºi avansãri în grad. Dupã 1817, pentru o
lungã perioadã de timp, Storojenko se ocupã de satele
de coloniºti din stepele sudice ale Rusiei, din
guberniile Cherson ºi Ecaterinoslav, precum ºi de
construcþiile militare din regiune. În 1832, colonelul
Storojenko era mutat cu slujba în Polonia, acolo unde
rãmâne pânã la pensionare, în 1850.
A. Storojenko s-a remarcat ºi prin calitãþile sale
de scriitor ºi poet, fiind în relaþii apropiate cu oamenii
de culturã ruºi din epocã. Cele mai importante lucrãri
ale sale rãmân: “Notiþe despre Regatul Poloniei în
anii 1834, 1835, 1842”, “Convingerea”, “Analizã
generalã a mãrturiilor fostului dictator din Cracovia,
din timpul guvernãrii revoluþionare Tâsovski” º.a.
De o importanþã deosebitã pentru noi rãmâne
jurnalul lui A. Storojenko, întitulat “Douã luni pe
drumurile Basarabiei, Moldovei ºi Þãrii Româneºti
în anul 1829”, rãmas necunoscut istoricilor români
pânã la aceastã orã, deºi a fost publicat încã din
18711. Jurnalul se datoreazã unei cãlãtorii de serviciu,
efectuatã de autor de la Odesa pânã la Silistra, cu
scopul unei verificãri a spitalelor de campanie, a
fortificaþiilor ºi a depozitelor de provizii. În cele peste
40 de pagini ale jurnalului, el face descrieri ºi aprecieri
foarte plastice despre aºezãrile româneºti, poporul
român, tradiþiile ºi ocupaþiile acestuia. Experienþa
anterioarã din Principatele Române, pe care a avuto în rãzboiul din anii 1806-1812, îi permite, de cele
mai multe ori, sã observe corect realitãþile româneºti.
În repetate rânduri, autorul se surprinde comunicând
cu propriile amintiri despre schimbãrile petrecute. O
astfel de comparaþie devine o adevãratã acuzaþie la
adresa Imperiului Þarist, atunci când vorbeºte despre
Basarabia: “Nu se observã vreun progres în nivelul
de bunãstare al locuitorilor. Dimpotrivã, la ocuparea
Basarabiei de trupele noastre, în 1806, starea ei era
mult mai înfloritoare”2.
În cele ce urmeazã, prezentãm iubitorilor de
istorie fragmentul în care se descrie trecerea
autorului prin Bãrãgan, care surpinde principalele
coordonate ale judeþului Ialomiþa: Oraºul de Floci,
Slobozia, Cãlãraºi.
“Drumul de la Brãila la Cãlãraºi urmeazã valea
Dunãrii. Pe partea opusã se vãd munþi acoperiþi de
pãduri. În aceastã vale, aflatã deja în Þara
Româneascã, am vãzut în depãrtare sate. Pe câmpiile
întinse pasc mari turme de oi sau cirezi. Aici, pãstorii
sau ciobanii alcãtuiesc parcã o categorie separatã
de oameni. Dedicându-se unei astfel de vieþi, vara ºi
iarna, ei colindã câmpul sub cerul liber ºi sub lungul
cojoc din lânã, de culoare albã. Pe timp de viscol ºi

furtunã, ciobanul semisãlbatic adunã în jurul sãu oile
ºi se culcã în mijlocul lor, aºteptând schimbarea
vremii. Câinii credincioºi pãzesc turma, ei fiind singurii
tovarãºi ai ciobanului, cu care acesta îºi împarte
hrana. Viaþa sa se petrece într-o singurãtate absolutã.
Sãlbãticia ºi înstrãinarea de oameni se reflectã pe
faþa fiecãrui pãstor de aici. Mersul, straiele, atitudinea
faþã de oameni, totul reflectã o oarecare
independenþÎ a vremurilor de altãdatã. Tare mi-aº
dori sã ºtiu care sunt gândurile acestora,
preocupãrile, speranþele sau impresiile lor? Eu cred
cã raþiunea ºi stãrile sufleteºti se aflã la aceºti
sãlbatici într-o letargie absolutã. Ei mã preocupã,
totuºi, la fel ca ºi ciumacii ruºi3(…) ciobanii, se pare,
renunþã din tinereþe, ºi de multe ori pânã la o vârstÎ
înaintatã, la toate bucuriile vieþii.
La un sfert de poºtã în stânga4, se vede aºezarea
Piua Petrii, în care se aflã, sau s-a aflat, o mãnãstire,
rãmãºiþele albe ale cãreia se înalþã peste verdeaþa
de nepãtruns. Acolo se aflã un pod peste Dunãre, în
faþa cetãþii Hârºova. De aici, drumul spre Cãlãraºi,
prin Slobozia, se îndepãrteazã de malurile Dunãrii.
Înaintând în mijlocul stepei, eu am trecut pe malurile
a câtorva lacuri, acoperite cu soiuri diverse de vânat:
cârduri de gâºte, diferite specii de raþe, becaþe,
cufundari ºi pescãruºi albi mari, care se bucurã aici
de o mare libertate. Se pare cã nimeni nu este
preocupat sã le împuºte sau mãcar sã le sperie.
Localnicii sunt prea leneºi pentru o astfel de
activitate. Cei mai bogaþi dintre ei au câini de
vânãtoare, care, fãrã niciun efort din partea stãpânilor,
le prind iepuri. Mi s-a întâmplat sã urmãresc un
asemenea gen de vânãtoare în Moldova ºi Þara
Româneascã. Vânãtorul iese de dimineaþã cu unul
sau doi câini ºi merge în locul în care presupune cã
se aflã iepurii, ce se gãsesc acolo într-un numãr
foarte mare. Ajuns la faþa locului, câinii cautã prada,
iar dupã ce îl ridicã din culcuº, urmãresc iepurele
prin stepa deschisã, care nu oferã ascunziºuri. Forþa
învinge viteza, iar vânãtorul merge plin de speranþe
spre locul în care s-au îndreptat câinii, gãsind acolo
iepurele sufocat, iar în jurul acestuia, câinii obosiþi,
învãþaþi, sau poate moºtenind aceastã calitate, sã nu
rupã iepurele prins.
Se însera când mã aflam la jumãtatea staþiei de
poºtã faþã de Slobozia. Coborând de pe deal, am
auzit în vale sunet de clopoþei. Ajungând la baza
dealului, am vãzut pe malul opus cum înainta un ºir
de cai. De coada primului cal este legat urmãtorul
ºi, în acest fel, se formeazã un lanþ de 6-8 cai. Doar
calul din faþa este condus de o persoanã. Astfel se
transportã în Principatele Române din Ungaria, prin
oraºul Braºov, ºi în general, din Austria peste munþii
Carpaþi, tot felul de mãrfuri uºoare. Era întuneric
când am intrat în satul Slobozia, în care se aflã o
mãnãstire veche din piatrã. În faþa fiecãrei case
fumega bãlegarul, iar focurile aprinse ne arãtau
bivuacurile militare. Urletele câinilor ºi ecoul
îndepãrtat al schimbului de focuri de la Silistra
provocau o impresie neplãcutã. La staþia de poºtã,
supraveghetorul ºi ajutoarele sale se aflau parcã într-o
stare de dezolare. “Aici e ciumã mare, mi-a spus
supraveghetorul, locuitorii fie au murit, fie ºi-au
pãrãsit casele ºi s-au mutat în câmp. Casele sunt

ocupate acum de soldaþii bolnavi. În secþia de ciumaþi
a spitalului foarte mulþi oameni mor din cauza
molimei. La noi, la staþie, a continuat el, prin mila
Domnului, totul este în regulã, dar, în acea casã din
margine, asearã, a murit un subofiþer, încartiruit aici,
iar azi, tot acolo, a murit o fatã. La cererea conducerii,
peste tot au fost aprinse movile de bãlegar. Cum
apare un bolnav, casa acestuia este încercuitã <de
caraulã>, li se dã usturoi ºi ceapã, dar nimic nu ajutã”.
Fãrã sã þin cont de ce mi-a povestit
supraveghetorul, un bãtrân moldovean onorabil, am
intrat în casã, am citit cartea despre trecãtori, am
cerut sã mi se cumpere slãninã, cârnaþi, pâine ºi
vodcã de la un marchitan5, ºi, cu aceastã rezervã,
m-am îndreptat spre Cãlãraºi. Era o noapte foarte
întunecatã. (...) am ordonat sã se meargã la pas. Pe
toatã durata nopþii, am reuºit sã parcurgem doar douã
staþii de poºtã, iar la rãsãritul zilei, pe 14 mai, am
ajuns la Cãlãraºi.
Dupã ce mi-am aºezat lucrurile sub cerul liber,
lângã staþia de poºtã, m-am îndreptat spre piaþa
volantã pentru a bea cafea la o cârciumã ce mi-a
fost lãudatã de cãpitanul poºtei. A trebuit sã traversez
localitatea, care mi s-a pãrut drãguþã: existau prãvãlii,
bisericã ºi case rãsãrite, deºi acoperite cu stuf. Aici,
în rãzboiul trecut, era stepã goalã ºi o redutã, în
care am avut sub comandã o jumãtate de companie,
ºi care a rãmas întreagã pânã acum. În aceastã
redutã am petrecut aproape toatã iarna anilor 18091810, aflându-mã în detaºamentul contelui Mentefeil,
ce ocupa poziþii pe râul Borcea (…)
Am ajuns la piaþa ambulantã, care forma o stradã
lungã alcãtuitã din corturi ºi cãruþe, în care se vând
toate mãrunþiºurile. Cazaci, husari, infanteriºti ºi
popor de toate rangurile se înghesuiau pe aceastã
uliþã provizorie, fãcând dificilã deplasarea. Am intrat
în cârciuma instalatã într-un cort mare, unde am gãsit
deja o mulþime de ofiþeri. Unii beau cafea, alþii vin,
alþii luau micul dejun, deºi era doar ora 6 dimineaþa.
„Pe 19 mai, Storojenco pãrãseºte frontul
dunãrean, îndreptându-se cu doi colegi spre Rusia>
Am vrut sã ne rugãm în Mãnãstirea Slobozia, dar
mãnãstirea era deja încercuitã <de caraulã>, în ea
fiind semnalatã de asemenea ciuma.”
<Urmeazã descrierea drumului spre Rusia, pânã
la trecerea Nistrului>
Andrei Storojenko, Douã luni pe drumurile
Basarabiei, Moldovei ºi Þãrii Româneºti în anul 1829,
în “Chtenia v imperatorskom obshcestve istorii i
drevnostei rossiiskih”, Moscova, cartea 4, octombriedecembrie 1871, capitolul V(Diverse), p. 41-83.
2
Ibidem, p.46.
3
Cãrãuºi ucraineni, care transportau mãrfuri pânã în
Crimeea cu carele de boi.
4
O poºtã avea 19 – 22 km.
5
Negustor ambulant.
1

Prof. Vitalie Buzu
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Din sanctuarul
„de zãpadã astralã”
Drumul dinspre poezie spre cititor, trece atât de aproape
de suflarea Creatorului, încât nu te mai întrebi ce cautã „îngerul
acela nebun”, (dupã o sintagmã cioranianã) – poetul – cu flaºneta
sufletului, gata sã-ºi destãinuie fericirea trecãtorilor de rând, în
vreme ce dialogheazã cu zeii. Dupã trecerea sa, cititorul va
desluºi iþele acestei întâmplãri petrecute sub ochii lui ºi, cât de
vastã ºi la sacrificiu i-a fost misiunea, dar pe mãsura ei i-a fost
poate izbânda. Din punctul nostru de vedere, cu volumul de
poezie „ªi zeii se tem” apãrut la Ed. Helis, 2008, Costel Bunoaica
e îngerul nebun de la marginea drumului pe unde trece Mãria Sa
Poezia, iar poetul se confundã cu o furtunã care e gata sã înceapã.
Dar cum stau lucrurile, poetul nu cautã într-adins sã ne
transmitã, uluirea, exaltarea, îngrijorarea ºi bucuria cu care ºi-a
urzit pânza poemelor sale. „Nici eu nu sunt altfel” decât
trecãtorii vremelnici prin aceastã lume (ºi eu m-am recunoscut
în trãirile voastre, ºi în spatele vorbelor mele tumultoase nu se
aflã decât frigul misterelor la care aspirãm cu toþii) – pare a ne
transmite poetul: „ Ce cauþi tu pe tãrâmul acesta/unde nimeni
nu dã un sfanþ pe/iubiri adevãrate/ºi, unde,/ah, unde însãºi viaþa/
e târâtã de lanþ spre abatoare galante…”. Iatã aºadar, în
rostogolirea cuvintelor sale tumultoase, rostirea sa, nu-i decât
visul pe care încã nu l-a visat nimeni, dar poetul Costel Bunoaica,
în cartea sa de poeme, încearcã sã ni-l descifreze ºi nouã pentru
a ne scoate din acest labirint „cu spaime reale dintr-un timp
areal”, unde „cerul acoperã aceeaºi umbrã mereu/ºi de fiecare
datã, alt chip”. Dar pentru cã ºi zeii se tem pentru lumea pe
care o guverneazã de acolo din „micul sanctuar de zãpadã astralã”,
cineva trebuia sã afle rostul acestor minuni zãmislite pentru
pãmânteni. El, poetul, va da bãtãlie dupã bãtãlie („aº vrea sã
ºtiu totul”) – o spune direct – deºi conºtientizeazã cã se va
alege „cu o moarte mai bogat decât moartea,/poemul acesta
sinucigaº/umblã despuiat prin lume/tocmind mercenari”
(înavuþire). Poetul, însã, va arde ca o torþã arãtându-le celorlalþi
calea mântuitoare. Un glas strigã profetic, celãlalt glas e însã
temãtor; în acest infern al rostirii prin cuvinte ºi, în aceastã
lume în care viaþa lui se mai þine într-un fir, într-o altã dimensiune
a Universului, zeii i-au pregãtit dinainte sentinþa: „pe lunã sentorc vânãtorii damnaþi/au puºti cu alice de ger/ºi mâini de
groenlandã bizarã;/trag cu acuze dramatice/ºi vâneazã întâmplãri
imaginare dintr-un/veac pe sfârºite” (braconieri). Existã
pesemne ºi o altã cheie a poemelor lui Costel Bunoaica, ce pare
sã impunã prin sinceritate ºi simplitate elegiacã respectul
cititorului. Poetul se confundã cu cititorul ºi dialogheazã
interiorizat cu zeii, o face cu plãcerea whitmanianã de a-ºi auzi
pe dinãuntru, ca într-un ocean al gândurilor, izbânda: „voi aveþi
potul - strigam/mã puteþi ucide numai dacã vreau eu”. Dar
pentru limpezimea acestor gânduri, ca ºi a poemului intitulat
(disperare), îl redãm în întregime: „pe un tãpºan de plumb/
încrustez ce mi-a rãmas de la aripi/pânã la disperare se ºlefuieºte
izbânda/…cu aºchii mã încãlzesc ca la un foc/uriaº/ºi totuºi,
haina,/pe care mi-o aºezi pe umeri,/dupã repetate încercãri,/nu
îmi acoperã glezna”. Adãugându-li-se ofrande zeilor (cei care-i
guverneazã ºi calea rostirii) – „mai ales otrava cernelii”, aceºtia
vor potoli, prin glasul sãu, furtunile din afara ºi din interiorul
fiinþei dragi pentru care la rându-i poetul se teme asemenea
zeilor. Cã poetul, el însuºi, e un început de furtunã temãtoare,
rostogolitã între spiþele unui car stelar, se prea poate înþelege,
dar imaginile poemelor sale întruchipeazã nu numai impresii
despre care noi credem cã ar fi scoase la suprafaþã de chiar
respectivele imagini, cã zeii sunt din acest punct de vedere,
ocrotitorii celor care-i slãvesc, au ºi grija asta, dar ºi zeii îi
jertfesc în cele din urmã pe cei pe care i-au îndrãgit. De aici
poate, ºi temerea ºi revolta interioarã a poetului: „Doamne,/îþi
spun pentru ultima oarã:/ia-þi drumul sub braþ ºi te carã -/circul
acesta nu e al tãu!”. Poetul cunoaºte preþul acestei izbucniri,
dar „frigul poate începe!/mizerabil cum e,/nu ºtii niciodatã din
ce parte urzeºte”. ªerban Codrin, vorbind despre cartea lui
Costel Bunoaica, face o remarcã intrând în direct în osmozã cu
sufletul poetului, atunci când spune: „Aproape fiecare titlu din
carte poate fi remarcat, tocmai pentru cã textele condenseazã,
obsesiv, prezenþa dramei…”. Costel Bunoaica, intuind dramele
celui cãruia i se adreseazã, deþine ºi cheia de la porþile unde
„creºte steaua înfrângerii: „e târziu!/numele meu fumegã
deasupra/unei cruci imateriale ca un semn” ºi-l invocã direct pe
cititor („ce cauþi tu…”; „þi-am zis…”; „priveºte!”; „tu nu trebuie
sã mã cauþi”; „te ºtiu eu…”; „fii scurt”; „sã ne grãbim”/printre
ierburi înalte putrezeºte cântecul”) etc… Astfel parcurs, drumul
dinspre poezie spre cititor, nu mai este spaima realã dintr-un
timp areal, e chiar realitatea metafizicã care l-a înfiorat ºi strivit
pe poet, înlocuitã de cititor prin sentimentul acesteia.
Tudor Cicu
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Când l-am întâlnit, zãcea într-un ºanþ, cu penele
cenuºii jumulite ºi ude, slab ºi amãrât cã deabia îºi
mai putea deschide ciocul. Pe la vreo treizeci de
metri tocmai îl reperase o mâþã care-ºi ciulise
urechile ºi îºi încordase coada într-un mod foarte
sugestiv. Am gonit mâþul ºi am depus jumãtatecadavrul-papagal într-o cutie de carton. Aºa a
început epopeea: cu depunerea papagalului în cutia
de carton. Dupã douã zile de hrãnire ºi odihnã se
miºca biniºor în cuºca pe care o improvizasem.
Tocmai îi umpleam farfurioara cu boabe când o
voce tãrãgãnatã, a cãrei sursã era chiar pasãrea
din faþa mea, îmi spuse autoritar:
- Ceva trãscãu, cocârþ, þuicã... Alo! Ce te
holbezi ca tâmpitu, n-ai mai vãzut papagal vorbitor?
Adu-mi ceva de tras la mãsea cã sunt cam slãbit
la stomac de la boabele astea. Vezi sã nu fie spirt
medicinal, cã mi se albãstresc penele!
Mut de uimire, rãmãsesem anesteziat cu punga
în mânã ºi degetul arãtãtor îndreptat interogativ
spre cuºcã.
- Executarea! Mã trezi vocea autoritarã a
pãsãrii.
Am luat din dulap sticla de þuicã ºi i-am turnat
un pãhãruþ într-un dop de spray.
- Aºa da! Zise, dupã ce-ºi înmuie ciocul în lichid.
Bagã sticla aici în cuºcã, sã nu mi-o adape cineva.
M-am conformat, ca un robot manevrat prin
telecomandã d la distanþã. Când mi-am revenit
puþin, am fugit repede în curte sã-i anunþ nevestemi minunea. Nu era acasã, iar vecinii, ca toþi
oamenii normali, lucrau în oraº. Nevând cui sã mã
laud m-am întors în camera papagalului, care
sorbise aproape tot lichidul ºi cânta ca un pik-up
scurtcircuitat manele porcoase. La un moment dat
a cãzut cu gheruþele în sus sforãin dezarticulat.
Aºa s-a scurs o sãptãmânã. Ce sãptãmânã!
Nu numai vecinii au fost impresionaþi, ci întreaga
stradã, prietenii lor ºi prietenii prietenilor lor. Casa
mea devenise loc de pelerinaj ºi trebuia sã aºtepþi
douã ore la coadã ca sã vezi minunea care, atunci
când te aflai în faþa ei, te porcãia în toate nuanþele
posibile. Dar tocmai chestia asta pãrea sã placã.
Dacã pasãrea te fãcea albie de porci erai chiar
fericit, ca dupã un spectacol select, pretenþios.
Curios este cã aproape de fiecare datã ghicea
defectele ºi pãcatele ascunse ale celor aflaþi în
câmpul sãu vizual. Bunãoarã, atrasã de zvonuri, o
senatoare ºi-a anunþat vizita cu douã zile înainte.
Am mãturat curtea, l-am instruit pe individ sã fie
decent, iar când suita oficialã a sosit, am încuiat
poarta ca sã nu ne deranjeze altcineva.
Ce perfect a fost... vreo zece minute. Papi,
aºa-l numisem, dãdea din cap, tãcut ºi grav... prea
tãcut, suspect de tãcut, pânã când un bãrbat din
suitã a lansat, râzând, remarca:
- E mut, domnule!
- Mutã-i nevastã-ta, labagiule, se porni Papi,
atunci când mi-o (bip)! Cãcãnarule!
În hohotele de râs ale celorlalþi bãrbatul
încearcã un zâmbet forþat, apoi niºte hohote care
nu-i reuºirã.
- Avem grai ºi vorbim urât, interveni
senatoarea. Bagã-l, domnule, în frigider, sã vadã
cum e la rãcoare ºi ce rãsplatã meritã obraznicii!
- O bagi pe mã-ta! replicã papagalul. Spui
bancuri vechi de pe vremea lui Rãposatu, când
am înþeles cã mâncai la fel de mult rahat ca
propagandist. La câþi trebuie sã le-o (bip) ca sã
te treacã pe lista parlamentului? Paraºuto!
S-a înverzit senatoarea. Congestionatã la faþã
îmi spuse cu toatã indignarea de care era capabilã:
- Ar trebui sã-i smulgeþi capul ºi sã-l daþi la
pisicã!

PAPAGALUL
- Tâmpito! chirãi Papi, uiþi cã
ai votat chiar tu legea pentru
protecþia animalelor? Dar eºti
prea proastã ca sã mai discut
cu tine. Demn, s-a întors cu Florin CIOCEA
spatele ºi a tãcut mâlc.
Degeaba am încercat s-o împac pe femeie;
indignatã, ºi-a luat suita ºi a plecat val-vârtej.
- Aha, mi-am zis, sã ºtii cã Papi are dreptate!
Nimeni nu se supãrã pe o pasãre care bate câmpii,
decât dacã...
- Toarnã-mi o þuicã! porunci papagalul. Toanta
asta m-a iritat la culme!
Incidentul cu senatoarea m-a fãcut bogat ºi
celebru. Adicã bogat, celebritatea revenindu-i e
drept pãsãrii. Am semnat contracte cu trei posturi
de televiziune pentru talk-show-uri sãptãmânale,
în care Papi s-a dovedit un fin analist politic ºi
social. Înjura degajat pe toatã lumea ºi nu-ºi fãcea
complexe în faþa nimãnui. Un singur lucru mã
îngrijora: cerea tot mai multã tãrie, îndeosebi þuicã
de fructe. De la un pãhãruþ evoluase la douã ºi
eram convins cã devenea pe zi ce trece un alcoolic
învederat. Altfel, devenise vedetã naþionalã.
La o confruntare televizatã dintre doi candidaþi
la preºedenþie, unul a pierdut, cu toate cã stãtea
mai bine în sondaje, numai pentru cã Papi l-a
catalogat drept „bulangiu înfumurat”. De atunci,
în lumea politicã toþi îi spun „Blangiul” când se
referã la el într-o discuþie.
Zilele trecute cine credeþi cã m-a sunat? ªeful
S.R.I. Au nevoie de un analist competent... Nu
eu... Pasãrea!
- La câþi papagali plãtim noi degeaba, al
dumneavoastrã îºi meritã toþi banii.
- Sã lucrez pentru poponarii ãia?! izbucni Papi.
- Ia-o ca pe o distracþie e banii altuia. Nici nu
trebuie sã pleci de acasã. În plus, îþi cumpãr o cuºcã
mai frumoasã, femele la discreþie...
- Serios?
- Bineînþeles!
Toatã munca se rezuma la trei pagini
dactilografiate sãptãmânal. Un reprezentant al
instituþiei se prezenta la o anumitã orã, punea
întrebãrile ºi înregistra rãspunsurile. Comentariile
erau condimentate cu aºa de multe înjurãturi ºi
injurii la adresa bietului om, încât a doua oarã nu
mai suporta sã vinã. Probabil se întocmise o listã
cu cei care oricum trebuia sã fie pedepsiþi într-un
fel ºi preferau supliciul oferit de papagal.
Devenisem celebri, ce mai. Celebri la modul
obositor. Într-o dimineaþã m-a frapat liniºtea din
camera prietenului meu înaripat. Alarmat, ºi
gândind la ce era mai rãu, aproape m-am rãbuºit
înãuntru.
- Ce-ai zice, îmi spuse gânditor, dacã la viitoarele
alegeri voi candida la preºedenþie ?
- Aº zice cã ai înebunit, cã þi s-a dizolvat
grãuntele de creier în þuica îngurgitatã.
- Mediteazã puþin! La câþi ºefi de stat s-au dat
în stambã ca niºte papagali, sunt convins cã un
papagal ca mine se va ridica la demnitatea funcþiei!
Meditez de o sãptãmânã ºi în minte nu îmi
stãruie decât imaginea gãrzii prezidenþiale dând
onorul unui papagal înþepenit pe o stinghie. Îmi vine
sã râd, dar la fel râd ºi la circul politic mediatizat zi
ºi noapte.
- Mãi sã fie! Dacã, totuºi, Papi are dreptate?!

rotocoale de fum

Costel Bunoaica

obiºnuinþã
întristãrile nu se vãd –
ele au fardul obiºnuinþei
ºi un mãr uriaº
cu care îmi fac o poftã nebunã

triºorii
eºafod
între noi: o prãpastie fioroasã
ºi o legiune de cuvinte schiloade…
pe masã,
cãrþi mãsluite scoase din
mânecã în ultima clipã
voi aveþi potul – strigam,
mã puteþi ucide numai dacã vreau eu

uimindu-se pe sine
întotdeauna
îºi uimea lãuntrul –
neroziile nu îi erau suficiente
sã spulbere roua ºi sã amâne
de pe gânduri zãpada
ºi atunci inventa câte o spaimã
pentru fiecare iluzie
ploua cu suspine incoerente
prin seri zdrenþuite bocetul complota
fãþiº împotriva plãcerii,
iar, dincolo, în nepãtrunsa uitare,
prãpastia aprindea – a câta oarã ? –
foc amãgirii
cu osebire,
întotdeauna îºi uimea lãuntrul,
înnoindu-se tulburãtor,
ca ºi când ar fi fost singurul mort
din oraº
tronând peste un jilþ fãrã acoperire

ranã fierbinte
dupã amiazã
te-am iubit flãmând,
acum te zidesc într-o ranã
fierbinte
adoarme iarba, bufniþele cântã –
ce pace e ºi asta ?
la porþi
creºte steaua înfrângerii
cu degete de cearã
doamne,
îþi spun pentru ultima oarã :
ia-þi drumul sub braþ ºi te carã –
circul acesta nu e al tãu !

îngãduinþa lãsatã la vatrã,
prima dragoste,
numele femeilor iubite
ºi chiar moartea lenevind pe altarul
pestriþ
ca un avertisment desprins inutil
dintr-o revistã pornograficã la modã
pe eºafod,
ghilotina desvelindu-ºi trupul suav
ºi cãlãul
expirând în eter marseieza …

alt chip
exuberanþa cãpãtase aripi
la întâlnirea prezicãtoarelor,
marea
cobora, dintr-o caleaºcã târzie,
învechit,
chipul zãrii
cerul acoperã aceeaºi umbrã mereu
ºi, de fiecare datã, alt chip

concept
fãrã tine
nu aº fi fost decât umbletul
închipuit al tãlpilor
peste rugul deºertãciunilor

tu
ºi, în cele din urmã, strãinul de la
capãtul zilelor sãpând în rãstimpuri o
fereastrã prin care moartea
se dezice de moarte,
apoi braþul ridicat cu naivitate
ºi sabia care þipã necontenit la fluturii
pictaþi pe pervazul ferestrei
în ore sfâºiate,
amiezile ard…
rotocoale de fum putrezesc peste
pãsãri
albastre;
la capãtul zilelor,
tu ºi strãinul acela, într-o încercare
abstractã de a meºteri aripi din vise,
înºelaþi cu dragoste hâdã lumina
a doua zi a fost tot vineri

agonie
sufletul meu,
ucis ca un câine, fãrã
vinã,
se încãpãþâneazã sã moarã
hingherii
n-au învãþat îndeajuns meserie

ea poartã arome viclene sub
mantia de ceaþã curgãtoare;
pe degete, numele învinºilor
în preajmã,
iarba se întunecã,
ochiul slãbeºte,
mâna întinsã patimi revarsã
doare pocalul

în loc de verde
lemnul rece ºi credulitatea sâmburelui;
spre primãvarã,
dacã zãpezile fi-vor bogate,
iubirile vor ticlui inele
de neînchipuit:
tatuat pe ramurã numele meu
ºi, mai jos, prin coridoare de ceaþã,
þipãtul sângelui într-o iminentã murire
izvorãºte mirare
o, de griji mã scutur ca de frig !
ce-ai fãcut, doamne, din zilele mele ?
…sunt umbra celui care am fost !

sanctuar
luaþi-mi orice,
numai singurãtatea
ºi tristeþile bãnuitoare nu
urâþi-mi ºansa,
calvarul
ºi jumãtate din halucinaþii,
urâþi-mi plecãrile
ºi, deopotrivã, întoarcerile,
dar tristeþea ºi melancolia
lãsaþi-le acolo
în micul sanctuar de zãpadã astralã
DAN ELIAS

încercare de elucidare
***
strig pânã nu mã mai aud
fantoma vechilor peregrinagii
va mai veghea o vreme
incredibila cãdere
o,
ºi, de acolo,
din pavilionul izbânzii,
viaþa va cãpãta dintr-o datã
alt înþeles

rugãciune
o altã legendã

sunt umbra…

Raiul este acolo unde
un nuc
se poate-ndrãgosti nebuneºte
de un mãr.
Din frunzele lor
se sublimã o zeamã
bunã la bãtãturile
pe care ni le fac visele.
***
Sunt fericitul purtãtor
al durerii de tine.

poalele iernii degerând înspre searã –
Pe toate celelalte
cauza îngheþului nu mã intereseazã;
le-am înapoiat
neatinse.
pentru prima oarã urc trepte fãrã
***
sã-mi pese…
între cer ºi genune douã mâini
Numai umbra ta
frângându-ºi
rugãciunea precum pita împletitã peste trecându-mi aproape
ºi trupul nicãieri.
fruntea miresei
neputincioºi,
pe duºumeaua dormitorului,
ochii putrezesc ca douã zaruri istovite
pe tabla de joc

Probabil cã þi-au crescut
minunãþie de nori
cãci plouã cu tine
aici pe pãmânt.
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Salvarea mea

Salvarea mea? Ritmul respiraþiei,
deseori, gravitaþia,
cãlãtoriile, levitaþia.
La nouã ani deja mã arãtasem nimicului,
însemnat pe faþã de câinele mujicului.
M-au protejat medicamentele.
Iau ºi acum pastile împotriva copilãriei.
La zece ani am doborât primul avion.
Între zece ºi doisprezece ani furasem deja
argintãria dimineþilor ºi zece poveºti,
care m-au ajutat apoi
sã sparg magazinele sãteºti
ºi sã intru în ploi.
Purtam pe atunci platoºa,
scutul,
suliþa.
Un pui de diavol ce isterizeazã uliþa.
Apoi, aºa, din nimica,
m-am trezit în uºã cu-o namilã cât frica,
poate chiar lumina din cele strãine,
lãsându-mã în braþele mele
pe mine.

Dimineaþa începe balul mascat.
Desfigurat, cerul nu ajutã la nimic
ºi-ºi pierde minciunile
povestindu-i-se unui lan de grâu,
sub forma morilor de vânt.
Ai lipit extazul pe ochii adolescenþilor?
I-ai vindecat de febrã.Ai fost galant.
E suficient sã laºi sau sã uiþi pe neant
o amprentã a privirii
ºi prietenul tãu, îngrozit, se începe
de acolo.

Þipãt în zori
Cineva susþine cã fãrã permis de înger
nu pot intra,
nu pot asista la alungarea mea.
Doamne, ºi ce peisaj, ce izgonire fuse,
ce carnaval dat în cinstea pãsãrilor seduse,
înapoia de real.
Gardianul începuse deja sã se închine,
convins cã evaporarea prin moarte mi se cuvine.
Execuþia a fost programatã în zori.

Legaþi-mã la ochi cu
sentimente,
cu o fâºie de ninsori.

Bãnuim cã pasãrea a fisurat orintul.
ªi a compromis aripile, pliscul,
Vedere în perspectivã
ºi a stabilit cã soarele îºi va arãta discul,
pe bolta cereascã ivindu-se brusc,
Eram aproape goi.
cãlare pe-un mânz,
Ne aruncaserãm de pe noi vederea în perspectivã. ziua în amiaza-mare, fix la prânz.
Ea îºi scosese rãnile cu neruºinare.
Soarele ºi-a dat acordul.
Eu îmi scosesem ploile pe drumul unul glont.
Autoritãþile s-au supãrat.
Fusesem respins de scrisorile de pe front
Au mai contestat: hoþii de cai, nordul,
ºi admis de oglinzile de lut,
corãbierii, ideile,
ce îmi susþin fãptura.
unele vieþuitoare ºi mareele.
Gata! Mi-am scos la licitaþie dantura,
inelul cu sateliþii artificiali din jurul inimii.
Nici luna, din trufie,
Îmi vând paºii de pe trotuar
ºi nici gardianul, iluminat de sãrãcie,
ºi ultima umbrã de barbar.
nu s-au opus.
În timp ce îi sãrut partea nevãzutã,
Cineva susþine cã doi tâlhari
femeia se retrage în sine, uºor nedumeritã
au furat din þipãt
de cãderea frunzelor.
partea lui de sus.
Moartea bea din pahare lungi
cu înghiþituri mici.
Cina de vin
În ochi ne cresc plante necunoscute ºi focuri.
Încerc zadarnic sã ies din cãderea de stea.
Am coborât pentru puþin
la cina cea de tainã ºi de vin,
Cheia singurãtãþii este la ea.
pãºind prin toamna începutului de lume.
Împart nimicul în mai multe singurãtãþi.
Prietenul vântului
Nu împart cu nimeni nefericirea.
Timpul plecase de mult.
De îndatã ce pãtrunzi în capul prietenului,
Cele 11 semne erau încã fierbinþi.
nu ºovãi: începe mãsurãtoarea!
Ca scoasã din minþi,
Reparã-i gustul pentru pãcat.
vederea îºi varsã mâinile
Fã-l responsabil cu mirarea
peste o închipuire de om.
cã ai intrat în somnul lui ºi nu mai ºtii sã ieºi.
Abia am mai avut orã minimã,
Orizontul are mãºtile lui.
sã luãm iarna ºi s-o trecem peste inimã.
Þi-a muºcat mâna cu frigul nimicului?
Am ars grânele ºi urmele din geamuri.
Te-a confundat!
Am scos ochii camerei de luat vederi.
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Am otrãvit ochii cu mari înserãri
ºi acum atins de umbra unei întrebãri,
am coborât pentru puþin
la cina cea de tainã
ºi de vin.

Prezentul de fum
Toatã lumea mã crede orb.
Timpul stã în negure de inemi.
Nu s-a pus chezaº pentru mine nimeni,
negãsindu-mã în tot.
Spre a-mi dovedi vederea, scriu pe zid:
,,Jos zidurile !”
Am fost pirat ºi hoþ de cord.
Am escaladat zidurile din nord
ale nelumii.
Am furat prinþese, cât sã le þin în viaþã.
Surârul meu tâmp, de fante,
soseºte în pachete mici, în cuante.
Mi-a crescut o întrebare,
dar vinul e darnic
ºi ce-i de aflat s-a aflat, ºi cel fãþarnic,
scãpat de îndoialã, fãrã temere, de-acum
împrumutã ochilor mei
acest prezent de fum.

Dorul
Ochii mei ºi ochii tãi se bat
pentru aceeaºi porþie de cer.
Fiecare insistã în faþa judecãtorilor
sã-ºi spunã pasãre.
Albul ochilor tãi atacã negrul ochilor mei.
Ei decid teritoriul inimii
pe care se va da bãtãlia
ºi nu-ºi recunosc arderea timpului,
decât în faþa unor tineri
fãrã acoperiº.
Pe timp de vijelie, de seceriº,
îi va ajuta mai des.
- Mai las-o dracului de filozofie!
Foamea mã chinuie pânã la înþeles.
Fug departe de ochii tãi, departe de mine.
Departe de mine
voi iubi toate cometele.
Voi învãþa, în sfârºit, cum sã trãiesc
sub alte singurãtãþi,
cum sã aprind focurile
la marginea omului.

Întâlnire cu absenþa
În diferite ediþii pulberea îmi pãstreazã
copilãria povestitã de tãlpi.
Lumina din titlul de pe copertã prima parte a morþii.
Cântecele se descalþã ºi pãºesc prin praful
fierbinte.
Þineþi minte!
Sã-mi lãsaþi vinul în mijlocul timpului,
unde ºi când m-am aflat.
Adierile, aceste rude sãrace ale vântului,
m-au recunoscut.
Toþi mint, eu nu mai sunt.
Când mã trag înspre crâºmã,
când mã trag înspre fãptura ei de lut,
absenþa are lacrimi în ochi.
ªi mangã m-am fãcut.

SENIORUL SINGURÃTÃÞII
(urmare din numãrul trecut)
Am zãbovit mai mult
asupra primei nuvele, întrucât
„Opera lui G. Bãiculescu este
TITI DAMIAN
o << Casã cu scãri
înterioare>> unde acelaºi
personaj se multiplicã ori se diversificã într-o varietate
nedeterminatã de alte personaje, fãrã ca fiecare, în
sine, sã se poatã dezrãdãcina de plãsmuirea
primarã”(Nicolae Gâlmeanu)
Observaþia rãmâne valabilã ºi în acest volum. Locul
cuplului (destrãmat) Nora ºi Adrian Sãvulescu este
luat în urmãtoarea nuvelã, Luminã singuraticã de cãtre
cuplul Nicolae Stavru - Marga! Acesta se despãrþise
de Maria pentru mai tânãra Marga. Maria se retrãsese
sã-l creascã pe Ionicã, în sat la Vadul Oii. Într-o zi, la
„financiar” venise Ionicã – acum avea treisprezece
ani – dupã pensie.O clipã, rãmân amândoi încurcaþi.
Când copilul îºi spune numele aflã cã este altul –
Stãnescu, Stãtescu, sau Stãiculescu. Îl marcase pe
tatã sentimentul culpabilitãþii. Altãdatã, dã peste un
tânãr distins ºi elegant care þinea un discurs într-o
adunare selectã, cu privirea care parcã-l urmãrea de
la tribunã. Un bãiat cu plete ºi cu chip de monah. La
recepþie, îi aruncã cu dispreþ, paharul cu vin în ochi.
Acum se întoarce spre casã, târziu din noapte, dupã
ce reparase o ºaibã la un gater, copleºit de gândul cã
este întâmpinat cu zâmbet cald, ocrotitor, tinereºte de
noua soþie: „Se simþea tânãr ca primãvara, ca zborul
unei pãsãri în înalturi”. Ajuns acasã, ipoteticei fericiri
îi ia locul crunta dezamãgire. El crede cã ea n-a dormit,
aºteptându-l fremãtândã. Ea îi rãspunde moale:
„Buºtean...de-asearã”. Interesantã este notaþia care
descrie reacþia lui din final: „Nicolae Stavru rãmase
câteva clipe în mijlocul camerei, în picioare, cu
gândurile împrãºtiate, paralizate, duse aiurea […] ªiacolo, pe spãtarul scaunului, aruncate în dezordine,
hainele lui arãtau ca o paiaþã moartã.”
Cafeaua de la miezul nopþii are ca protagoniºti
cuplul Simina – ªerban. Femeia „îºi pãstrase încã
supleþea tinereþii, ochii-i ardeau ca vãpaia […]
Ghemuitã în fotoliu, pãrea foarte micã, iar rochia
uºoarã, transparentã, îi punea în valoarea formelor
perfecte ale corpului, neafectate încã de trecerea
anilor”. ªerban tocmai i-l prezentase pe oaspetele
Valeriu, noul lui coleg, fãrã sã ºtie cã cei doi se
cunoºteau de mult. Valeriu avusese un accident –
ºchiopãta. Chitara zdrãngãnitã de ªerban îi iritã pe cei
doi: „De-ar ºti sã cânte. Aºa rage – animal azvârlit în
prãpastie, nemâncat de-o sãptãmânã”. Discuþie banalã
în jurul unei ceºti de cafea în care se ghiceºte. Femeia
acum îºi dispreþuieºte soþul: „Pe chipul ei resemnat se
aºternu din nou nota aceea de greaþã ºi dezgust, de
repulsie faþã de bãrbatul masiv, rãsturnat între perne”.
Mâinile Siminei ºi ale lui Valeriu se electrizeazã o clipã
întâlnindu-se pe ceaºca de porþelan. Începuse sã se
aºtearnã liniºtea, se pãrea cã ªerban adormise. De aici
încolo, Valeriu o judecã pe Simina pentru iubirea
abandonatã, ajungând la concluzia cã: „Fãrã iubire nu
putem trãi. Ce fac de azi înainte? Încotro-mi îndrept
paºii? Pe care drum? Ce cãrãri îmi aleg în viaþã? Meritã
sã-ncerc sã mã zbat? Ce-am fãcut pânã acum? Unde
am greºit?”. Ajunge la concluzia cã noi „suntem prada
propriilor noastre calvaruri”. Finalul este eliadesc.
Aminteºte de „Nuntã în cer.” Iluzia se suprapune
perfect peste realitatea - vis: „ªerban doarme cu
sforãituri. Valeriu se ridicã brusc. Ochii lui, ca douã
beculeþe roºii, scânteietori; lumina lor se mãri mult,
inundã pe neaºteptate încãperea. Simina deschise ochii.
În uºã, bãrbatul ei – masiv, greoi, cu ochii injectaþi –
se bãlãbãnea abia þinându-se pe picioare”.
Întrebarea femeii devine laitmotiv în final: „Undei?” „Cãzu în genunchi în faþa bãrbatului, într-un hohot
de plâns”. Iluzia dispãruse. Pagini dense, de mare
analizã psihologicã. Ambiguitatea o sporeºte.

În altã nuvelã, Tatãl ºi fiul, un alt cuplu: inginerul
Andrei Livedea ºi profesoara Tina Mâslea. Andrei trãia
drama singurãtãþii despãrþit de Tina, în ziua de douãzeci
ºi trei aprilie, ziua lui de naºtere. Visul i-o aduce ca pe
o prezenþã, ca pe o certitudine vie ºi realã. Timpul
este dat înapoi. Afarã ploaia continuã sã cadã, undeva
se aude o locomotivã. La uºã îi sunã un ostaº, Lucian,
fiul sãu, venit în permisie sã-l felicite, aducând cu el o
sticlã de wisky. Lucian are în faþã pe tatã: „Bãrbatul
cu trãsãturi aspre, cu ochi cenuºii, având în ei luciri
de metal ºlefuit, cu aerul lui distins, fãrã aroganþã,
constructor de case.” În casa aceasta lipseºte femeia.
Prilej pentru scriitor în a-i aduce un fermecãtor elogiu:
„Cu mâinile ei de aur, zâmbetul ei cald, ocrotitor ºi
înfiorãtãtor, dãruit bãrbatului atunci când îi e mai greu,
însufleþind casa, dându-i ceva din personalitatea ei,
îmbogãþind viaþa bãrbatului”. O altã femeie, Ada se
gândeºte, totuºi, sã-l felicite. În momentul acela, un
telefon de pe ºantier îl anunþã cã apele ameninþã sã-l
inunde. Peste strigãtul înãbuºit al depãrtãrii þâºneºte
raza de speranþã: „Vezi, Lucian, n-am sã vin singur. O
zi ca asta nu se poate sãrbãtori în doi, înþelegi?” Între
datorie ºi aniversare, bãrbatul a ales datoria.
Profundã, subtilã ºi plinã de farmec stilistic – poate
capodopera sa – rãmâne Noaptea în care vom visa
trandafiri. Aici însuºi autorul concret iese la ivealã,
George Bãiculescu, personaj - confesor, dar ºi martor
la întâlnirea fascinantã dintre Radu ºi Ella. Laitmotivul
nuvelei acesteia rãmâne replica Ellei: „Avem nevoie de
confesiuni, de destãinuiri”. Destãinuirea este ca o
terapie pentru cei doi, întâlniþi într-un sanatoriu. Aceºtia
îºi spun propriile experienþe aducãtoare de traume,
ajungând la concluzia medicului cã „Dacã n-am iubi,
n-ar fi posibile amintirile ºi speranþele.” Noaptea, Radu
a visat trandafiri: „Buchete întregi de trandafiri puse
în vaze roºii ºi negre ºi verzi, ºi toþi aveau petalele
zdrobite, ofilite, moarte.” Dimineaþa, când a cãutat-o,
Ella pãrãsise staþiunea. Excelentã analizã a unor suflete
traumatizate de niºte factori exteriori mânuiþi de mâna
nevãzutã a destinului. Un aºa final de mare subtilitate
mai gãseºti doar în nuvelele lui Mircea Eliade.
Printre nori, un petec de cer albastru debuteazã
cu un excelent eseu despre iubire, din punctul de
vedere al Magdei Mihai, complet derutatã de
compartamentul neaºteptat al lui Andrei, aflat într-o
rezervã de spital. Magda îi face o vizitã sperând întro împãcare. Cândva îi refuzase dragostea. La singura
ºi sincera declaraþie de iubire a lui, ea îi rãspunsese
imprevizibil ºi derutant: „Nu cred, tovarãºe Andrei.”
Nici ea nu ºtia de ce refuzase, deºi sufletul îi vorbea
altfel. Acum în rezerva spitalului, ea este cea care
primeºte o loviturã mai grea decât a unui bolovan
aruncat în plinã figurã: „Nu pleci, Magda?” Replica
bãrbatului o descumpãneºte, crezând cã femeia a venit
din compasiune.” Magda iese „nãucitã, cu gândurile
fãrâmiþate – cioburi dintr-un pahar spart pe o
pardosealã de mozaic.” Povestirea se încheie simetric,
cu alte reflecþii ale femeii, lãsând iubirii o razã de
speranþã: „Cineva drag, apropiat, care îþi dã încredere
în mersul tãu, care te faci sã calci mai sigur, mai demn
te aºteaptã.”
Pe aceeaºi temã a iminentei destrãmãri a cuplului
este ºi Minus cu minus niciodatã plus în care
protagoniºtii sunt pictorul Grigore Laurenþiu Petrina
ºi Olga, soþia sa. Aceasta îl anunþã cã va merge în
concediu la mare o lunã, la tratament. Sãptãmânile de
aºteptare sunt chinuitoare pentru bãrbat. Întreba în
fiecare zi poºtaºul de vreo veste. Îndoiala îl chinuie,
apoi se transformã în teamã, fricã, obsesie ºi chiar în
coºmar la gândul dispariþiei inexplicabile a acesteia
din viaþa lui. Identificãm aici câteva strãlucite pagini
care realizeazã douã portrete, cu detalii asemãnãtoare
unui pictor: al mamei de la þarã sau al unui coleg de

liceu. Acum îi dispare ºi dorinþa de picturã, devine
apatic. Ieºit dintr-o ºedinþã, o întâlneºte întâmplãtor
pe Gabriela, o fostã colegã de facultate, sositã în oraº
cu ceva treburi, cu care-ºi dã întâlnire pentru o posibilã
consolare. Chiar în acea zi, poºtaºul îl întâlneºte ºi îi
înmâneazã un plic de la mare semnat de Gabriela. Dintro datã, pictorul devine altul: „Puþin adus de spate, cu
plicul nedesfãcut în mânã, merge prin mijlocul strãzii
plutind undeva, într-un spaþiu ireal, între pãmânt ºi
cer, printre zdrenþe albe ºi albastre de nori. Departe,
sub castanii tineri, pe trotuarul din stânga, se îndreaptã
spre Olga, pe celãlalt – Gabriela. Siluiete uºoare,
vaporoase, de vis.” Dintr-o datã, pofta de viaþã, de
lucru izbucneºte: „Azi va lucra intens, spornic ºi sigur
la acel peisaj marin, care va fi ceva nou, fascinant ºi
tulburãtor, va fi marea cea mare, cu splendorile ºi
tainele ei.”
Cea mai tulburãtoare dintre nuvele rãmâne însã
Breloc care se abate întrucâtva de la tema cuplului,
abordând-o, dintr-o perspectivã originalã, pe acea a
singurãtãþii. Cred cã este unicã în literatura românã
prin fineþea cu care scriitorul urmãreºte psihologia unui
simplu funcþionar – contabil conºtiincios, fãrã familie,
din dublã perspectivã: cea exterioarã, a colegilor de
birou ºi a apropiaþilor, dar mai ales cea interioarã, din
perspectiva lui Nicolae Ioachim care, venit împreunã
cu superiorii sã-i constate decesul ºi sã-i organizeze
înmormântarea, descoperã în jurnalul acestuia un
intelectual fin, subtil, profund, cu o viaþã interioarã
complexã, având o culturã vastã. Aparenþele înºalã,
ar zice cititorul, cãci contabilul Daniel Bucura semna
condica de prezenþã cu un creion bont, de treizeci de
ani, dar þinea un jurnal de o extraordinarã bogãþie
sufleteascã.
Casa de la cotiturã din nuvela cu acelaºi nume va
putea fi demolatã pentru a lãsa loc unei noi ºosele,
doar dupã ce se povesteºte dragostea cu sfârºit tragic
dintre ªtefan ºi Alina, iar tatãl, Gheorghe Pãltineanu,
îºi va omorî propriul fiu, pe Tiberiu, trecut la legionari
ºi apoi dezertor din armatã.
Prima dintre observaþiile cele mai importante, dupã
lectura întregii cãrþi, ar fi aceea cã un pictor ar scoate
la ivealã niºte capodopere doar dacã ar picta dupã
descrierile lui George Bãiculescu: peisaje, portrete,
interioare. Cred cã, undeva, cândva, în copilãrie, ºi-a
abandonat menirea de pictor cu pensula. A regãsit-o
pe aceea mai frumoasã în care stãpânitorul e cuvântul.
N-a prins numai suprafaþa, ci a pãtruns în adâncuri,
devenind un strãlucit pictor de suflete. Izbândeºte
subtile analize ale meandrelor sufletului bântuit de
regrete, suferinþe, remuºcãri, generate de trãsnetele
lui Zeus care desparte fiinþa originarã androginã în
cele douã jumãtãþi pentru cã l-a sfidat. G. Bãiculescu
e mai presus de Zeus, cãci lasã o umbrã de speranþã,
în fiecare dintre nuvelele sale, cuplului aflat într-o
iminentã dezlipire.
Mai e ceva: un farmec stilistic aparte, o ºtiinþã a
analizei cum numai la marii scriitori descoperi, o subtilã
trecere de la vis la realitate, de la deziluzie la speranþã,
cu planuri temporale ºi spaþiale care se intersecteazã
la fel de subtil, ceea ce îi conferã unicitate.
Aºa dar, unitate stilisticã ºi tematicã – trãsãturã ce
conferã greutate volumului, situându-l alãturi de mari
înaintaºi: Vasile Voiculescu ºi Mircea Eliade.
ªi mai e ceva: o prozã „grea”, având ca protagoniºti
intelectualii (inginer, contabil, pictor, arhitect, profesor)
cu aspiraþiile, cu dramele, cu speranþele, cu obsesiile,
cu orgoliile, cu îndoielile, dar mai ales cu singurãtãþile
lor. Peste toate, Nehoiu, oraºul de la poalele Penteleului
care intrã în literatura românã pe douã cãi: Topos al
unor întâmplãri pe care cititorul le simte legate de viaþa
lui spiritualã ºi socialã, dar ºi o Casã sufleteascã a
fiului sãu, George Bãiculescu. Un nume de scriitor
care-i va întãri renumele oraºului Nehoiu, „spectacol
feeric, prezentat în aer liber, sub cupola albastrã,
încãrcatã de stele, a cerului.”
Prof. T I T I D A M I A N
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AUGUSTIN MOCANU

CÂTEVA CUVINTE DESPRE COLINDAT ªI COLINDE
ÎN SPAÞIUL JUDEÞULUI IALOMIÞA
(urmare din numãrul trecut)

III. Colinde strãvechi din Ialomiþa
Texte selectate de Augustin Mocanu
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MAREA ªI FLÃCÃUL
(Colind de bãiat)
Judeþ mare, lerului, Doamne! (ref.)
Dete boieru sfoarã-n þarã,
Sfoarã-n þarã, vâlvã-n lume.
- Cine-n lume s-or d-afla,
S-or d-afla, s-or deavãrea
Sã-mi treacã marea cãlare
ªi-n lungiº ºi-n curmeziº.
Ion p-acolea se-mbârlejearã,
Tare-n casã mi-aleargarã.
Proaste haine dezbrãcarã,
Proaste haine, proaste arme.
Bune haine-ºi îmbrãcarã,
Bune haine, bune arme;
Cheia-n buzunar bãgarã,
Grajd de piatrã descuiarã;
Dete-n Negru, dete-n Roibu,
Hai la Roibu cã-i mai bun,
Cal mai bun ºi mai blajin,
Mãrunt la pãr ºi iute la pas.
De zãba cã mi-l lua,
ªi-afarã cã mi-l scotea
ªi pe el se d-aruncarã,
Cãrãruia-º d-apucarã,
Cãrãruia de pe vale,
Care duce în vad mare.
ª-acolo, cum ajungea,
Cruce cu dreapta-º fãcea.
Sãri-n mare ca un soare,
‘Noatã joi ºi sâmbãtã,
Veni sfânta Duminicã;
Iese-n mal ca un brad-nalt.
Mare sobor s-au adunat
Tot de fete ºi neveste.
El le dete bunã ziua.
Nimenea nu-i mulþumea.
Vând, având d-o ibovnicea,
Numa aia-i mulþumea.
Dete-ºi calu sã i-l þie,
Sã i-l þie, sã i-l lege,
Sã i-l lege d-o nuia,
D-o nuia de mãlurea.
- Hai în hor’ de mi te prinde!
Nu te prinde lângã mine
ªi te prinde-al treilea mânã,
‘Treilea mânã de la mine:
Sã cãtãm gene la gene,
C-aºa Dumnezeu ne cere;
Sã cãtãm faþã la faþã,
C-aºa Dumnezeu ne-nvaþã.
Dar ºi Ionel, frate-a nostru,
El sã fie sãnãtos!
Giurgeni,
Folclor din Giurgeni, 2006, p.46.
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LEUL
(Colind de bãiat)
Hom dai, lerui, lerui, Doamnele, (ref)
Dar ºi Ionel voinicu
Bun cãluþ îºi hãrãneºte,
Hãrãneºte, nu-þi vesteºte,
Numai joi la joi mi-l scoase.
Fuse joi de-o sãrbãtoare,
Scoase-ºi calul jucãtor,
Jucãtoare, lunca-i mare,
Sã-nveþe calu-a juca.
Ogar galben, galben are.
Juca ziua, toatã ziua
Pân’ veni soare de searã
ªi de-acolea încãleca,
Cãrãruia-ºi de-apucarã
De marginea drumului;
La umbra schindufului,
Gãsi-ºi leul adormit,
D-adormit cu faþa-n susu.
Sã-l deºtepte nu se-ncrede,
Sã mi-l strige nu cuteazã.
Vând, având o tabachere,
Tabachere cu tabac,
Cu dreapta tabac lua,
La nasul murgului darã,
Prinse murgu-a stropida
ªi pe leu mi-l deºteptarã;
Prinse-ºi leul de-a fugi,
Ogar galben de-a-l gonirã.
Scurt, mai scurt cã mi-l scurtase,
Scurt, mai scurt cã mi-l legarã
De ciochina murgului,
De vârful zgârbaciului.
Cu zgârbaciu-l zgârbãcea,
Cu mãciuca-l mãciucea.
ªi de-acolea-ncãlecarã,
Cãrãruia-ºi de-apucarã,
Cãrãruia printre munþi,
Care duce la pãrinþi.
ªi de-acolo, cum ajunge,
El dãdea de-o sor’ mai micã,
Pe-afarã se-mpârlezea
Tare-n casã alerga
ªi din gurã aºa grãia:
- Ia ieºi, maicã, ia ieºi, taicã!
Ia ieºi, maicã, pânã-afarã
Sã vezi fiu din trupul tãu,
Ce-ai scãldat, ce-ai înfãºat
Þi-aduce leul legat,
Viuleþ, nevãtãmat!
- Mulþumesc lui Dumnezeu!
Vãzui fiu din trupul meu,
Ce-am scãldat, ce-am înfãºatu
Mi-aduce leul legatu,
Viuleþ, nevãtãmatu.
Dar ºi Ionel, frate-al nost’,
Sã fie sãnãtosu
Cu-a lui fraþi, cu-a lui pãrinþi.
Giurgeni,
Folclor din Giurgeni, 2006, p.99.
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LEAGÃN DE MÃTASE
Prin cel cer, prin ce nu-i ceru,
Hoi leroi Doamnele,
Prin cel verde vicºunel,
Se zãreºte-un legãnel,
Legãnel verde de mãtas’.
Dar în leagãn cine ºade?
Stã Ioana d-ochii-ºi negri.
ªi nu ºade cum se ºade,
ªi-mi ºade ºi chindoseºte
La un guler ºi-o batistã.
Guleru e-al fratel’-meu,
Batista e-a Voine-al sãu.
ªi nu-mi coase cum se coase,
ªi-mi trase de-un firicel
ªi-mi cânta d-un cântecel.
ªi nu-i cântec muzicesc,
ªi e cântec-mpãrãtesc.
Cã-mpãratul nu-i acasã,
ªi e dus dupã vânat,
La vânat peste Bârlad.
ªi el de cându s-a dus,
N-a trimis nici un rãspuns,
Nici rãspuns dupã rãspunsu,
Nici scrisori dupã scrisori.
Dacã nu te-ncrezi pe mine
Urcã-te la cea movilã
Sã vezi colãceri cum vine.
Unde-i unul, unde-s doi,
Acolo sunt colãceri;
Unde-s doi ºi unde-s trei,
Acolo ºi Voine-al meu.
ªi nu vine ca sã stea,
ªi vine ca sã mã ia,
Sã mã ia din aste curþi,
Sã mã ducã-ntr-alte curþi,
Sã fiu doamna curþilor,
Stãpâna d-argaþilor,
Chelãriþa banilor,
Nuror’ bun’ pãrinþilor.
Dar Ioana d-ochii-ºi negri,
Ea sã fie sãnãtoasã
Ca o garoafã frumoasã,
La anu’ ºi la mulþi ani!
Crunþi,
Popovici, 1934, n.28.
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TOCMEALA ZESTREI
Ferice, Doamne, ferice,
Ferice de ceºt domn bun,
Ceºt domn bun, jupân (Ion).
El cã are o fatã mare,
Fatã mare pe (cutare)
ªi mi-o cere-un portar mare,
Portar mare de porþi.
El cã-mi cere,-o zestre-mi cere,
Cere-o mie de mioare,
Tot mioare ochiºoare,
Pe la bot sunt gãlbioare;
ªi-m’ mai cere, zestre-m’ cere,
Cere-o sutã de cornute,
Ies în varã tot mai multe;

ªi mai cere,-o zestre-m’ cere,
Îmi cere cincizeci de berbeci,
Tot berbeci d-aceiaºi beci
Cu lânica poleitã,
Corniþele zugrãvite;
ªi mai cere,-o zestre-m’ cere,
Cere carul ferecat,
Dupã car, Negru legat,
Þesãlat ºi înfrânat,
Cum e bun de-ncãlicat.
Toatã zestrea mi-o iertarã,
Numai fata i-o luarã
ªi la munte mi-o urcarã,
Peste munþi la alþi pãrinþi,
Peste brazi la alþii fraþi,
Peste grãdina cu flori
La alte surori.
Nu te iau ca sã-mi fii roabã,
Ci te iau ca sã-mi fii doamnã,
Chelãriþa caselor,
Stãpâna argaþilor.
Amara, Neagu, 1969, n.5.
Notã: Colindele noastre sunt o dovadã
forte despre unitatea creaþiei folclorice
româneºti. Pentru a demonstra adevãrul
celor spuse reproducem o colindã din
Ardeal, cu aceeaºi temã.

TOCMEALA
ZESTREI
Pã râtu lui Rusalim,
Florile dalbe de mãr
Mândrã turmã de oi vin.
Da’ la ele cine-ºi umblã?
Tãt umblã sorã cu frate.
- Uitã-te, sorã, napoi!
Nu ºtiu munþî-s tare mici,
O’ doar vin turci învãliþ’.
- Vin la mine, cer pã tine,
Mult adaos cãtã tine:
ªepte sute de oi ºute,
ªi pe-atâtea mai cornute,
Iºtia doi boiþ’ a mei,
Sã te duci, sorã, cu ei;
ªi murguþu di su’ mine,
Sã þî-l duci, sorã, cu tine.
- Nu te teme, frate, nu!
Unde mi-or vide faþa,
Nu þi-or mai cere turma;
Une mi-or vide ochii,
Nu þ’-or mai cere boii;
Une mi-or vide portu’,
Nu þ’-or mai cere murgu’.
- Tu te duci, sorã, te duci,
Pãste munþ’ la dalbe curþ’,
La pãrinþ’ necunoscuþ’.
Unde-i vide ciunji pãliþ’,
Îi gâni cã þî-s pãrinþ’.
Une-i vide rât cu flori,
Îi gâni cã þî-s surori.
Unde-i vide rât cu iarbã,
Îi gâni cã-i a ta mamã.
Une-i vide ciunji uscaþ’,
Îi gâni cã-s a tãi fraþ’.
Orþiþa, Maramureº, 1981,
Bilþiu-Pop, n.227.
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SOÞ ªI SOÞIE ÎN PAT
MÂNDRU
La cosiþã, la portiþã,
Leroloi mãroloi,
Sunt doi meri mari, minunaþi,
De vârfuri amestecaþi,
De tulpinã depãrtaþi.
Iarã jos la tulpiniþã
Mi-este-un pat mare-ncheiat
Cu picioarele de fagu,
Cu scânduri dalbe de brad.
Dar pe pat ce mi-aºternutu?
D-o chilotã ºi-un cearºaf
ªi trei perne chicãþele.
Dar cine doarme pe ele?
Doarme cest domn bun jupânu,
Cest domn bun, jupân Ion
Cu-a lui dalbã jupâneasã –
Jupâneasa e Ioana.
Peste noapte se scularã
ªi din gurã cuvântarã:
- Ia te uitã, cest domn bunu,
Cãci ne-a nins, ne-a viforât.
- Taci, nevastã, minte proastã!
Nu ne-a nins, ne-a viforât,
Vânt de varã ne-a bãtutu,
Flori de mãr s-a scuturat
Peste noi, peste-amândoi,
Peste pruncul dintre noi.
Andrãºeºti,
Popovici, 1934, n.35.
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ORIGINEA GRÂULUI,
VINULUI ªI MIRULUI
ªi-ntreabã ºi-ntreabã
Sfinþi pe Dumnezeu:
- O, Doamne, milostiv,
Prin ce s-au fãptuit
Vinul ºi mirul
ªi rumenu grâu?
- Dar voi, sfinþi mãrunþi,
ªi nepricepuþi,
Voi prea bine ºtiþi
Dã mã ispitiþi.
Eu micºor am fost,
Oi dalbe-am pãzit
Prin pãduri surzeºti,
Zile jidoveºti.
Câinii de jidovi
Pe mine m-au aflatî,
‘N goanã m-au luat.
Mult nu m-au gonit,
Pân-la Rusalimu,
‘N sat la Rusalim.
ªi-acolo m-au prins
‘N sfânta duminicã,
‘N dalba bisericã.
ªi m-au rãstignit
‘N cruce de mãr dulce,
Sus cu faþa-n jos,
Jos cu faþa-n sus.

ªi-unde cã-mi bãteau
Prin palme, prin tãlpi,
Þinte ºi piroane,
Piroane de fieru,
Þinte de oþel.
‘N faþã le bãtea,
‘N dos le þintuia,
Sânge ciuruia,
La pãmânt cãdea;
Cu mâna luau,
La deal de-aruncau Tot vin se fãcea.
ªi-unde-l îmbrãcau
În cãmaºã verde,
Verde de urzicã,
Rãu trupºor’ bãºicã.
ªi-unde-l încingea
Cu brâu de mãceº,
Roºu ºi-nþeposªi unde mi-l strângea,
Sudoarea-l trecea,
Lacrimi ciuruia,
La pãmânt cãdea;
Cu mâna lua
La deal de-arunca Tot grâu se fãcea.
ªi-n cap ce-i punea?
Coroanã de spini,
Spini de mãrãcini.
ªi când o-aºezarã
Lacrimi ciuruia,
Sudoarea-l trecea,
‘N barbã se-nnoda,
La pãmânt cãdea;
Cu mâna lua,
‘N mânãstiri ducea Tot mir se fãcea:
Mir la mânãstire,
Mir la pomenire,
Gata la norod,
La norodu tot.
Faþa lui Hristosu
Fie de folos,
L-anu ºi la mulþi ani.
Crunþi, Popovici, 1934, n.21

-Tot stau, Doamne, sã te-ntreb
ªi-acum, Doamne, eu mi-am stat
ªi, Doamne, te-am întrebat:
Când e capul vacului,
Sfârºitul pãmântului,
Concenirea mirului?
-Când o bate fiu pe tat-su,
Fiicã-sa pe maicã-sa,
Cei mai mici pe cei mai mari,
Atunci capul vacului,
Sfârºitul pãmântului,
Concenirea mirului.
(Cutare), Fãt-Frumos,
El sã fie sãnãtos
Cu-ai lui fraþi, cu-ai lui pãrinþi!
Borduºani, Neagu, 1946, n.XII.
N O T E:
1. Citat reprodus din Folclor din Vlãdeni, 2006, p.9.
2. Informator: Aurel Gh. Filip, 59 ani, 23 iulie, 2008,
Slobozia.
3. Idem punctul 1.
4.Titlurile textelor denumesc tipuri de colinde ºi au fost
date dupã Monica
Brãtulescu: Colinda româneascã, Bucureºti, 1981.
5.Trimiterile de felul n.32 etc ºi numerele din faþa textelor
indicã ordinea
colindelor în manuscrisul Augustin Mocanu: “La fântâna
linã.” Colinde
strãvechi din câmpia soarelui, 2008
B I B L I O G R A F I E:
0. Deschide uºa, creºtine! Colinde populare româneºti,
Ediþie îngrijitã de
George Cãlin ºi Stelian Bãducu, Urziceni, 2006.
1. Bilþiu Pamfil, Gheorghe Gh. Pop: “Sculaþi, sculaþi, boieri
mari!” Colinde din
judeþul Maramureº, Cluj-Napoca, 1996.
2. Brãtulescu Monica: Colinda româneascã, Bucureºti,
1981.
3. Burlacu George: La umbra subþire a salcâmilor, Fundaþia
Naþionalã Niºte
Þãrani, 2000, f.l.
4. Cântece de pe Ialomiþa. Culegere de folclor,
Inspectoratul ªcolar al Judeþului
Ialomiþa, 1971.
5. Folclor din Giurgeni, Primãria comunei Giurgeni, judeþul
Ialomiþa, Editura
Helis, 2006.
6. Mocanu Augustin, Cristian Obrejan: “La fântâna linã.”
Colinde strãvechi din câmpia soarelui, carte-manuscris,
Slobozia, 2008.
7. Neagu Gh. I. : Colinde din Ialomiþa, Roºiorii-de-vede,
1946.
8. Neagu Gh. I. : Folclor din Câmpia Dunãrii, EPL,
Bucureºti, 1969.
9. Pãsculescu Nicolae: Literatura popularã româneascã,
Bucureºti, 1910.
10. Popovici Vasile I. : Cântece (Colinde) de Crãciun ºi
Anul nou din judeþele Dâmboviþa ºi Ialomiþa, Bucureºti,
1934.
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SFÂRªITUL LUMII
Câmpul Rusalimului,
De marginea drumului,
Un d-aleroi, Doamne, (ref.)
Mi-este-un leagãn de mãtase,
Dar în leagãn cine ºade?
ªade bunul Dumnezeu,
Mititel, dãsfãºãþel,
În foi de mãr mi-e-nfãºãþel.
De sus plouã ºi mi-l scaldã,
De sus linge ºi mi-l unge,
Zâne trec ºi mi-l aplec;
Vântu bate, mi-l leagãnã.
De la leagãn mai la vale,
Mi-este-un scaun de argint.
Da pe scaun cine ºade?
ªade (cutare) Fãt-Frumos
ªi-l leagãnã pe Cristos.
Leagãnã-mi-l, întreabã-mi-lãi:

G L O S A R:

apleca, vb – a alãpta
arapi, s.m. – arabi
aromi, vb. – a aþipi
beci, adj. m. pl. – berci
boiþi, s.m. pl. – dim. de la bou
chelãriþã, s.f. – administrator, econom
chilotã, s.f. – pilotã
chindosi, vb. – a chindisi, a broda
ciochinã, s.f. – partea din spate a ºeii
coftorie, s.f. – stofã preþioasã, cofterie
colãcer, s.m. – colãcar, chemãtor de nuntã
concenire, var. cuncenire, s.f. – sfârºit
gãitãneºte, adv. – ca firul de gãitan
îmbârleji, var. împârlezi, vb. – a se nimeri ?
lãscãi, s.f. pl. – monedã veche de valoare
neînsemnatã, sing. lescaie
mãciuci, vb. – a bate cu mãciuca
rât, s.n. – teren cu iarbã pentru cosit
schinduf, fã, s. – cimbriºor
slovi, vb. – a scrie
smârcotici, adv. – umblând încet, ca prin smârcuri
stropida, vb. – a scoate sunete cu nasul, a strãnuta
taler,i, s.m. – monedã austriacã de argint
þintui, vb. – a fixa ceva, a nitui
vãmãºesc, adj. – referitor la vameº
zbici, s.n. – bici
zgârbaci, s.n. – gârbaci, bici de curele
zgârbãci, vb. – a bate cu gârbaciul
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Cã familia Catargi
fãcea parte din
neamurile boiereºti de
vazã este un fapt de
necontestat, însãºi
marele domnitorcãrturar al Moldovei,
Dimitrie Cantemir în a
sa valoroasã operã
prof. Dinu Daniel
D e s c r i p t i o
Moldaviae, enumerând familiile nobile din Moldova,
pomeneºte pe Catargieºti printre familiile vechi
pãmântene alãturi de Arbureºti, Bogdãneºti, Burgheleºti,
Cârpeºti, Clucereºti, Gãneºti, Mieleºti, Stârceºti, Tãlpeºti
º.a., pe care îi considerã ca români din tatã în fiu, în
timp ce despre alþii precum: Cantacuzinii, Chrysovenghi,
Neculeºti, Paladieºti, Ruseteºti, Tudoreºti afirmã cã sunt
greci la origine; Cantemireºti - tãtari; Costineºti - sârbi;
Crupieki, Pisoski - poloni; Cerkezi - cerchezi, º.a.m.d.1
Prima atestare a numelui Catargiu se gãseºte întrun act al Schitului Stãneºti din judeþul Vâlcea. Referirea
se face la bãneasa Maria Catargioaica, soþia Banului
Ienache Catargiu, sorã a postelnicului Radu Buzescu
(sunt cunoscute rolul ºi importanþa acestei familii sub
domnia marelui Mihai Viteazul) care la 1616, cãtre
sfârºitul primei domnii a lui Radu Mihnea închinã
mãnãstirea Stãneºti Patriarhiei din Alexandria. Având
în vedere încuscrirea lui Ienache Catargi cu una dintre
cele mai importante familii de boieri români (Buzeºtii)
precum ºi înalta slujbã, aceea de Ban putem a deduce
cã acesta se trãgea dintr-o viþã nobilã pãmânteanã ºi
cã se bucura de privilegiile boierilor de þarã cu mult
înainte decât data mai sus menþionatã.2
Acest Ban al Craiovei, Ienache Catargi va mai fi
pomenit în anii urmãtori, aflându-se în slujba domnitorului
Radu Mihnea ºi în cea de a doua domnie a acestuia
(1621) însoþindu-l pe domnul Munteniei în rãzboiul de
la Hotin purtat de turci contra polonilor, aducând turcilor
mari servicii diplomatice, pentru ca apoi sã-l gãsim
amestecat în luptele pentru tronul Munteniei, alãturi de
gruparea potrivnicã a lui Matei Basarab în al treilea
deceniu al secolului al XIX-lea.3
În urma unei confruntãri armate dintre taberele
boiereºti cu sprijin turcesc, una favorabilã urcãrii în tron
a lui Matei Basarab din Brâncoveni ºi alta potrivnicã
acestuia ºi sprijinitoare a lui Radu al Xl-lea, fiul fostului
domnitor Alexandru Ilieº din care fãcea parte ºi Banul
Ienache Catargiu ºi care a ieºit înfrântã la DudeºtiPlumbuita, familia Catargiu este nevoitã sã se retragã
în Moldova.4
Matei Basarab îi confiscã întreaga avere ºi casele
din Târgoviºte ºi le dãruieºte boierului credincios

I. Biografia lui Barbu Catargiu
velvornic Dragomir Creþulescu.5
Despre ramura familiei Catargiu fugite în
Moldova, care pe lângã Ienache mai cuprindea ºi pe
Nicolae ºi Apostol Catargi cronicile ne lasã mai multe
ºtiri în timp ce despre ramura credincioasã domnului
muntean ºi rãmasã în Þara Româneascã nu se
pomeneºte nimic în cronici.
Astfel, Apostol Catargi este amintit alãturi de
domnitorul Petriceicu Vodã, logofãtul Miron Costin ºi
alþi boieri cã s-a stabilit din 1674 în Polonia, când
domnitorul amintit a pãrãsit pentru prima datã tronul
Moldovei. Acest Apostol Katargi a dobândit
împãmântenirea polonã ºi a primit mari ranguri boiereºti
pe lângã curtea suveranului acestei þãri.6
Din membrii familiei Catargi rãmaºi credincioºi
domnului muntean se trage cel care spre sfârºitul
secolului al XVIII-lea este pomenit ca velclucer, anume
ªtefan Catargiu cãsãtorit cu Tiþa Stanca, din marea
familie boiereascã a Vãcãreºtilor ºi care vor avea ca
urmaº nãscut în 1807, pe Barbu Catargi, personalitate
politicã de mare prestigiu.
Nu se cunoaºte exact când, este cert însã cã ªtefan
Catargiu cumpãrase de la boierii Filipeºti moºia, conacul
ºi casele vechi boiereºti de la Maia, devenind noul stãpân
al acestor meleaguri ºi iatã-l la 1810 ctitor al unei noi
biserici, pe lângã cea existentã deja în sat încã din 1779:
„Acest nou sfânt locaº, purtând hramul Sf. Ierarh
Nicolae, - scrie în pisania veche în marmurã de la intrare
- a fost zidit la anul 1810 de rãposaþii în Domnul,
ªtefan Catargiu ºi soþia sa Tiþa ca mulþumire cã lea dãruit ca fiu pe Barbu ce fu asasinat în anul
1862, iunie 8 în calitate de prim ministru”. 7
Cel cãruia pãrinþii i-au dedicat aceastã bisericã,
Barbu Catargiu avea sã devinã o impresionantã
personalitate a vieþii politico-sociale ºi culturale din
secolul revoluþiilor ºi al modernizãrii României, care-ºi
va pune amprenta cu prisosinþã ºi asupra prestigiului
moºiei Maia, în care el a copilãrit ºi pe care a îndrãgito pânã la moarte.
Aºadar, Barbu Catargiu s-a nãscut la 26 octombrie
1807 în casa pãrinteascã din Bucureºti, fiind fiul marelui
vornic ªtefan Catargiu ºi al Tiþei (Stanca) Vãcãrescu,
numele fiindu-i dat de bunicul sau de mamã, Barbu
Vãcãrescu, la rândul sãu personalitate de prestigiu a
vieþii politice ºi culturale româneºti.8
Copilãria ºi-a petrecut-o în cea mai mare parte la
moºia Maia, iar la vârsta de 12 ani a fost înscris ºi a
urmat ºcoala greceascã de la Mãgureanu, unde a fost
coleg cu mulþi feciori de boieri, cu care se va întâlni mai
târziu pe scena vieþii politice.9

In spiritul vremii, ca majoritatea fiilor de boieri,
intre 1825-1834 este trimis de pãrinþi la Paris, pentru a
urma cursurile universitare . Înclinaþia sa predilectã spre
viaþa politicã, l-a determinat sã aprofundeze toate
ºtiinþele care sã contribuie la formarea sa ca un bun
politician precum: literele, dreptul, istoria, filosofia,
finanþele ºi economia politicã . Aici l-a avut coleg pe
viitorul domn al Þãrii Româneºti, Barbu ªtirbei cu care
a legat o trainicã prietenie. Se spune ca in anul 1830 ,
aceºtia au trecut pragul celebrei ghicitoare pariziene
Madam Lenormand, care a prezis coroana domnitoare
pentru ªtirbei ºi moartea prin violenþa pentru Catargiu.
Aceastã predicþie a influenþat pânã intr-atâta spiritul
sãu de altminterea pozitiv ºi lipsit de credulitate, încât în
toate momentele critice ale vieþii sale, el îºi va aduce
aminte de ea. Pe la 1859, pe când se întorcea de la
vânatoare la moºia sa Maia ºi era numai la câþiva paºi
departe de casã, caii se speriarã si trãsura se rãsturnã.
Catargiu sãrind din trãsura, puºca ce þinea la mãna se
descarcã. Doamna Catargiu, auzind detunãtura, îi alergã
înainte plinã de groazã sa nu se fi întâmplat fatala
prevestire; dar Catargiu, înþelegând spaima soþiei sale,
o asigurã cu vorbele: ,,Nu de asta data, dragã
Catinco!”10
În 1834, la vârsta de 27 de ani, revenit în þarã, tânãrul
Barbu Catargiu, alãturi de alþi boieri, minþi luminate,
precum I. Heliade Rãdulescu, Emanoil Bãleanu, I.
Câmpineanu, Scarlat Creþulescu, I.Russet, Grigore
Cantacuzino, C. Manu º.a. va fonda Societatea
Filarmonicã, organism menit a ridica nivelul cultural al
românilor prin crearea unui teatru naþional, tipãrirea de
cãrþi româneºti dar ºi de atitudine politicã împotriva
abuzurilor guvernului lui Alexandru Ghica, domnitor în
Muntenia la acea vreme.
Lãsând la o parte unele încercãri literare, în special
în domeniul dramaturgiei ºi a criticii de artã, la Societatea
Filarmonicã, Barbu Catargiu, s-a lansat alãturi de colegii
sãi de idei, într-o acerbã luptã politicã cu domnitorul
regulamentar A. Ghica.
Având de acum ,,regulamentara” vârstã de 30 de
ani, B. Catargiu a fost ales membru în Obºteasca
Adunare, în ciuda împotrivirii Domnitorului Alexandru
Ghica.
Dimitrie Cantemir, Descriptio moldaviae
I. Brezeanu, Manastirile zise inchinate , pag.53
3
Miron Costin, in Cronicari Romani, vol.I, pag.265
4
Engel,ap.Sincai,III,pag.26
5
Miron Costin, Op. cit.,pag.306
6
Ion Neculce, in Cronicari Romani, vol.II,pag.224
7
Stelian Neagoe, Cazul Barbu Catargiu – O crima
politica perfecta, Editura Scripta, Bucuresti, 1992,
pag.46
8
Ibidem, pag.46
9
Ibidem,pag.46
10
Ibidem, pag. 48
1
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Tãviþã de argint donatã Bisericii de
Ecaterina Catargiu - soþia lui Barbu
Catargiu, având gravatã data 8 iunie 1862
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Potir de argint donat Bisericii „Barbu
Catargiu“ de cãtre Leon Beclard - ginerele
lui B. Catargiu

(continuare în numãrul viitor)

ILIE COMÃNIÞA

COROANÃ DE
SONETE
Ca-ntr-o procesiune maiestuoasã,
Cu inima de jar îþi scriu sonete,
Pun luna ca opaiþ în perete,
În gândul meu te-asemãn cu-o crãiasã!
Aleg cuvintele pe îndelete,
Pe frunte-þi pun gãtealã de mireasã,
Palatul nopþilor ne va fi casã,
Mirajul ºoaptelor sã ne îmbete!
Te-aºtept sã vii când plouã pe
amurguri,
Când este cerul înroºitã vatrã,
Sã ne-nãlþãm pe-nchipuite ruguri,
O flacãrã de parã-mbrãþiºatã,
Sã mi te strâng la piept cu încântare,
Narcotizat de-o stranie sãrutare!

***
Ca-ntr-o procesiune maiestuoasã,
Începem ritualul dezmierdãrii,
Ne arcuim ca semnele-ntrebãrii,
Foºnim ca iarba sub tãiº de coasã!
Tãrâm al visului ºi-nfiorãrii,
Tresari sub mângâierea mea sfioasã,
Vibrezi sub o pornire tumultoasã
Ca trestia pe lacul înserãrii!
Pe umerii rotunzi ca o colinã
Cad ploile de foc ºi de sãruturi,
Strãbatem parcã tainice þinuturi,
Ne regãsim în dragostea divinã,
Întemniþaþi în templele tãcerii,
Abandonaþi în braþele plãcerii !

***
Cu inima de jar îþi scriu sonete,
În albe nopþi când mi te cheamã dorul,
Atunci cuvintele încearcã zborul
ªi lasã-n suflet urme de comete!
Le-aud cum susurã, precum izvorul,
Vibrãri de ºoapte molcome ºi-ncete
ªi le desfac din tainice corsete
Spre-a se-ntrupa din ele doar fiorul!

O, lasã-mi-te-n braþe ca o apã,
Sãrutul meu sã-þi fie-nvolburare
ªi vuiet de cascadã la izvoare,
Miraj de care nimeni nu te scapã!
Sã fim un foc pe þãrm de înserare,
Un foc ce nu stinge niciodatã!
***
În gândul meu te-asemãn cu-o crãiasã,
O zânã coborând dintr-o poveste,
Tãrâm de basme viaþa azi îmi este,
Cînd braþelor te dãrui generoasã!
Cu glasul vântului îþi dau de veste,
Când singur sunt ºi dorul mã apasã,
Aºtept sã vii ca marea furtunoasã,
Sã mã ridici pe insolite creste !
Sã-mi pui pe umeri înspumate ºaluri,
Setos sã-þi cat înfierbântata gurã,
S-aud în scoici descântece de valuri,
Sã îþi dezmierd fantastica fãpturã
ªi trupul tãu fluid venind spre maluri
Chemat de-o irealã aventurã !

***
Aleg cuvintele pe îndelete,
Precum safirele pe þãrmul mãrii,
Nimic, iubito, sã nu dãm uitãrii,
Sã fim un zbor serafic de egrete!
Cuvântul stã sub semnul nerãbdãrii,
E-un filigran cu încifrãri secrete,
În joc de dor ºi cu miºcãri discrete
Noi îi redãm dorinþa înãlþãrii!
Lumina lui ne binecuvânteazã,
E ca un mir pe fruntea-nfierbântatã,
L-ascult cu rãsuflarea-ntretãiatã
În sfintele sonete cum vibreazã
ªi-aduce bucuria aºteptatã,
E-n sufletele noastre ca o razã!

***
Pe frunte-þi pun gãtealã de mireasã
ªi diadema sãrutãrii mele,
Þi-ndrept încet ºuviþele rebele,
Când capul tãu pe pieptul meu se lasã!

Hai s-ascultãm, iubita mea, cuvântul
Care ne-adunã ºi ne rãscoleºte,
Ne face aripã ce-o poartã vântul

Aprind fãclii din policrome stele,
Le-aºez ca lumânãri în cap de masã,
Ca în lumina lor misterioasã
Sã fie dansul nostru, dans de iele!

Când sângele-n artere viscoleºte
ªi ne-mprumutã-o aurã divinã,
Împresurându-ne cu aur de luminã!

Tu mi te laºi în braþe ridicatã,
Þi-e trupul ca flacãra nepotolitã,
O albã lumînare nenuntitã,

***
Pun luna ca opaiþ în perete,
Sã-þi lumineze nopþile cu doruri,
Te chem sã tragem pe amurguri storuri
Þesute din înnegurate plete!
Ni-s braþele avide dupã zboruri
ªi buzele încearcã dor de sete,
Rãsunã-n inimi tact de castaniete,
Se-aprind în noi vulcanice pârjoluri.

Veghez sã nu se stingã niciodatã,
De dor sã fie veºnic mistuitã
ªi tot din dor sã fie întrupatã!

***
Palatul nopþilor ne va fi casã,
Iubirea ni l-a dat ca moºtenire,
Nu avem act de-mproprietãrire,
Dar noi suntem succesorala masã !

Stãpâni pe-a cerului nemãrginire,
Ne-aflãm sãlaº sub salcia pletoasã
ªi-acoperiþi de bolta-i rãcoroasã,
Descoperim preludiul în iubire!

Voi strânge-n palme sânii cu ardoare,
Pietroºi ca boabele de struguri,
Am sã le muºc îmbobociþii muguri,
Trezind în corpul tãu înfiorare!

Pe umeri mâinile-nfloresc, corole,
ªi par alcãtuiri de ikebana,
Potire purpurii de galdiole,

Ne-om dãrui cu-atâta frenezie,
Trãind intens unicitatea clipei,
Când mâna zbor de pasãre învie

Le sãrutãm cu focul gurii rana
ªi-apoi ne dãruim cu disperare,
Iubirii ca supremã alinare!

Te-oi mângâia cu marginea aripei,
Ca magma-n creºtere clocotitoare
Aºa vom fi sub foc de sãrutare!

***
Mirajul ºoaptelor sã ne îmbete,
În tainã ºti-vom s-ascultãm tãcerea,
Iubito, ce superbã-i revederea
Când „Te iubesc!” vrea gura sã repete!
Lumina ochilor ºi scânteierea
M-atrag spre tine, forþe centripete,
Cuceritor, în ritm de castaniete
Începe dansul mâinii – mângâierea!
Trãim intens vrãjitoria clipei,
Când gheizer este sângele-n artere
ªi zborul braþelor e al aripei
Ce ne înalþã înspre zãri sublime,
Supliciul trupului e o plãcere
Ce de la tine, dragoste, îmi vine!
***

***
O flacãrã de parã-mbrãþiºatã,
Ce se ridicã pe altare sfinte,
Aºa suntem ºi spun ca-n jurãminte,
De foc ni-i dragostea împurpuratã!
Þi-aduci de mângâierea ta aminte?
Enigma ei sã n-o vrem dezlegatã,
Ca pe-un totem s-o þinem viaþa toatã,
S-o încrustãm în magice cuvinte!
Acum, iubito, sã-mi aduci sãrutul,
Sãrutul pur ºi tainic de fecioarã,
Când braþe de liane ne-nconjoarã

***

Te-aºtept sã vii când plouã pe amurguri, Sã mi te strâng la piept cu încântare,
Ingenuã s-apari din depãrtare,
Precum madona-ºi strânge-n braþe
Sã ne oprim sub sãlcii plângãtoare
pruncul,
Pieduþi în paradisul unor crânguri.
Ca florile pornind dintr-un peduncul
Mã voi deschide sub sãrut de soare!
Am sã te protejez c-o-mbrãþiºare,
Când te-or cuprinde-nfierbântate friguri
Vei fi regina nopþii în crepuscul,
ªi vom dori ca sã rãmânem singuri
Ce rãspândeºte-arome-mbãtãtoare
ªi ploaia s-o trãim cu încântare!
ªi pe divina, diafana-þi floare
Voi fi un fluture de vis, minuscul!
Înfioraþi vom sta sub o umbrelã,
Acoperiº de tainã ºi iubire,
ªi vom trãi în sfântã contopire,
Vom fi-n furtuna dorului o velã
Uniþi printr-o bizarã alianþã,
Tãind prin valuri drum spre împlinire,
Eu mi-am gãsit prin tine împlinire,
Pierduþi în braþele ca o vãpaie
O sã uitãm c-afarã este ploaie!
Iubirea ta e-un munte de speranþã!
Te-aºtept, iubito,-n faptul înserãrii,
Sã îmi aduci hipnoza-mbrãþiºãrii!
***
Când este cerul înroºitã vatrã
ªi par de foc toþi arborii grãdinii,
Te caut la rãspântia luminii,
Edenicã-ntrupare adoratã!
Am sã aºtern în calea ta petunii,
Misterul care-nvãluie o ºatrã,
Pe braþul meu vei fi crucificatã,
Te-oi decânta când sunt aprinºi tãciunii!
În orele de vis, crepusculare,
Cu fericirea de-a fi împreunã
Vom colinda cãrãrile lunare
ªi vom rosti chemãri ce ne adunã,
ªi-ntr-un tãrziu,când tãlpile hoinare
Vor obosi, vom spune :”Noapte bunã!”

***
Sã ne-nãlþãm pe-nchipuite ruguri,
Cãci arderea dã dragostei valoare
ªi e-n esenþã purificatoare
Când ea cuprinde suflete ºi gânduri.

***
Narcotizat de-o stranie sãrutare,
Sfioasã picurându-mi-o pe buze,
Tu mã transformi în tremurânde frunze
ªi mã aduci în prag de exaltare!
Greºim din dragoste, ne cerem scuze,
Iubirea-n inimi e mistuitoare,
Noi o trãim c-o splendidã candoare
ªi cu porniri ce-s aparent confuze!
Avem în noi eterna puritate
A apelor la cumpeni de izvoare,
Orice-ntâlnire e o sãrbãtoare,
Un timp de vis ºi irealitate!
Dã-mi mâinile ºi-n dans sã se-nfiripe
Beatitudinea acestor clipe!
Sã îngropãm în amintiri trecutul,
Noi ne-am nãscut prin dor a doua oarã,
Pe lumea-aceasta dragoste ni-i scutul!

11

În final, câteva GÂNDURI sincere:
1. Pe Ceauºescu, eu personal nu-l pot condamna
decât pentru douã lucruri: ne-a vândut, pe sub mânã,
la nemþi, saºii ºi ºvabii (elemente indespensabile de
civilizaþie, de colaborare ºi de echilibru etnic în
Ardealul permanent ºi discret revendicat) ºi ne-a
înmulþit þiganii prin zecile de „decreþei” pe care-i avea
fiecare familie, în urma faimoaselor decrete de prin...,
potrivit cãrora fiecare familie era obligatoriu sã aibã
cel puþin trei copii (ulterior patru). Cei care
naveau, dintr-un motiv sau altul, plãteau un impozit
mai mare. Româncele nu s-au conformat, au murit cu
miile în avorturi stupide, dar minoritatea noastrã cea
mai prolificã a devenit ºi mai numeroasã. Acum
vânzolesc Europa, dar tot în patria lor vin. Construiesc
castele, sate, oraºe, au maºini luxoase, mulþi sunt
ºocant de bine îmbrãcaþi, dar nevestele lor tot n-au
renunþat la tradiþionalii papuci, îºi trimit copiii la ºcoalã,
unii dintre ei îºi iau chiar ºi permise de conducere
auto, deºi mulþi citesc cu greu, dar conduc bine.
Nimeni nu ºtie cu ce bani. Oricum, progreseazã, au
energie, au simþul afacerilor, multe dubioase, dar nu-i
poþi dovedi, cumpãrã ºi vînd orice, fãrã scrupule, chiar
ºi suflete. O glumã amarã: „Ce vor zice þiganii dupã o
sutã de ani în România?” „Strãmoºii noºtri au fost
românii.” De ce nu le-om fi zicând noi þigani, aºa cum
îºi zic ei înºiºi? Cine ºi cu ce scop ne-a bãgat nouã ºi
lor în vocabular rãdãcina numelui nostru „rom”?
Oricum, miºcare genialã de discreditare a noastrã, dar
sigur nefãcutã de ei, doar beneficiari! În limba lor
„þigan” înseamnã „Om”. Tot þigani le zic ºi nemþii
(zigeuner ) ºi spaniolii (gitano), englezii (gypsy),
francezii (gitan) ºi bulgarii (þigani). Unul dintre
sensurile cuvântului în greceºte este „athingani”, care
înseamnã „a nu se atinge.” Ei înºiºi îºi zic þigani. Tot
vânzolind Europa, am senzaþia cã se vor civiliza
înaintea noastrã. Þigan cãsãtorit cu o româncã am
mai vãzut, dar þigancã cu român niciodatã. Femeile
lor sunt mai conservatoare. Îºi duc înainte rasa. ªi
nici negustori proºti nu sunt. Mâine-poimâine vom
vorbi de ei ca de evrei. Priviþi pieþele! Ca sã se vadã
cât de mult au progresat la capitolul „civilizaþie”, citez
dintr-un portret colectiv fãcut lor, acum un sfert de
secol de luminatul evreu trecut la ortodoxie, Nicolae
Steinhardt: „Printre þigani, Rasismul este o demenþã,
dar cum sã spun? nerasismul, contestarea unor rase
deosebite, fiecare cu însuºirile ei este o nerozie. Sunt
mai ales certãreþi, rostul vieþii lor e gâlceava, harþa,
gãlãgioºi; fãrã de larmã ºi tãrãboi se asfixiazã ºi pier;
pângãritori, au un dar de neîntrecut de a terfeli totul;
mincinoºi, minþim cu toþii, dar idealizãm realul, la ei e
altfel, ca la antimaterie. ªi gãsesc de cuviinþã sã-ºi
întãreascã minciunile cu jurãminte grele: sã-mi sarã
ochii, sã-mi moarã mama, sã fiu nebun. […] ªi nu le
poþi intra în voie. Oricât de frumos le vorbeºti: orice
umilinþã, orice fãþãrnicie: deopotrivã de inutile. Leneºi,
urãsc pe cine le cere un efort, o lene îndãrãtnicã,
violentã ca instinctul de conservare. ªi nu pot bea în
cârciumi, numai afarã pe stradã, cu sticlele înºirate
alãturi ºi puradeii roatã ; o maidanofilie, un
exhibiþionism, o nostalgie a bâlciului; un jind al ocãrii,
þipetelor, poalelor date peste cap. Spurcãciunea. Dracul
sordid, dracul poltron, dracul þopãitor. Cãrora Coºbuc
le-a gãsit nume atât de potrivite ºi care-n infern îºi fac
din cur o goarnã.”
2. Comuniºtii, când au venit la putere, dupã 45, iau sãrãcit pe toþi românii, prin naþionalizãri, deposedãri
de terenuri, intrarea forþatã în organizaþii cooperatiste
de tot felul, dar au dat startul unei orânduiri bune sau
proaste la toþi odatã. Fiecare sã se ridice prin
competenþele ºi energiile lui. Aºa suna teoria. Cã
practica a dus la mutilarea ºi la inversarea valorilor
unei întregi societãþi, este altã poveste. În 1989, dupã
Revoluþie (sau ce-o fi fost ea) s-a furat la start. Startul
a fost dat de undeva din afarã, conducãtorii fiind doar
niºte marionete. Cei mai mulþi au fost sãrãciþi lãsânduli-se câþiva ani dobânda la CEC de 5%, iar inflaþia
ajunsese mult peste la sutã. Nimeni nu s-a mai gândit
cã se duc pe apa Sâmbetei economiile milioanelor de
oameni cinstiþi. Speranþele lor într-un trai minim decent la bãtrâneþe s-au risipit în vânt ca ºi bruma de
economii. Unii au aºteptat buimãciþi sã vadã ce se
întâmplã, ce-i aceea economie de piaþã, iar alþii au dat
tunuri, au devalorizat bãnci, au fãcut caritasuri, au
vândut pe nimic fabrici, uzine, ceapeuri, iaseuri... Într-
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un timp erau blocate pe cãile ferate sute de mii de vagoane,
unele nou-nouþe. Au dispãrut. Treci pe undeva unde ºtiai
cã a fost o uzinã, o fabricã, o întreprindere, nu vezi decât
ruine. Când a luat ºi omul simplu startul, ceilalþi - având
puterea ºi informaþia - ajunseserã la final. Li se dã, în fiecare
zi, la televizor, pâine ºi circ. Nimic nu s-a schimbat, în
politicã, de douã mii de ani, de la romani încoace...
3. Discreditându-ne pe noi înºine, în orice împrejurare,
dar mai ales prin cele mai nãstruºnice mijloace, în ochii
strãinilor, dar mai ales în ochii noºtri, pe toate canalele
mass-media, în toate publicaþiile ºi de fiecare datã când
avem ocazia sã intrãm în contact cu strãinii, am inventat
cea mai eficientã armã cu care ne servim neprietenii. De
ce nu ne vor strãinii? Ne compãtimesc...
4. Priveºte pe firul istoriei moderne a României: þara
ocaziilor ratate ºi a proiectelor pe jumãtate eºuate. Sã
argumentez: dupã Tratatul de la Berlin din 1878 (unde am
fost þinuþi pe dinafarã), am rãmas fãrã judeþele din nordul
Mãrii Negre, chipurile în schimbul Dobrogei; dupã Primul
Rãzboi Mondial, n-am putut þine nici douãzeci de ani ce
teritorii româneºti am câºtigat e treaba istoricilor sã spunã
de ce. Dupã al Doilea Rãzboi, am fost singura þarã din
Europa, deºi am luptat ºi împotriva comunismului, ºi
împotriva fascismului, care am plãtit cea mai grea datorie
de rãzboi Uniunii Sovietice ( mai mult de patru sute de
milioane de dolari, la nivelul de atunci). Aproape de
Revoluþie, aveam datoria faþã de Occident achitatã, pe
când Ungariei ºi Poloniei Occidentul le-a ºters datorii de
zeci de miliarde de dolari. Dupã Revoluþie (sau ce-o fi
fost), noi am fost chemaþi la masa bogaþilor mai târziu, la
firimituri, pentru cã politicienii noºtri, în loc sã vadã
interesul naþional, se certau ca la uºa târgului, fãceau
contrarevoluþii sau mergeau cu pâra la strãini. Acum, dupã
douãzeci de ani, suntem în Europa, o provincie
lãturalnicã, bunã pentru forþã de muncã, materii prime câte mai sunt - , piaþã de desfacere pentru mãrfuri, uneori
dubioase. Mereu suntem nevoiþi s-o luãm de la capãt, ca
un blestem, ca un Sisif. Mãcar lui îi admiri tãria de a o lua
mereu demn de la capãt...
5. Patriotismul o noþiune aproape uitatã nu este
produsul unui singur om, ci al colectivitãþii. Pentru noi,
românii, cel mai rãu lucru este cã nu ne ºtim datoria
patrioticã. Gândim în cliºee gata fabricate sau ni le-am
fabricat în timp: la noi este numai rãu, la ei curge lapte ºi
miere. Pentru noi, un strãin este un etalon, dacã nu - un
ideal. Când îl cauþi sub preº, are mai mult gunoi ca noi.
Singurii care ºtiu cel mai bine ce-i Europa, sunt amãrâþii
de muncitori, „cãpºunarii”, cum le zicem noi generic.
Pompeazã anual miliarde de euro în þarã, iar politicienii
noºtri se laudã cu creºterea PIB-ului, cu mãrirea rezervei
valutare, cu un ritm înalt de dezvoltare. Când vin în
concedii în þarã, îi mai înºelãm încã odatã: cum se întâmplã,
cã scade cursul leului totdeauna în vacanþele lor! ªi câte
infinite drame familiale ascunde plecarea acestora!... Patria
asta a noastrã, fãrã ei, parcã n-are suflet. Un trup amorþit
care abia se târãºte...Târâtã cu greu de niºte politcieni
flãmânzi de putere, lipsiþi de patriotism, toþi plãmãdiþi în
comunism. Nenorocirea este cã au început deja sã-ºi
creascã pe lângã ei vlãstare tinere, parcã ºi mai viguroase,
cu rãdãcini ºi mai adânci, ca sã aibã de unde suge...
6. Un principiu moral care cred cã s-a instalat definitiv
în România: ginta ºi geanta. Nicio urmã, cât de micã, de
selecþie profesionalã, mai ales în politicã ºi în
administraþie, bineînþeles, la nivelul funcþiilor. Întrebarea:
este de-al nostru? devine unicul criteriu de selecþie. S-a
instituit ºi deja s-a consolidat principiul piramidei, sau al
ciorchinelui, cum vrei sã-i zici. ªeful cel mare susþine pe
ai lui, bine agãþaþi; aceºtia, la rândul lor, pe protejaþii lor,
ºi tot aºa, pânã la bazã: care cârteºte, rãmâne, în cel mai
fericit caz, fãrã pâine. Ca pe timpul fanarioþilor. Care dã
mai mult. Eminescu zicea cã de atunci s-a schimbat
structura moralã a românului. O sutã de ani, ca sã
supravieþuiascã, acesta a fost nevoit sã mintã, sã fure, sã
înºele s-a adaptat situaþiei crunte. Nenorocirea e cã a
rãmas cu meteahna adaptãrii pânã azi. Înainte de fanarioþi,
când Mircea, ªtefan cel Mare sau Mihai chemau la oaste,
apoi sãreau þãranii, nu stãteau pe gânduri, nici nu se
ascundeau. Luptau ºi mureau pentru pãmântul lor. Azi,

aceºti voievozi, dacã mai beneficiazã de câteva rânduleþe
în cãrþile de istorie...
7. Nici acum, dupã atâta amar de ani, adicã de la
1848, când au trecut peste noi atâtea experienþe ºi
accidente ale istoriei, n-am învãþat nimic, fiindcã n-am
citit în profunzime sensul lui „Deºteaptã-te, române,
din somnul cel de moarte...” Sãrmanul Andrei Mureºanu,
dã vina pe alþii, dar bine zice cã sã te deºtepþi din prostie...
Ar trebui ca Mureºanu sã ne þipe în urechi acest cântec,
sã ne spargã timpanele! Poate vom citi ca Oedip, dupã
ce ºi-a scos ochii, înãuntrul nostru, nu în afarã, greºelile
noastre...
8. Ce pãcat cã evreii au plecat în þara lor sfântã în
valuri succesive! Noi, popor de þãrani, am fi învãþat de
la ei nu numai negustoria, ci ºi harul cãrþii. Aþi vãzut
vreodatã vreun evreu autentic, prost? Asta pentru cã,
atunci când se duc la ºcoalã, ºtiu deja din familie Tora.
Nu ºtiu cum se face cã, (nu vreau sã zic precum eroul lui
Creangã: „Mã, parcã asta-i þara spânilor”) cu cât au
plecat mai mulþi, cu atât au rãmas mai mulþi. Pe care întrebi,
dintre cei mai rãsãriþi români, afli cã, dacã nu-i evreu de
tatã, cel puþin de mamã este, sau are rudã al ºaptelea
neam. Au aflat cã evreii sunt la mare cãutare. Dacã nu
reuºesc sã fie evrei, fac ce fac ºi se dau masoni. C-aºa-i
la noi. Mãcar de le-ar copia ºi calitãþile: culþi, inteligenþi,
rafinaþi, solidari. În lipsa nemþilor plecaþi, ar trebui sã-i
luãm drept model.
9. Fiecare þarã-ºi are grijã de supuºii sãi pânã-n
pânzele albe. Americanii, deºi ruºinos învinºi, n-au vrut
sã stea de vorbã cu vietnamezii, pânã nu li s-au predat
ultimele ºase cadavre de soldaþi, sã-i ºtie ei la cimitirul
eroilor „Arlington”. Ai noºtri soldaþi zac cu sutele de mii
prin stepele ruseºti. Suntem mici, este imposibil sã le
aducem acasã oasele risipite. Dar este posibil ca în
fiecare localitate din România sã le facem câte un monument pe care sã le gravãm numele. Mãcar atât. Cred cã
de aici ar trebui început marele proiect al regenerãrii
neamului, prin patriotism. Au fost de admirat vietnamezii
într-un rãzboi nimicitor, în care viaþa individualã nu mai
conta, ci doar patria. Le-au pârjolit americanii junglele
unde se ascundeau, le-au bombardat satele ºi fiecare
locuinþã centimetru cu centimetru. Vietnamezii ºi-au fãcut
tuneluri râcâind cu ghearele pe sub pãmânt ºi apãreau,
stupefiant, în centrul Saigonului. Au biruit pentru cã
aveau o patrie în suflet. Nu luptau ei pe viaþã ºi pe moarte
doar cã le ordona un comandant!
10. Pentru urmãtoarele gânduri, trebuie sã citez o
frumoasã legendã, întîlnitã în cartea lui Cinghiz Aitmatov,
„O zi mai lungã decât veacul”. Demult, în stepele Asiei
Centrale cutreiera, printre triburile sedentare, un trib
temut, al juanjuanilor. Jefuiau ºi luau prizonieri. Pe
aceºtia îi rãdeau pe cap, apoi îi înfãºurau cu piele crudã
de cãmilã. Sub arºiþa stepei, pielea se usca, apoi se
strângea provocându-le dureri inimaginabile. Mulþi
mureau, iar altora li se întorceau firele de pãr înapoi în
os, ºtergându-le memoria ºi provocându-le întunecarea
minþii. Dupã cinci zile, nu-ºi mai recunoºteau decât
stãpânii, iar toate gândurile li se îndreptau spre
îndestularea pântecelui. Puterea stãpânului era lege.
Deveneau mancurþi, mult mai preþuiþi decât slugile lor
obiºnuite. Legenda mai spune cã una dintre mame n-a
vrut sã accepte cã fiul ei nu mai este în viaþã, aºa cã a
plecat sã-l caute. L-a gãsit pãzind turmele de cãmile ale
stãpânului. Toate încercãrile acesteia de a-i reface
amintirile au eºuat, chiar dacã i-a dat sã bea ºi sã mãnânce
din merindea ei sau i-a îngânat cântece de leagãn. La
îndemnul stãpânului, mancurtul n-a ezitat sã îndrepte
sãgeata spre ea ºi sã tragã. Pline de miez sunt reflecþiile
puse de autor pe seama femeii: „Îi poþi lua omului
pãmântul, averea, îi poþi lua chiar viaþa, dar cine s-a putut
gândi, cine-a cutezat sã se atingã de aducerea aminte?”
O asemenea mancurtizare ideologicã dirijatã au suferit
românii, ºi nu numai ei, începând cu anii 50, pentu a-ºi
pierde identitatea moralã.
La Revoluþie, ca ºi în cazul femeii, au renãscut
speranþele. Numai pentru câteva zile, cãci, încet dar sigur,
cu tenacitae, s-a reînceput o altã mancurtizare, mult mai
perfidã, dirijatã cu dibãcie, iar mancurþii s-au insinuat în
viaþa publicã, în viaþa politicã, în viaþa culturalã, dirijând
din umbrã... Pânã nu mai avem domnitori, pânã nu mai
avem scriitori, pânã nu mai avem fiinþã naþionalã...
Întrebaþi vreun absolvent de liceu dacã mai ºtie cine au
fost Coºbuc sau Goga, Ion Vodã Viteazul sau Mircea,
Dimitrie Cantemir sau Budai Deleanu...
Titi Damian
(continuare în pag. 13)

“Molima”
de Ioan Neºu

Pe data de 19 octombrie a.c. am primit aceastã
carte din partea autorului, un gest care mi-a fãcut o
plãcutã surprizã. Un insidios ºi slavã domnului astfel
de schizoizi sunt destui, ar zice: “septuagenarii ãºtia
devin hipersensibili!”. Iatã de ce, înainte de a intra
în subiectul propriu zis, plonjez în timp în 2001, când
am înfiinþat noua revistã “Tribuna literar-artisticã si
culturalã” în care aduceam ca argument ideea cã
“cel mai important pentru ea este sã existe ºi sã
reziste” ºi, “sã depindã în mod logic ºi necesar de
realizarea ei (mã refeream la cei ce îºi vor pune
semnãtura pe producþiile proprii).
Din aceste perspective, e limpede cã între ei
a fost ºi Ioan Neºu. Menþionez cã rãsfoind revista,
pânã în anul 2003, este evident cã în acea perioadã
Ioan Neºu era deja un prozator format, de talent.
Sub semnãtura lui apãruserã romanele “ Alesul”2003, “Marele necunoscut”-1995, “Privire
clandestinã”-1996 ºi “Naturã moartã cu statuie”2000. ªi toate acestea în condiþiile în care circula
cu îngrijorare întrebarea retoricã: “se mai scrie
literaturã româneascã?” Într-o succesiune logicã
venea ºi întrebarea: “se mai citeºte prozã, mai ales
cea de respiraþie?” Ambele întrebãri reveneau
obsesiv dupã 1989. Nu este mai puþin adevãrat cã
ele sunt valabile ºi astãzi, din varii motive.
De remarcat cã se miza pe “literatura de sertar”,
sertar care a fost din pãcate gol-goluþ. În schimb
piaþa cãrþii a fost invadatã de jurnalele intime, pe
care Eugen Simion le-a explorat în trei volume
intitulate “Ficþiunea jurnalului intim”, lucrãri de
anvergurã analiticã ºi exemplificare prin plonjãri în
temporalitate. Jurnalele au continuat, pentru un timp,
mai ales prin conþinutul documentar în sfera intimã,
a autorilor ºi incidenþele lor cu politica timpurilor.
N-aº vrea sã omitem hemoragia de tonuri ºi
apetitul unor oameni politici de a-ºi publica trecerea
lor prin demnitãþile deþinute, justificându-se fiecare
dupã gradul de implicare, competenþe ºi riscuri.
Toate acestea au însã un caracter propagandistic.
Pãrãsesc acest excurs ºi mã cantonez, în
continuare, pe proza lui Ioan Neºu, care
impresioneazã prin diversitate tematicã, oportunitate
evenimenþialã, fineþe ºi rafinament caracterologic,
mânuirea mijloacelor de exprimare ºi tot ce þine de
creaþia adevãratã.

De la un roman la altul, elementele de
diferenþiere, ca prozator care se respectã, ele
esenþializeazã ºi valorificã informaþiile prin translaþii
de timp ºi spaþiu raportate la cotidian cu toate cã,
uneori pare prea frust.
Cu aceste consideraþii sintetico-generalizatoare,
m-am apropriat de cartea care a fost, de fapt,
pretextul întoarcerii în timp ºi anume romanul
MOLIMA.
De data aceasta Ioan Neºu mã surprinde
pãtrunzând într-un domeniu foarte apropiat mie,
acela al presei scrise. Se confirmã deci (sau se
potrivesc) versurile lui Geo Dumitrescu: “La urma
urmei/ din câte adevãruri se compune un om?”. ªi
atunci, completez eu, o fi ºi Ioan Neºu un “nomad”
ca ºi mine ºi s-a aruncat într-o lume a neliniºtilor în
care oameni ai presei trãiesc ºi satisfacþii poate,
uneori, nãclãite de ticuri ºi patimi care intrã în
conflict cu o societate bolnavã ºi se contamineazã
ºi ei.
Explorãrile din “Molima” surprind febra ºi
sevrajul intrãrii ºi ieºirii din evenimentele de presã.
Sunt bucuros sã constat atmosfera surprinsã într-o
redacþie intratã când în derivã, când în stare de
limpiditate.
Din lecturã, am impresia cã autorul a stat aºezat
într-un ungher din-adins întunecat ºi a pândit toate
personajele, creionându-le dupã toate cerinþele
portretizãrii: fizice, morale, intelectuale, etc.
Similitudinile (fie ele ºi ficþionale) sunt evidente. În
acelaºi timp, îngroºarea unora þine de cerinþele
prozei în cauzã.
Temporalitatea? Este uºor deductibilã.
Contextualitatea? Amalgamatã, derutantã, ca un
fel de Turn Babel. Machiavelisme? Cât cuprinde.
Planurile se schimbã într-un zig-zag vertiginos pâna
la deznodãmântul catastrofal.
Aºadar, romanul este construit ºi esopic-neclar,
ambiguu, ceea ce pune imaginaþia cititorului la lucru
sã identifice trimiterile scriitorului prin experimente,
personaje, opinii, atitudini s.a.m.d.
De altfel, finalul deschide multe ºarade, prin ºi
din context, dar în primul rând prin meditaþia
redactorului ºef; “Ion Culea a ascultat comunicatul
la radio. Într-un fel nici nu a fost surprins. Buba
neagrã a plesnit. Nici nu se putea altfel. ªi-a aruncat
puþinele lucruri pe care le luase cu el, de-a valma,
în geamantan ºi s-a grãbit sã prindã primul tren.
Avea un sentiment de uºurare, de eliberare, pe care
nu-l mai simþise decând fusese lãsat la vatrã. Simþea
nevoia sã iubeascã, sã-ºi vadã prietenii, redacþia
cu mesele ei vechi…”. ªi ceva mai jos: “…Multã
lume avea lacrimi în ochi. Se foloseau des batistele.
Îºi aprinse o þigarã, deºi nu ºtia dacã este un gest
potrivit într-un astfel de moment ºi se retrase pe o
stradã mai liniºtitã, zicând cu voce tare, parcã s-ar
fi adresat cuiva: “Prostimea asta chiar plânge,
domnule!”.
Titus Niþu

PRIVINDU-NE
ÎN OCHI ...
PRIN EUROPA
(urmare din pag. 12)

A nu se crede cã sunt împotriva intrãrii în Uniunea
Europeanã. Mã tem de excesul de zel al slugilor, adicã al
mancurþilor. Nu cumva intrând în acest mare stat, de acolo
ne vor veni directivele? (Vai, Doamne, tot de la Comisari,
acum europeni unde am mai auzit eu de ei?) Prea sunt
scoase din toate manualele ºcolare cuvintele „naþional”
ºi „patriotism”! O nouã mancurtizare? Aºa se pare. De
data aceasta, dinspre Apus. Temeinic ºi organizat. Pânã
ne vom pierde pe deplin identitatea ºi vom ajunge o
provincie, izolatã de centrul Europei, bunã pentru mânã
de lucru ieftinã, pentru materie primã ºi piaþã de desfacere.
Dacã nu cumva am ºi ajuns...
11. Cultura ºi literatura românã au trecut în anii 60 prin
ºocul „obsedantului deceniu” (M. Preda), în care „ai
noºtri” i-au eliminat cu brutalitate pe „ceilalþi”, care „nus cu noi ºi sunt împotriva noastrã.” Azi, parcã fenomenul
este ºi mai aspru: o intoleranþã acerbã faþã de creatorul de
lângã tine, care-þi este rival de moarte. O mânã de inºi, o
gaºcã, a ocupat pârghiile deciziilor. Democraþie originalã.
Ca la români. Pânã ne vom sfârteca unii pe alþii, precum
lupii în haitã când n-au ce mânca. Aºa, ca-n bancul cu
Bulã, ajuns ºef peste cazanele cu smoalã în Iad. Intrebat
cum o duce cu românii, rãspunde cã-i e cel mai uºor: cum
se ridicã unul deasupra, alþi zece se agaþã de picioarele lui,
trãgându-l înapoi. Aºa se întâmplã cã n-avem niciun premiu
internaþional semnificativ, nu mai vorbim de premiul Nobel...
În istoria oamenilor de culturã sau de ºtiinþã români, cei
care au ieºit în faþã, au avut, mai întâi, recunoaºtere
internaþionalã, începând cu Dimitrie Cantemir, pânã la
Mircea Eliade. Cei propuºi din þarã, au provenit ºi provin,
ca întotdeauna ºi acum, din gãºti...ªi strãinii nu-s atât de
proºti sã nu observe...ªi rãmânem cu buza umflatã...
12. Ne trebuie un Cioran. De nu-l gãsim, sã-l
redescoperim pe cel din 1935-1936 ºi sã-i învãþãm pe de
rost ºi sã luãm aminte la finalul din „Schimbarea la faþã a
României”, foarte actualã în Revoluþia din 1989 (sau ce-o
fi fost ea), poate ºi azi: „Spirala istoricã a României se
va înãlþa pânã acolo unde se pune problema
raporturilor noastre cu lumea. Pânã acum am fost reptile; de aici încolo ne vom ridica în faþa lumii; pentru a
se ºti cã nu numai România este în lume, ci ºi lumea în
România. De nu vom trãi apocaliptic destinul acestei
þãri, de nu vom pune febrã ºi pasiune de sfârºit în
începuturile noastre, suntem pierduþi ºi nu ne mai
rãmâne decât sã ne recâºtigãm umbrele trecutului
nostru.” Cuvinte de un vibrant crez patriotic, indiferent
de pãcatele mai mici sau mai mari ale autorului.
Am avut ocazia de a ieºi în faþa lumii care ne-a admirat
dar, la noi, la români, „minunea” n-a þinut decât trei zile. A
fost semnul istoric al României, care ar mai putea apãrea
la câteva sute de ani. A fost semnul începutului purificãrii
noastre morale, când toþi deveniserãm solidari, cãci
ieºiserãm dintr-un coºmar. Redescoperiserãm toleranþa,
respectul pentru cel de lângã tine, omenia, prietenia,
solidaritatea, dar mai ales speranþa. Pe nesimþite, foiala
ºerpilor din noi s-a trezit, radicalizarea a devenit forþa de
a-l da la o parte pe aproapele, iar intoleranþa a fost ridicatã
la rang de lege. Speranþa s-a transformat în anarhie.
Întâmple-þi-se o nedreptate. N-ai cui te plânge. „Apeleazã
la judecatã, la lege”, þi se sugereazã. Care lege? Pe nesimþite
am devenit ceea ce eram reptile care, de atunci încoace,
n-au decât un singur scop: sã se devoreze unele pe altele,
orbecãind prin mâlul istoriei. În loc sã recuperãm decalajele
faþã de Occident generate de multe accidente istorice, ne
mãcinãm energiile în orgolii meschine. Arma naþionalã cea
mai eficace de „selecþie” a valorilor a devenit discreditarea
prin mass-media, pe care o stãpânesc doar mancurþii.
Privim numai în ochii noºtri, nu ºi ai patriei, cãreia ne este
ruºine sã-i mai zicem pe nume, în timp ce alte neamuri trec
pe lângã noi cu vitezã...
Întrebarea este: În asemenea ipostazã, are România
vreun viitor?
Rãspunsul meu este cã are, doar dacã mai apare vreun
accident al istoriei pe care sã nu-l mai ratãm, dar nu se
întrevede; sau sã privim, precum Oedip înãuntrul fiinþei
noastre naþionale. Oricum, ºi într-un caz, ºi în altul,
ajungem tot la demnitate...
Rãspunsul vine din strãfundurile istoriei, de la Marc
Aureliu: „Dumnezeule, dã-mi seninãtatea de a accepta
ceea ce nu pot schimba, curajul de a schimba ce pot ºi
puterea de a distinge între cele douã lucruri; sã ºtiu
ceea ce nu se poate ºi nu trebuie schimbat ºi ceea ce se
poate ºi trebuie schimbat.”
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Aº îndrãzni sã botez cartea lui ªerban Codrin POEME
DIN INFERNUL REALITÃÞII. Ce sã cãutãm acolo pe unde a
umblat Virgil ºi Codrin, þinuþi de mânã de Maica Muza cea
bãtrânã? Sã poposim aici unde viaþa-i viaþã ºi infernul se vinde
la piaþã, aici unde e ceaþã amesteacatã cu greaþã ºi unde lozincile
luate peste picior amintesc o realitate de care, zãu Codrine,
dacã mi-e dor. Aici unde marea învãþãturã a celor doi bãrboºi sa luat cu mâna de buci, a sãrit în sus de câteva ori ºi s-a dus sã
caute alþi proºti mai mari decât ruºii care au luat-o în braþe
prima oarã ºi ne-au dat-o ºi nouã sã gustãm din ea, arz-o focul
de vodcã, cea mai tare dintre învãþãturile marxiste datã pe gât
dintr-o înghiþiturã de orice Ivan. Chiar ºi cel cu turbinca. Dar,
cum zice domnia voastrã:”…proletari fãrã lanþuri din toate
cârciumile, uniþi-vã!”,mã face sã nu las aceastã carte din mânã ºi
sã scriu despre ea, cu pofta unui Ivan. ªi nu cã aº avea vreo
recunoºtinþã de la cineva care n-a citit-o sau chiar de la domnia
Ta care ai scris-o, uite, promit sã te citesc, cã-mi place al naibii
cum scrii. Uneori iþi zic în vârful limbii, Eºti mare, Codrine!
Acum zic dintr-o datã cu limba latã, rostire sãnãtoasã,
româneascã, þãrãneascã ºi mai ales sincerã.
Sunt soldatul supus al TESTAMENTULUI DIN STRADA
NISIPURI ºi vom vedea ce va ieºi din cartea ta ºi cititul meu,
acum, când doresc sã public o carte, ZÃBAVA CITITULUI. ªi
mã intemeiez ºi în tine ºi muza ta.
Chiar la început de drum dãm de mitul acarului Paun, care
blestema gãzarul sã se facã mai negru.
La pagina 11, unde ªerban Codrin îºi încearcã muºchii sã
iasã primul, spre bucuria mea renunþã la timp ºi produce un
text, o definiþie cu sigla ªC(se poate traduce ºi Societate
Comercialã de dat în bâlbâialã-SCDB):”DE ATUNCI SUNT
ÎNVINGÃTOR NUMAI PRIN CURAJUL DE A NU
STRÃLUCI CA O FLACÃRÃ REPEDE MISTUITOARE,
NUMAI PRIN RITMUL STATORNIC AL PAªILOR
ÎMPINGÂND DINDÃRÃT SPRE ÎNAINTE LIMITELE
SPECIEI MELE.”
TE-AM GHICIT, ESTE CREZUL TÃU, VEªNICA TA
ÎNDOIALÃ ªI NEMULÞUMIRE CU PRIVIRE LA
„STRÃLUCIRE”.
Noi, care te vedem cu alþi ochi decât te vezi tu, te anunþãm
în scris cã ai strãlucit de multe ori, cã mocneºti tot timpul ºi
sigur vei mai strãluci cu adevãrat când va lua foc infernul de
lângã noi, aprins de Sticla Molotov în care îþi concentrezi tãriile.
Citind poemul Betonistul mi-am reprimat definitiv ideea
de a scrie o monografie a Cocorei, condiþia de caprã sãracã numi convine ºi las altora sã numere bucãþile de umbrã de la frunzele
salcâmilor ºi sticlele cu parfum de la florile LOR ºi DE LA
corcocoduºii din satul meu.
Poezia mare în Testamentul din strada Nisipuri. O vom
culege ºi inventaria dupã bunul plac de cititor al Omului Mare,
ªerban Codrin: o corabie într-o picãturã de apã, ploaia tãios
flagelatoare, crãpãturile între zi ºi noapte se înfundã în rouã,
cerul se surpã de zboruri în zodia toamnei, norii îºi apasã umbra
ºi strivesc pãstãile…acest infern aparent este rai curat numai
datoritã lui ªerban Codrin care ºtie sã numere”ºase pete negre
pe galbenuºul spinãrii unei buburuze, osteneala rumenitã a
brutarului, soarele unui cuptor de pâine (dintr-o frumoasã
rugãciune(Bucãtarul). ªi o zicere cvasi genialã:”sã-þi ridici ochii
pânã unde sã stai de vorba cu Dumnezeu despre avantajele
vieþii între pãmânt ºi cer,/în timp ce smulgi din ºtiulete un bob
ºi mesteci tãcând.”(Boschetaru)
Un vânt cu ciulini înfãºuraþi în metaforele lui Fãnuº s-a
pornit din Brãiliþa ºi a dat ºi peste ªerban Codrin tocmai când
muºca din pix ca sã mai scoatã o metaforã ori o rostire
dumnezeiascã în infernul de pe pãmânt.
Citind poemul în prozã Bucãtãreasa am dat o fuga prin
literatura rusã ºi mi-am amintit de celebrul POROG(PragulTurgheniev) ºi am mulþumit Cerului cã vârsta nu ucide fiorul
lecturii. Citind însã Bucãtãreasa lui ªerban Codrin de câteva
ori m-am apropiat tiptil de perna bucãtãresei, i-am citit reþeta
ºi la auzul ultimului vers:”se serveºte cu fruntea pe o pernã
stropitã cu lacrimi”, bucãtãreasa s-a oprit din plans, m-a întrebat
cine a scris-o, i-am spus, m-a rugat cu voce blândã sã ies afarã
ºi sã i-l aduc pe Codrin. Ce infern minunat pot construi poeþii!
Buldozeristul sau demolarea credintei- poem de ªerban
Codrin, la pag.13 din Testament.
Casieriþa e un alt poem sublim, dar vai Infern scârbos, ce
repede te clatini !
Mama lui Dumnezeu coboarã pe pãmânt ºi îºi alãpteazã
pruncul în tufiºuri schiloade. Amar Întuneric, amar infern,
titreaza poetul. Subscriem.
Centralista este un poem în care moare speranþa naivului
în braþele vocii unui automat.Excelent.
Cârciumarul - rugãciune laicã rostitã de un mare poet din
infernul cel adevãrat ºi palpabil.”ªi iertaþi-vã Tu pe ei, pentru
cântecele sfidãtoare în loc de rugãciuni, ei pe tine, pentru viaþa
fãrã o rãsplatã.”
Poezia în prozã…Turgheniev (Poezii în prozã (1878/
1882) un exerciþiu inedit pe care îl face ªerban Codrin sã mai
aibã încã un copil. Sã devinã clasic în viaþã.
Carþile lui sunt copii, copii talentaþi ºi isteþi, îi poartã cu
sine, îi mângâie cu dragoste ºi-i pune sã recite. ªi dacã se înroºesc
la obraz, orice copil are dreptul sã fie timid ºi sã rosteascã,
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poetul slobozean îi dã la o parte ºi recitã singur cui stã sã-l
asculte citând din sine ca din Biblie. ªi pe bunã dreptate.
Baladierul e o biblie, cartea aceasta este un Testament din
infernul realitãþii.
Încep sã umblu atât de concret pe urmele lui Codrin ºi mil închipui stând în mânã cu un manual de plante medicinale
citind cu uimire, nu foloasele pe care le aduc, ci denumirile lor,
enumerarea lor fiind în sine un poem închinat frumuseþii limbii
române. Aleg ºi eu „sulfina ºi motocei, lipicioasã ºi roscuþã,
flori-de-paie, lumânãricã, nãvalnic, tatais, nipralã, pelin
usturoiþã.” Adevãrate minuni aceste cuvinte prin care briciul
nemilos al coasei ºuierã prelung „fulgerã în carne vie”.
La ªerban Codrin roua se adunã în spatele unui baraj,
viscolul ne loveºte cu pumnii în obraz în illo tempore când
eram copii ºi simþeam zilnic fiorul migraþiei în bãtrâni. Stau
locului doar panerele cu covrigi împletite din rãchitã.Forþa
evocatoare a acestor poeme este uriaºã, în cartea aceasta, n-aº
vrea sã-l supãr pe poet, autorul pare a fi pierdut mãsura
metaforelor ºi a alegoriilor. Ii mai rãmâne o ºansã de a le
îmblânzi. Le fixeazã ca pe niºte panere cu covrigi, „rãmân
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Mama mea zicea : ,, Cine munceºte ºi pe mult ºi pe
puþin, i se gãseºte”.
Slabã, mãrunþicã, dreaptã, cu faþa prelungã ºi ochii
vioi, începu sã vorbeascã de cum intrã în camerã ºi se
aºezã pe colþul patului, lângã sobã.
Am muncit , maicã, n-am stat…toatã viaþa am muncit.
Pânã acum doi ani, luam sapa la spinare ºi mã duceam la
câmp; am trei pogoane înspre Cornet, la pãdure. Am
împlinit 88 de ani. Merg spre 89. Mulþumesc lu
Dumnezeu… mã mai supãrã fierea… da în rest…nu
mãnânc carne de porc, de patruzeci de ani, de când a
murit bãrbatimiu, Stan.
Noru-mea, Anica lu Radu lu SULÃ … când a dat cu
oala de tãmâiat în pãmânt, zob a facut-o…
- Ce-ti trebuie tie tãmâiat, n-ai ce mânca ?...
ªaºe muieri a bãtut, maicã ! . Da ºi el e prost, fimiu,
Badea. S-a fãcut de baraulã cu ea. O zdrahoancã de
muiere…. mare ºi multã, norumea, Anica. A intrat peste
mine, a impins uºa de a scos-o din cãþei, a cãzut uºa
peste mine, m-a bãtut numai în cap; rãmâsesem surdã;
am zãcut multã vreme. A pus-o jos ºi pe SULANCA,
nevasta lu fratisu, a rãzbit-o, a bãtut-o mãr.
- Du-te , ma, Badeo, la miliþie, cã se bãtu cu fratisu,
pentru tine. Nu s-a dus Badea.
Dar pânã la urma ºi-a gãsit ºi ea nasu. A dovedit-o
Sena. Una, cât mine de micã ºi agerã.
Uite, strânsesem ºi eu douãzecisisase de milioane.
Aici îi þineam, în buzunarul ãsta, cusut pe dosul flanelii…
i-am dat lu fimiu, cã poate mor ºi când m-o scãlda, sã nui gãseascã, în buzunar, vreo strãinã. Sã aibe ºi el cu ce sã
mã îngroape.
Oftã adânc ºi continuã :
Ca la gura iadului sunt eu cu norumea, maicã. Mi-e
fricã sã nu pãþesc ca þaþa Gherghina. Noru sa , Maria, a
lãsat-o sã moarã fãrã lumânare. Mi-a spus, Frusina lu‚
Þane. Îi ducea lapte bãtut ºi plãtãgele fierte.
- De ce nu mãnânci, nu-ti place ?
Da’ ea, ce sã mãnânce, maicã ? Cã era moartã….
Aveam douãzecisicinci de gãini ºi trei cocoºi. O
frumuseþe!. Am plecat astã toamnã sã iernez la fata mea,
în satul vecin. La ea am înþelegere ºi liniºte. Primãvara
când m-am întors, am mai gãsit doar patru gãini. Gâscanul
lor ãla mare, mi-a omorât gãinile. Le-a batut pânã le-a
omorât.
- Au murit de boalã, mi-a zis Badea.
- Da ‘ ale tale de ce n-au murit de boalã ? cã sunt
toate intr-o curte . Da’ gãina mea turceascã !...mi-o
daduse Sia… 8 kile avea…fãcea câteva ouã ºi ,,cãdea”…
de trei ori pe varã cãdea cloºcã…
- Mã, bãrbate, gãina ãleia bãtrâne, ne ciocãne
puii....A luat-o ºi-a dat cu ea de sus....a izbit-o... era
untura peste tot....

locului, cu statornicie locului.”
ªerban Codrin
Iar nouã sã ronþãim la
covrigi de Buzãu, sã mai citim
din când în când din Codrin ºi sã simþim pe limbã pruna de
Buzãu ºi usturimea pleºcoiului, sãrãciunea pãstramioarei, tot
de Pleºcoi ºi când plouã ucigaº de mãrunt sã bem un roºior deal lui Pârnod, din via de la Cocora ºi sã citim, sã citim ºi sã-l
lãsãm dracului de scris, cã parcã am înnebunit sã tot scriu..
Mã opresc doar sã te salut, Codrine, ºi sã-l mai cerþi pe
Dobricã sã împartã paginile revistei mai cu uºurica, sã nu le dea
unora pagini ºi altora doar spaþiile în care n-ar mai încãpea
Europa lui Titi ºi Alemania lui Codrin dar ºi oiþa nãzdrãvanã
din Urziceni care sper cã a fost cumpãratã la Târgul de carte ºi
mai ajunge ºi în altã parte, mãcar pe unde a cules-o, dar oare
cine a cules-o, cine a tuns-o ºi iatã cine o mulge de vreo câþiva
ani.
În rest, zãu cã nu mã lasã ruºii sã vin la voi ºi nici eu nu las,
cã am dat de rublã, schimbatã în euro ºi dolari…
Aurel ANGHEL

- Unde ti-e banii? Imi zice fi’ miu... Eu pun capu’ în
jos.
- De ce pui capu’ n jos ?
- De ce nu-þi înveleºti casa cu fier ?
Ca în gura iadului sunt cu ei, maicã.....mi-e sã nu
pice blestemu’ pe fetele alea, pe nepoate.
Costicã, îl chema pe frati’miu. Când pleca.... ,, Ce
faci, mamã?, Cãnd venea... ,,Ce faci, mamã?...
Da’ eu , maicã, cu fi’miu ºi cu noru’ mea ? Eu nu am
vrut a doua mãmãligã, cã trãieºti într-o bãtãturã...
N-ai vãzut cã ãla a fãcut copil cu soru-sa in televizor?
Aºa o fi ?....
A avut pomana a lu’ GOLAªU. Sila.... n-o ºtii ? Nu e
a lu’ Costicã PRÂªTI... Ea a fost cu apa... femeie!... e
pãcat sa care apa o femeie. A avut ºi SÃRINDARU ºi
TÃMÂIATU.. A tãmâiat-o Sila pe þaþa Mariþa lu’
Golaºu... Ce tãmâiat !... S-a dus o sãptãmâna la cimitir.
Punea o lumânare ºi ardea un bob de tãmâie la capul ei.
Asta i-a fost tãmâiatul, maicã. Eu când tãmâi merg sase
saptamâni, dimineaþa în zori, cu oala plinã de cãrbuni
aprinºi, pe drumul satului pânã la cimitir. Desfac
,,privighetoarea” ºi o las sã ardã la capul mortului pânã
ocolesc de câte trei ori mormântul, cu oala de tãmâie
aprinsã. Cã e varã, cã e iarnã, trebuie sã merg zi de zi, la
cimitir, sa tãmâi mortul.
Sia... Ce ºtie ea?... Zicea cã, ce?... la Bucureºti, nu se
tãmâie...cã, ce? A avut la bisericã trei taiere: unu pentru
apã, unu pentru tãmâiat ºi unu pentru SARINDAR... ºi
cã e deajuns.... NU aºa se face, maicã.
Da’ Stan al meu? Sunt vãduvã de patruzeci de ani,
maicã. Am vorbit într-o miercuri cu el ºi ailaltã, l-am luat.
Eu nu spun minciuni.
Înainte sa-i iasã sufletu’ ...
- Tudoro, eu mor : sa-nveleºti pãtulu’, sã retezi dudu
ºi Voicana sã nu rãmânã în bãtãtura mea. ( Voicana a
fost prima nevastã a lui Badea).
Mereu îmi zice :
- Mi-o alungaºi p’ aia ºi mi-o dãduºi p’asta.
Vocea i se frânse
- Oi fi gresit ºi eu, maicã !
Mi-a murit Gicã, ce bãiat! Zodia lui a zis cã la etatea
de 18 ani v-a muri dã arsurã în piept, pân neamuri. Aºa ia fost ursita. Îl ºtii pe Mircea , era la SMT. Mi-a cerut 700
de lei sa-l bage la ºcoalã la Roºiori.
- Mãi Stane...Ai sã vindem vaca!
- Nu vând vaca!...
A murit ºi bãiatu, a murit ºi vaca. Îi iesea ochii dupa
tractor. Bãga mãmãliga în buzunar ºi pleca pe câmp,
dupã tractoare. II ardea inima de dragu’ lor.
- Lasa, mãmicã, cã mã duc eu la Roºiori ºi mã fac
maistru, te iau la mine.
Am avut doia baieþi ºi o fatã. Gicã mi-a murit.... Ce
bãiat!....
........................................................................................................................................................
Floricica Dincã,
(continuare în numãrul viitor)
Decembrie 2008

(urmare din numãrul trecut)

III. RÃZBOAIELE RUSO-AUSTROTURCE ªI SPAÞIUL IALOMIÞEAN.
Desfãºurate pentru rezolvarea aºa-numitei
,,chestiuni orientale”, în sensul împãrþirii sferelor de
influenþã ºi a teritoriilor otomane din Europa,
rãzboaiele care au opus cele douã puteri europene
în ascensiune, Austria ºi Rusia, unui Imperiu
Otoman în decãdere continuã, au afectat atât
teritoriile, cât ºi statutul Principatelor Române. Pe
de o parte, înfrângerile militare aveau sã determine
Sublima Poartã sã emitã în favoarea Principatelor
Române o serie de hatiºerifuri de privilegii48, iar pe
de altã parte, fiecare nou conflict a însemnat
desfãºurarea de operaþiuni militare pe teritoriul
românesc, aflat între cele trei imperii combatante.
Ocupaþiile respective au însemnat, de fiecare datã,
numeroase ºi uneori tragice consecinþe (victime,
pustiiri, rechiziþii).
Interesele strategice ale ruºilor au inclus ºi
Dobrogea cu Silistra, important bastion otoman încã
de la începutul secolului al XV-lea, ceea ce avea sã
aducã ºi atingerea judeþului Ialomiþa, aflat în imediata
vecinãtate dobrogeanã ºi care putea oferi puncte
de campanii peste Dunãre, îndeosebi spre Silistra.
În a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea, criza
orientalã s-a accentuat, odatã cu creºterea influenþei
Imperiului Þarist în estul Europei. Sub influenþa
Franþei, Poarta Otomanã a declarat în anul 1768
rãzboi Rusiei, pretextul fiind oferit de implicarea
Sankt Petersburgului în problemele poloneze. În
Þara Româneascã, gruparea boierimii pãmântene,
condusã de marele spãtar Pârvu Cantacuzino, a
decis constituirea unui consiliu, care sã administreze
þara ºi sã ofere sprijin puterilor creºtine împotriva
otomanilor. În toamna anului 1769, judeþele din estul
Munteniei (inclusiv Ialomiþa), erau controlate militar
de detaºamente constituite din voluntari români, aliaþi
ai trupelor ruseºti49. Despre miºcãrile de trupe pe
teritoriul judeþului Ialomiþa oferã informaþii rapoartele
ºi jurnalele generalilor ruºi Rumeanþev ºi Kutuzov.
Piotr Alexandr Rumeanþev50, comandantul armatelor
ruse în rãzboiul din anii 1768-1774, preciza într-un
raport cãtre þarina Ecaterina a II-a cã la gurile râului
Ialomiþa era cantonat un regiment de infanterie, sub
comanda maiorului Taub ºi cã turcii atacaserã
dinspre Hârºova, la 3 iunie 1771, fiind respinºi dupã
li se provocaserã pierderi serioase. În toamnã,
generalul Rumeanþev ordona posturilor ruseºti de
la Slobozia, Obileºti ºi Negoieºti, din judeþele
Ialomiþa ºi Ilfov, sã-ºi realizeze fortificaþii, solicitând
diviziilor din zonã sã trimitã trupe de infanterie ºi de
cavalerie, precum ºi artilerie. Se fãcea menþiunea
cã infanteria cantonatã la Oraº trebuia retrasã,
urmând ca fortificaþiile de acolo sã fie camuflate51.
În anul 1773, prin judeþ au trecut din nou
detaºamente ruseºti, corpul de rezervã, condus de
generalul G.A.Poteomkin, stabilindu-ºi comandamentul la Slobozia. La sfârºitul lunii mai, trupele
generalului Rumeanþev au venit la gura râului, unde
ºi-au stabilit temporar tabãra (27 mai-5 iunie 1773),
înainte de a forþa Dunãrea, pentru cucerirea cetãþii
turceºti de la Hârºova. La 7 iunie, trupele generalului
Poteomkin, coborâte la Lichireºti, aveau sã forþeze
trecerea fluviului în dreptul Silistrei. Învinse, s-au
retras în josul Borcei, la Jegãlia, pentru a se reface52.
Rãzboiul izbucnit în anul 1787 avea sã determine
intrarea în Muntenia a forþelor tuturor imperiilor
implicate. În judeþul Ialomiþa s-au înregistrat atunci
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importante miºcãri de trupe austriece, cantonate în
numãr mare (patru divizii) lângã Urziceni, sub
comanda generalului Orosz53. De asemenea, în
judeþele vecine la nord, Slam-Râmnic ºi Buzãu, sau înregistrat importante miºcãri de trupe, culminând
cu bãtãlia de la Râmnic (1789), câºtigatã de
generalul rus Suvorov54. Partea vesticã a judeþului
Ialomiþa a cunoscut atunci numeroase jafuri, datorate
tuturor pãrþilor ºi camuflate mai mult sau mai puþin
sub forma rechiziþiilor.

În perioada rãzboaielor ruso-austroturce, zidurile mãnãstirii Slobozia au fost
supuse asediilor ºi au adãpostit
comandamente ale trupelor ruseºti.

Rãzboiul ruso-turc din anii 1806-1812 a
determinat o mare afluenþã a trupelor ruseºti prin
judeþ, în trecerea lor cãtre Bucureºti sau cãtre
Cãlãraºi, pentru atacarea ºi ocuparea Silistrei.
Punctele de importanþã strategicã au fost încã o datã
gura râului Ialomiþa (partea fostului Oraº), Slobozia
ºi Cãlãraºi. Târgul ialomiþean de la Dunãre, Cãlãraºi,
a cunoscut o ocupaþie militarã rusã de 6 ani,
începând chiar din iarna anului 1806, când a sosit
acolo contele Kamenski. În mãnãstirea de la
Slobozia a fost stabilit încã o datã un comandament
al trupelor ruseºti de rezervã. Dupã deplasarea
acestora pe linia frontului, mãnãstirea a fost atacatã
în 1807 de cãtre un detaºament de 300 de turci.
Ca fapt inedit, generalul Alexandr Fedorovici
Langeron nota cã cei 5 soldaþi ruºi ºi 4 bulgari
rezistaserã cu succes asediului turcilor55. În vara
aceluiaºi an, la Cãlãraºi s-au desfãºurat puternice
confruntãri între trupele ruseºti ºi cele turceºti,
dornice sã reinstaureze un cap de pod pe malul stâng
al fluviului. În iulie 1807, dupã ciocniri sângeroase,
turcii au ocupat Cãlãraºii împreunã cu ostroavele
din vecinãtate, construind ºi un pod de vase între
Silistra, insule ºi târgul ialomiþean. Contraatacurile
ruseºti au determinat respingerea turcilor peste
Dunãre ºi stabilirea unui comandament rus la
Cãlãraºi, sub conducerea generalului-locotenent
Zass56. În aprilie 1808, turcii au debarcat alte trupe
la Cãlãraºi, respinse de detaºamente cazace, iar în
mai, o nouã încercare otomanã a provocat lupta de
la Mãgureni57, în vecinãtatea de sud-est a
Cãlãraºilor. La 25 mai 1808, la aproape un an de
la armistiþiul încheiat la Slobozia58, potrivit
menþiunilor generalului Kutuzov59, în cuprinsul
judeþului Ialomiþa erau cantonate numeroase forþe
ruseºti, respectiv douã batalioane de egheri ºi douã
regimente de cazaci la Slobozia, un regiment de
cazaci la Alxeni, precum ºi posturi avansate la

Sãrãþeni, Frãþileºti, staþia de poºtã Zlota ºi la staþia
de poºtã Bãrãganu. În anul 1809, când a început
asediul Silistrei, trupele ruseºti aveau
comandamentul stabilit tot la Cãlãraºi, unde a avut
loc ºi întâlnirea principilor Meklenburg-Schwerin
ºi Bagration, la care s-au stabilit detaliile
operaþiunilor militare. În acelaºi timp, la nord de
vatra fostului Oraº era stabilit un alt punct de
rezistenþã rusã, constituit dintr-un batalion al
Regimentului Arhanghelsk ºi douã tunuri. În anul
1810, comandamentul armatei ruse era mutat la
Slobozia, sub conducerea generalului Kamenski60.
Dupã capitularea comandantului otoman al Silistrei,
Elikoglu, la 8 iunie 1810, luptele au încetat temporar,
dar în toamna anului urmãtor, otomanii au decis sã
atace din nou trupele ruseºti de la Cãlãraºi. La
momentul respectiv, în Slobozia era cantonat un
detaºament de rezervã, sub comanda generaluluimaior Ermolai Gamber, forþele ruse cuprinzând ºase
batalioane de egheri, douã companii de artilerie,
regimentul de dragoni Smolensk ºi regimentul de
husari bieloruºi. La Slobozia era organizat, din anul
anterior ºi un important punct de aprovizionare, cu
rezerve de alimente ºi fân61.
Vezi la Matilda Alexandrescu-Dersca,Rolul hatiºerifurilor
de privilegii în limitarea obligaþiilor cãtre Poartã (1774-1801).
În ,,Studii”, tom.XI, 1958, nr.6, pp.101-121.
49
Istoria militarã a poporului român. Vol.III. Editura
Militarã, Bucureºti, 1987, p.435.
50
Vitalie Buzu,Judeþul Ialomiþa în izvoarele militare ruseºti
(secolele XVIII-XIX). În ,,Helis”, Slobozia, anul IV, nr.1 (33),
ianuarie 2006, p.1.
51
Vitalie Buzu,op.cit, p.17.
52
Ibidem.
53
Dr.Samarian Gh.Pompei,op.cit.,p.50.
54
Aleksandr Vasilievici Suvorov (1730-1800), fiu de general,
originar dintr-o veche familie boiereascã rusã. Intrat în armata
rusã în 1742 (cadet) ºi în serviciul activ în 1748, a urcat repede în
ierarhia militarã, ajungând în 1759 ofiþer de stat-major, iar dupã
rãzboiul din Polonia (1756-1763) devenise locotenentcolonel.General-maior din anul 1770, a participat la rãzboiul
ruso-turc din 1768-1774; victoria sa de la Coslugia i-a determinat
pe turci sã încheie pacea de la Kuciuk-Kainargi.Între 1776-1779
comandã trupe în Crimeea ºi Kuban, iar între 1782-1784 a
comandat trupe în Caucazul de nord. General de armatã din 1786,
a participat la rãzboiul din 1787-1791, întâi luptând la Oceakov,
apoi în Principate, unde a câºtigat ân anul 1789 bãtãliile de la
Focºani ºi Râmnic.A participat apoi la a doua coaliþie antifrancezã,
în Italia ºi Elveþia. Dupã victoria de la Râmnic, a primit titlurile
de ,,Graf Râmnisky” ºi de conte al Sfântului Imperiu Roman de
Naþiune germanã. Vezi http:// www.100 megsfree4.com/rusgeneral/
suvorov.htm. ºi http:// www.100 megsfree4.com/rusgeneral/
suvorov1.htm .
55
Cãlãtori strãini despre Þãrile Române în secolul al XIXlea.Serie nouã.Vol.I (1801-1821).Sub red.Paul Cernovodeanu,
Bucureºti, 2004, p.328.
56
Dr.Samarian Gh.Pompei,op.cit.,p.51.
57
Ibidem.
58
Principalele puncte ale armistiþiului încheiat la 24 aprilie
1807, cuprindeau:,,I. Îndatã dupã semnãtura armistiþiului, trupele
ruseºti vor începe a evacua Valahia ºi Moldova, cum ºi toate
provinciile, cetãþile ºi alte þãri ce vor fi ocupate în timpul rãsboiului.
Aceastã evacuaþiune va fi terminatã în 30 zile de la data
armistiþiului. II. Trupele otomane vor eºi ºi ele din Moldova ºi
Valahia în 35 zile ºi vor trece Dunãrea nelãsând în cetãþile de la
Ismail, Brãila ºi Giurgiu de cât garnisoane suficiente de pazã. III.
Ambele puteri nu se vor amesteca deloc în administraþiunea
principatelor, pânã la sosirea plenipotenþiarilor însãrcinaþi a trata
despre pace”.Vezi Aureliu V.Ursescu,Anuarul judeþului Ialomiþa
pe anul 1906, p.411.Unele surse considerã cã armistiþiul s-a
încheiat la Slobozia de lângã Giurgiu.
59
Mihail Ilarionovici Kutuzov (1743-1813), mare duce,
feldmareºal al armatei ruse (1812), considerat ,,salvatorul Rusiei”
în timpul invaziei napoleoniene din 1812, a comandat trupe ruseºti
pe frontul dunãrean, aflându-se ºi în judeþul Ialomiþa. Jurnalul sãu
de campanie aratã cã era un bun cunoscãtor al meleagurilor
ialomiþene ºi îndeosebi al Sloboziei. Vezi la Radu-ªtefan
Ciobanu,Primele ºtiri ale unor cãlãtori strãini despre Slobozia
(II). În ,,Tribuna Ialomiþei”, 18 ianuarie 1986, p.7.
60
Dr.Samarian Gh.Pompei,op.cit,p.51.
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dr. ªtefan Grigorescu
(continuare în numãrul viitor)
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PREMIILE FILIALEI DOBROGEA A UNIUNII
SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA PE ANUL 2007
Un juriu alcãtuit din : Nicolae Rotund-preºedinte,
Ovidiu Dunãreanu, Constantin Novac, Marian
Dopcea, Ion Roºioru-membri, a acordat
urmãtoarele premii:
• Cartea de poezie a anului: Baladierul (Editura
HELIS) de ªerban Codrin;

• Cartea de criticã literarã ºi eseu a anului:
Vivisecþii (Editura „Ex Ponto”) de Nicolae Motoc;
• Cartea de debut a anului: Gellu Naum –
experiment poetic (Editura „Pontica”) de Alina Ologu;
• Premiul pentru întreaga activitate literarã:
Sanda Ghinea.

Din arhiva foto
HELIS
La Casa de Culturã
din Feteºti

La Ferma lui Ciocea

Munteni Buzãu
ADMINISTRAÞIA

Revista poate fi procuratã din reþeaua CARTEXIM, de la sediul
redacþiei ºi de la Biblioteca Municipalã Urziceni

E-mail:
gigizap2002@yahoo.com

SLOBOZIA,
Str. Matei Basarab, Nr.26
Centrul Cultural „Ionel Perlea” Et.1
CONT: RO
92CECEIL0143ROL0000002
Suc. CEC Slobozia

Parteneri: Muzeul Judeþean Ialomiþa, Biblioteca Judeþeanã Ialomiþa „ªtefan Bãnulescu”,
Muzeul Naþional al Agriculturii, Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”,
Centrul Creaþiei Populare Ialomiþa, Consiliul Judeþean Ialomiþa
Revista poate fi cititã pe internet la adresa: www.ziarulialomita.ro/helis/index.html
Comunitatea Helis, forum de discuþii: istorie.myforum.ro
Sponsori: CONMET Slobozia, TRANSMIM Slobozia, STRUCTURAL CONS Slobozia, CONTE
Slobozia, SONTEC Slobozia
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BALADA CERªETORULUI DE
ZILE SÃRACE ÎN MÃRINIMIE
CREªTINEASCÃ
Mai prãpãdit, pe brânci ca un sobol,
Abia se-ndoaie, strâmb de schilodenii,
Trântind, cu fruntea la pãmânt, mãtãnii,
În zloata zgâlþâindu-i pieptul gol.
Se roagã, strigâ de iertare, plânge,
De sperie dulãii de pripas,
Se milogeºte, umerii îºi frânge,
Rãsplatã pânã-i cade pe-o icoanã,
Iisus lovit cu palma în obraz,
Un pumn de bani mãrunþi, bani de pomanã...
Vânjoºi, pe înserate, doi vlãjgani
Culeg furiº din stradã pe-amãrâtul,
De-þi vine-a crede c-o sã-i rupã gâtul,
Golindu-l de parale pe-un maidan...
Dupã un ceas cât ºaizeci de minute,
Din limuzina cu blazon regal
Ologu-abia coboarã, pe tãcute,
ªi-aruncã în fântâna-artezianã,
Cu pioºenie de ritual,
Un pumn de bani mãrunþi, bani de pomanã...

Acasã la pictorul Dan Stãneasa

Tiparul executat la S.C. „Tigris Com“ S.R.L.
Slobozia – Ialomiþa; Cod. 8400, str. Ianache, Lot 2
Tel: 0243 234480; 0744 356 593, E-MAIL: tigris@tigris.kfnet.ro

ªERBAN CODRIN

Deodatã, stele ard în lampadar
ªi-ºi rupe corzile pe-o þuþãneascã
„Puriul ºi puriia sã trãiascã!”
La uºi de bronz un clan de lãutari.
Se lumineazã pânã-n cer castelul
Cu-oglizi ºi turnuri trase din condei!
Pirande pe buric jucând cercelul
Stãpânului-i dau sceptru ºi coroanã,
Iar el, celui mai hoþ din puradei,
Un pumn de bani mãrunþi, bani de pomanã...
Pe noapte, cheful tropãie-n þambale
De-a valma rãsturnând chiuituri
De petrecanie cu geamparale,
Mujdeiuri pe manele, ºi fripturi...
A doua zi, milogu-adunã-n canã,
Târâº, cu-adânci, pe coate, julituri,
Un pumn de bani mãrunþi, bani de pomanã...

REDACÞIA
REDACTOR ªEF - Gheorghe DOBRE
CRITICÃ - Anghel PAPACIOC
PROZÃ - Titi DAMIAN
POEZIE, TEATRU - ªerban CODRIN
ESEU, TRADUCERI - Oliviu VLÃDULESCU
FILOZOFIE - Nicolae STAN, Alexandru BULANDRA
ISTORIE, ARHEOLOGIE - Florin VLAD
ARTÃ - Ana-Amelia DINCÃ
MUZICÃ - Nicolae ROTARU
ETNOGRAFIE, TRADIÞII POPULARE - Rãzvan
CIUCÃ, Cristi OBREJAN
EVENIMENT CULTURAL - Nicolae TACHE,
Doina ROªCA
INTERVIU, REPORTAJ - Ion ALECU

Supliment
decembrie 2008

MUZEULUI NAÞIONAL AL AGRICULTURII
,
Calendarul evenimentelor - 2008
FEBRUARIE
22.02.2008 - Parteneriat educaþional - Atelier de confecþionat mãrþiºoare „Vine, vine
primãvara”, desfãºurat la Grãdiniþa cu program
normal Nr. 2 Slobozia. Au participat ºi elevi de la
Liceul Pedagogic „Matei Basarab”, clasa a IX-a.

Expoziþia-eveniment “Aromânii,
documente în alb-negru”

22.02.2008 - Parteneriat educaþional „Sãrbãtoarea Dragobetelui”, desfãºurat la
sediul Penitenciarului din Slobozia.
27.02.-1.03.2008 -Târgul FEMINA STAR
– Salonul Mireselor 2008, ediþia a IX-a - Centrul
Cultural UNESCO „Ionel Perlea” din Slobozia.
MNA a participat cu expoziþia cu vânzare
„Pentru voi, doamnelor ºi domniºoarelor”
(artã popularã, artizanat, mãrþiºoare, podoabe
populare º.a.).
MARTIE
7.03.2008 - Parteneriat educaþional cu
ªcoala nr. 7 ºi Liceul Pedagogic „Matei Basarab”
din Slobozia - „Tradiþii populare. Mãcinicii” –
desfãºurat la sediul MNA.
20-23.03.2008 – participare la Simpozionul
„Sistemul Naþional de Achiziþii Publice.
Aplicarea procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziþie publicã pentru anul
2008”, organizat la Buºteni, judeþul Prahova
(Adrian Stroe, muzeograf ºef secþie Departamentul
Restaurare-Conservare).
25.03.2008 – „Ziua muzeului” (aniversarea
a 12 ani de la deschiderea MNA pentru public) ºi
Hramul Bisericii de lemn „Poiana” (slujbã
religioasã, agapã frãþeascã, la care au participat
peste300 de enoriaºi din Parohia Buna Vestire ºi
personalitãþi ale vieþii politice ºi culturale din Ialomiþa
ºi din þarã). Cu acest prilej a fost vernisatã
Expoziþia de picturã naivã – „Drumul Crucii.
Popasuri în Grãdina Maicii Domnului” a
artistului plastic Ioan Mãric.
27-28.03.2008 – participare la Conferinþa
Naþionalã a Specialiºtilor din Domeniul
Protejãrii Patrimoniului Cultural Naþional,
ediþia a X-a, ºi Gala Premiilor Ministerului
Culturii ºi Cultelor Pentru Patrimoniul Cultural Naþional, organizate la Sinaia, judeþul
Prahova (Marina Ilie, muzeograf).
30.03.2008
Expoziþie-eveniment:
„Aromânii, documente în alb-negru” –
desfãºuratã la Centrul Cultural UNESCO „Ionel
Perlea”.

“Sãrbãtoarea Paºtelui la români” – sediul
Parlamentului European de la Strasbourg

APRILIE
În perioada 22-24 aprilie 2008, la invitaþia
Delegaþiei Române din cadrul Grupului Partidului
Popular European (Creºtin-Democrat) ºi al
Democraþilor Europeni, Muzeul Naþional al
Agriculturii din România a prezentat, la sediul
Parlamentului European de la Strasbourg,
proiectul „SÃRBÃTOAREA PAªTELUI LA
ROMÂNI” (coordonator Rãzvan Ciucã). În faþa
unui numeros public, format din europarlamentari,
personal al Parlamentului European ºi români din

diaspora, a fost realizatã o manifestare complexã,
la care ºi-au adus contribuþia muzeografi ºi
restauratori de la MNA, artiºti plastici din
Bucureºti ºi Bacãu, meºteri populari din Suceava.
Programul manifestãrii a cuprins atelierele
„Etnologia oului de Paºti” (autori Rãzvan
Ciucã, Viorica Croitoru-Capbun, Viorela
Mihãescu, Vintilã Mihãescu) ºi „Bucãtãrie
tradiþionalã – simbolurile mesei de Paºti”,
expoziþiile „Drumul Crucii – Popasuri în
Grãdina Maicii Domnului” (autor Ioan Mãric,
pictor naiv) ºi „Învierea. Mãrturisire plasticã”
(autor Vintilã Mihãescu, artist plastic), instalaþia
etnograficã „Însemne de sãrbãtoare pentru
primenire, luminã ºi bucurie” (autori Viorica
Croitoru-Capbun ºi Viorela Mihãescu). În acelaºi
cadru au fost prezentate documente
cinematografice ale Televiziunii Române, sub
genericul „Memoria peliculei”.
22–25.04.2008 - Expoziþie-atelier:
„Tradiþii de Paºti”, organizatã la sediul
muzeului pe ateliere de lucru: modelat pâini rituale
ºi încondeiat ouã, la care au participat copii din
municipiul Slobozia ºi din localitãþile limitrofe.
MAI
18.05.2008 - Muzeul Naþional al
Agriculturii a deschis 4 expoziþii tematice –
„Însemne de primãvarã pentru primenire,
luminã ºi bucurie”, „Unealtã ºi artã”, „Viaþa
în ramã. Cronicã de altãdatã” ºi „Fire ºi
timp”. În aceeaºi zi a fost lansatã lucrarea
autorilor Fãnica Gherghe, Rãzvan Ciucã ºi Emilia
Visileanu „ªTERGARE ROMÂNEªTI.
Repertoriu de motive tradiþionale. Colecþiile
Muzeului Naþional al Agriculturii”, Colecþia
BIBLIOTHECA ROMANIAE HISTORIAE
AGRICULTURAE, Seria PATRIMONIU.
19-23.05.2008 – A avut loc, la Muzeul
Naþional al Agriculturii, Reuniunea Prezidiului
Asociþiei Internaþionale a Muzeelor de
Agriculturã (AIMA-ICOM-UNESCO), la
care au participat specialiºti din Anglia, Bulgaria, Canada, Cehia, Germania, Polonia,
România, Serbia ºi S.U.A. În cadrul Reuniunii
a fost stabilit cadrul în care MNA va fi
organizatorul ºi gazda viitorului Congres
Internaþional al Muzeelor de Agriculturã (CIMA)
din anul 2010, avându-l ca preºedinte pe domnul
Rãzvan Ciucã.
Programul Reuniunii Prezidiului
Internaþional AIMA a cuprins ºi vizitarea
expoziþiilor ºi colecþiilor MNA, a Bisericii de
lemn Poiana ºi a Fermei Model Perieþi, dar
ºi vizite la obiective turistice, istorice ºi de
patrimoniu muzeal-cultural existente în
judeþele Ialomiþa, Cãlãraºi, Constanþa ºi
Buzãu.
30.05.2008 - Parteneriat educaþional: „1
iunie - Ziua Copilului”, (Pregãtirea grupei de
copii de la Grãdiniþa cu program normal Nr. 2
Slobozia, care a participat la Spectacolul
organizat la Bucureºti, cu obiceiuri agrare
specifice zonei).
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Delegaþie chinezã viziteazã expoziþia
“Unealta ºi arta”

Expoziþia “Unealta ºi arta”
– Instalaþia etnograficã “Poiana lui Iocan”

Expoziþia „Fire ºi Timp” – Cursul SINGER
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IUNIE
11-14.06.2008 - Muzeul Naþional al
Agriculturii a participat la cea de-a XVI-a ediþie
a Târgului Naþional cu participare
internaþionalã EXPOAGROUTIL 2008 de la
Mamaia, organizat de Camera de Comerþ, Industrie,
Navigaþie ºi Agriculturã Constanþa, în colaborare cu
Direcþia pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã
Constanþa, sub patronajul Ministerului Agriculturii ºi
Dezvoltãrii Rurale.
Ediþia din acest an a reunit 84 de firme din þarã ºi
strãinãtate, organizate pe profiluri ºi saloane:
Tractoare, maºini ºi echipamente pentru
mecanizarea agriculturii; Substanþe pentru
fertilizarea ºi protecþia plantelor; Produse
agricole ºi alimentare; Utilaje ºi instalaþii pentru
industria alimentarã; Salon de flori; Salon de
produse agroalimentare ecologice; Salon de
apiculturã; Salon de finanþãri ºi asigurãri,
preponderent agricole; Reuniuni tehnicoprofesionale.
Standul special de Antropologie agrarã ºi
Arheologie industrialã agricolã a fost ocupat de
Muzeul Naþional al Agriculturii cu expoziþia
„Albinãrit – tradiþii româneºti” (au fost expuse
obiecte din patrimoniul propriu – martori ai
îndelungatei tradiþii din þara noastrã în domeniul
creºterii albinelor ºi realizãrii de produse apicole),
expoziþia foto-documentarã „România agricolã”
ºi standul cu publicaþii ale muzeului.
ªi la actuala ediþie a EXPOAGROUTIL 2008
MNA a primit PREMIUL DE EXCELENÞÃ
„pentru
GRADUL
ÎNALT
DE
PROFESIONALISM
la
manifestãrile
expoziþionale ºi tehnico-profesionale”.
20.06.2008 – Participare la Atelierul de lucru
din cadrul Proiectului Puzzle, organizat prin
programul „Anul European al Dialogului
Intercultural 2008”, organizat la Constanþa (Marina Ilie, muzeograf).
30.06.2008 – Participare la Simpozionul
„Restaurare ºi conservare. Perspective.”, ediþia
a VIII-a, organizat la Câmpulung Muscel, judeþul
Argeº. ªtefan Buturugã, restaurator, a prezentat
lucrarea „Patrimoniul M.N.A. Obiectiv: foale”.
SEPTEMBRIE
21-29 septembrie 2008 – La cel de-al XVlea Congres al Asociaþiei Internaþionale a
Muzeelor de Agriculturã (AIMA - ICOM –
UNESCO), desfãºurat la Novi Sad – Kulpin (Serbia), ºcoala de muzeografie româneascã,

reprezentatã de o delegaþie formatã din 4 muzeografi
de la MNA, a repurtat un adevãrat triumf. Au fost
prezentate 5 comunicãri ºtiinþifice, însoþite de un
bogat material fotodocumentar ºi de filme
documentare: „Muzeul Naþional al Agriculturii –
O Cãmarã în Casa Pâinii” (Rãzvan Ciucã),
„Muzeul Naþional al Agriculturii ºi ªcoala”
(Viorica Croitoru-Capbun), „Muzeul Naþional al
Agriculturii ºi Biserica” (Rãzvan Ciucã), „Muzeul
Naþional al Agriculturii – dincolo de propriul
spaþiu. Exprimãri neconvenþionale” (Marina Ilie)
ºi „Mix-media în expoziþiile MNA din 2008” (Sebastian Opriþa). Toate lucrãrile au fost publicate.
Specialiºti din Anglia, Bulgaria, Canada, Cehia, Estonia, Franþa, Germania, Polonia, România, Serbia,
Slovacia, S.U.A. ºi Ungaria au reconfirmat
valoarea Muzeului Naþional al Agriculturii din
România prin alegerea directorului acestei instituþii
– Rãzvan Ciucã – în funcþia de preºedinte al
AIMA ºi a muzeografului-ºef de secþie – Viorica
Croitoru-Capbun – membru în Prezidiul
Internaþional al Asociaþiei. De asemenea,
reprezentanþii þãrilor participante la Congres au votat
ca România sã fie gazda viitorului Congres, din
anul 2010.
23-27.09.2008 – Participare la Simpozionul
Naþional „Iaºi. Istorie, Culturã, Patrimoniu”,
organizat cu ocazia Sãrbãtorii „Iaºi 600 – Împlinirea
a 600 de ani de atestare a oraºului Iaºi prin
documentul datat 1408, semnat de Alexandru cel
Bun”. Andreea Panait, muzeograf, a prezentat
lucrarea: „Documente în scriere chirilicã din
patrimoniul M.N.A.”
OCTOMBRIE
4-5 octombrie 2008 – Muzeul Naþional al
Agriculturii a participat la cea de-a VIII-a ediþie
a Târgului de Pâine, organizat de Primãria
Sectorului 2 Bucureºti ºi Centrul Cultural „Mihai
Eminescu”, în Parcul Naþional, cu expoziþia
„Povestea þestului”, însoþitã de demonstraþii
practice de copt pâine la þest, pâine împãrþitã
miilor de vizitatori. Devenit o tradiþie a Capitalei,
având ca motto „Pâinea de Neam Românesc”
(titlul cãrþii scrisã de Rãzvan Ciucã ºi Viorica
Croitoru-Capbun), evenimentul a reunit cele mai
importante firme din domeniul panificaþiei,
reprezentanþi ai unor gospodãrii þãrãneºti, precum ºi
meºteri populari ºi rapsozi ai folclorului românesc
din toate zonele þãrii.
Participarea Muzeului Naþional al Agriculturii la
aaceastã manifestare a fost pe larg ilustratã în revista

Reuniunea Prezidiului Asociaþiei Internaþionale a Muzeelor de Agriculturã – vizitã tematicã
la Staþiunea Viticolã Pietroasele

„Ferma”, sub titlul Tradiþiile de nuntã au fost
„verificate” cu miri adevãraþi la Târgul de
Pâine.
21-24.10.2008 – Participare la Simpozionul
Internaþional de Comunicãri ªtiinþifice „Culturã
ºi Civilizaþie la Dunãrea de Jos”, ediþia a XIII-a,
organizat de Muzeul Judeþean Cãlãraºi, la care au
fost prezenþi peste 100 de specialiºti din România ºi
Bulgaria. Rãzvan Ciucã, directorul M.N.A., a
prezentat lucrarea „Aromânii, documente în albnegru”, ilustratã de - Expoziþia- eveniment
„Documente în alb-negru”; au mai fost prezentate
lucrãrile: „Pruncul – pâine pentru pomenire” ºi
filmul documentar „Lacrima fiului omului” (autor
Viorica Croitoru-Capbun); „Unelte pentru
economia casnicã textilã în Câmpia Românã în
patrimoniul M.N.A.” (autor Fãnica Gherghe);
„Obiecte din sticlã ºi ceramicã folosite în
expoziþiile M.N.A.” (autor Petre-Filip Magdalena).
29.10-1.11.2008 – Participare la Sesiunea
Naþionalã de Conservare- Restaurare, ediþia
2008, organizatã la Vãlenii de Munte, judeþul
Prahova. Valentin Lupu ºi Emil Molea, restauratori,
au prezentat lucrarea: „Sobã tubularã CORIN 5 –
soluþii de restaurare ºi conservare.”
NOIEMBRIE
01.11.2008 – A fost deschisã Expoziþia
„Chipuri de þãrani” (31 de fotografii, format 35/
50, virate sepia), realizatã în colaborare cu Muzeul
Naþional de Artã Contemporanã din Bucureºti.
5-9 noiembrie 2008 - Muzeul Naþional al
Agriculturii a participat la cea de-a XIII-a ediþie a
Târgului Internaþional INDAGRA, la invitaþia
Ministerului Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale, prin
Agenþia Naþionalã pentru Consultanþã Agricolã, care
a asigurat peste 90 la sutã din cheltuieli.
Demonstraþiile practice cu utilaje agricole de epocã
– tractor, locomobil, batozã ºi pompã de stins incendii
– ºi coptul pâinii la þest au constituit o atracþie aparte
în cadrul Târgului, la care au fost prezente, în acest
an, aproape 500 de firme din 19 þãri. Expoziþiile demonstrative „DRUMUL CÃTRE PÂINE” - Arie
de treierat cu maºini agricole de epocã ºi
„POVESTEA ÞESTULUI” – însoþite de o amplã
iconografie (tablouri cu fotografii de epocã, texte
documentare) ºi un stand (cu vânzare) cu ceramicã,
publicaþii ºi cãrþi poºtale editate de MNA - au suscitat
un real interes atât pentru specialiºtii prezenþi la Târg
(9.500), cât ºi pentru cei 30.000 de vizitatori, conform datelor organizatorilor. Pâinea coaptã sub þest
a fost savuratã nu numai de miile de vizitatori, dar ºi
de personalitãþi politice de rang înalt din þarã ºi
strãinãtate – ministrul român al agriculturii,

ambasadorii Franþei ºi Poloniei, precum ºi miniºtrii
agriculturii din Franþa ºi Polonia, care ºi-au exprimat
admiraþia pentru preocuparea românilor de a pãstra
intacte tradiþiile strãvechi ºi de a le valorifica într-un
asemenea context. Muzeul Naþional al Agriculturii
a mai avut însã o prezenþã notabilã la actuala ediþie
a Târgului internaþional INDAGRA FARM. La
standul unei importante firme importatoare ºi
distribuitoare de tractoare ºi utilaje agricole
ultraperformante - General Leasing S.A - vedete au
fost un tractor ºi o cositoare McCormick din
patrimoniul Muzeului Naþional al Agriculturii.
6-8.11.2008 – Participare la Sesiunea
Internaþionalã de Comunicãri ªtiinþifice
organizatã cu ocazia împlinirii a 40 de ani de
muzeografie ialomiþeanã, organizatã de Muzeul
Judeþean Ialomiþa.
S-au prezentat filme
documentare din arhiva M.N.A.: „Gurbanul
viilor”, „Pomul vieþii, pomul morþii”, „Rãboj de
lacrimi amare –Evanghelie Zappa”, „Situaþia
permanentalã”, „Vãmile vãzduhului”, „Toamnã
cu lãutari”, „Crãciun la Poiana Mãrului”.
9 -12.11.2008 – Participare la Conferinþa
Europeanã a Muzeelor de Istorie Naturalã cu
tema „100 de ani de Muzeologie”, organizatã de
Muzeul Naþional de Istorie Naturalã „Grigore
Antipa”, Bucureºti. Marina Ilie, muzeograf, a
prezentat lucrarea „O posibilã expoziþie:
D.N.Seceleanu ºi creºterea animalelor” (autori:
Rãzvan Ciucã, Magdalena Petre-Filip).
13.11.2008 - Parteneriat educaþional:
„Carnavalul toamnei” – organizat de Grãdiniþa cu
program normal Nr. 2 din Slobozia, la care au
participat ºi copii de la Grãdiniþa din Giurgeni, judeþul
Ialomiþa.
28.11.2008 - Parteneriat educaþional:
„Sântandrei, Cap de iarnã” - obiceiuri specifice,
datini, legende – organizat la sediul MNA cu
participarea copiilor de la ºcoli ºi grãdiniþe din
Slobozia.
29.11.2008 – Expoziþiile „Unealtã ºi artã”,
Fire ºi timp” ºi „Viaþa în ramã. Cronicã de
altãdatã” sunt pe larg prezentate în suplimentul
ZOOM al cotidianului „Jurnalul Naþional”
(publicaþia cu cel mai mare numãr de cititori din
România – 736.000), sub genericul „Povestea
vieþii”. În deschiderea foto-documentarului autorul

Târgul Naþional EXPOAGROUTIL 2008 –
Expoziþia fotodocumentarã
“România agricolã”

Târgul de Pâine, Bucureºti
- demonstraþii de copt pâine la þest

“Expoziþia “Viaþa în ramã.
Cronicã de altãdatã”

Rãzvan Ciucã, ales Preºedinte al Asociaþiei
Internaþionale a Muzeelor de Agriculturã

Târgul Naþional EXPOAGROUTIL 2008 –
Expoziþia “Albinãrit – tradiþii româneºti”
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afirmã cã „Muzeul Naþional al Agriculturii de la
Slobozia este o îmbinare fericitã între arta
pãmântului, unelte ºi oameni”.
DECEMBRIE
6.12.2008 – Hramul „Sfântul Nicolae” al
Bisericii de lemn Poiana (slujbã religioasã, urmatã
de agapã frãþeascã), la care au participat peste 300
de enoriaºi din Parohia Buna Vestire, consilieri locali,
artiºti plastici ºi reprezentanþi ai presei locale ºi
naþionale.
6.12.2008 – „Jurnalul Naþional” publicã, în
suplimentul ZOOM un amplu foto-documentar
despre Biserica de lemn Poiana care, „aflatã în
patrimoniul Muzeului Naþional al Agriculturii,
este monument de istorie ºi arhitecturã veche
þãrãneascã, atestat încã din 1737”.

11-12.12.2008 – Participare la Târgul de
Expoziþii Temporare, ediþia a IV-a, organizatã de
Muzeul Judeþean Braºov. Andreea Panait,
muzeograf, ºi Elena Slujitoru, referent, au prezentat
expoziþiile: „Cursul SINGER”, „Viaþa în ramã.
Cronica de altãdatã”, „Povestea þestului” ºi încã
5 expoziþii din Fondul documentar „Mihai Oroveanu”.
ULTIMA ORÃ – La sediul MNA va fi
inauguratã expoziþia „Crãciun la noi”, dedicatã
Sãrbãtorilor de Iarnã, la care sunt invitaþi sã participe
toþi cei care doresc sã (re)descopere tradiþiile ºi
obiceiurile de Crãciun ºi Anul Nou ale poporului
român. Principala atracþie va fi „Scena Naºterii
Domnului”, picturã uriaºã realizatã de artistul plastic
Ioan Mãric. ªi încã nu s-a terminat anul...

Târgul Internaþional INDAGRA –
demonstraþii cu utilaje agricole de epocã

PREMII, DIPLOME, MEDALII
Diplomã de Excelenþã ºi plachetã aniversarã
„1968-2000 - 40 de ani reºedinþa judeþului
Ialomiþa”, acordate de Primãria Municipiului
Slobozia, d-lui Rãzvan Ciucã cu ocazia aniversãrii
„Slobozia 40 de ani – reºedinþa judeþului
Ialomiþa” .
Diplomã de merit acordatã de Ministerul
Culturii ºi Cultelor „Muzeului Naþional al
Agriculturii din România, d-lui director general
Rãzvan Ciucã, pentru proiectul <<Muzeul
Naþional al Agriculturii la Târg>>.”
Diplomã de recunoºtinþã pentru „lunga
perioadã de timp în care a adus beneficii
muzeelor de agriculturã”, acordatã d-lui Rãzvan
Ciucã de cãtre Muzeul Wallachian în aer liber din
Ro•nov Pod Rad Hošt m, Republica Cehã.
Premiul de Excelenþã ºi Trofeul acordate
Muzeului Naþional al Agriculturii pentru „gradul
înalt de profesionalism la manifestãrile
expoziþionale
ºi
tehnico-profesionale
EXPOAGROUTIL 2008, ediþia a XIV-a,
Mamaia”, de cãtre Camera de Comerþ, Industrie,
Navigaþie ºi Agriculturã Constanþa – Direcþia Pentru
Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã Constanþa.

Diplomã de onoare acordatã d-lui Rãzvan
Ciucã „cu prilejul omagierii lui Evanghelie
Zappa, promotor al Jocurilor Olimpice moderne,
organizator ºi susþinãtor al întrecerilor din
1958,1870, 1875, 1889, care au prefigurat
desfãºurarea Jocurilor Olimpice moderne,
începând din 1896, coordonate de Pierre de
Fredi – baron de Coubertin”, de cãtre Primãria
Buzãu ºi Universitatea „George Bariþiu”.
PATRIMONIU
În anul 2008 patrimoniul Muzeului Naþional al
Agriculturii s-a îmbogãþit cu peste 500 de
obiecte, în valoare totalã de 89.958,50 lei, dintre
care peste 375 achiziþionate cu bani de la buget,
din venituri proprii ºi din sponsorizãri ºi peste
120 obiecte au fost donate de Nicolae Tudorcioiu,
Florin Atoderesei, Aurica ªamit, Doru Gheorghe
Fãrcuº, Ion Coman.
Au continuat lucrãrile de restaurare la fosta
Fermã Model Perieþi, cu fonduri exclusive de
la Ministerul Culturii ºi Cultelor, prin Programul
“Patrimoniul în pericol”, în valoare de
301.731,54 lei.
Elena Slujitoru, Foto: Stefan Olteanu,
Florin Eºanu, Viorica Croitoru Capbun

Hramul “Sf. Nicolae” al Bisericii de lemn Poiana

SPONSORI
Toate aceste realizãri ale MNA în anul 2008 nu ar fi fost posibile
fãrã sprijinul financiar ºi material primit din partea generoºilor noºtri
sponsori, societãþi comerciale ºi persoane fizice, cãrora le mulþumim
public:
S.C. Admet S.R.L. Slobozia; Agenþia pentru Consultanþã Agricolã
a judeþului Ialomiþa; S.C. Agriromex AD S.A. Bucureºti; S.C. Agrofam
Holding S.R.L. Feteºti; S.C. Boromir S.A. Slobozia; Marian Bozdoc
(Ograda); Camera de Comerþ, Industrie, Navigaþie ºi Agriculturã
Constanþa; Rãzvan Ciucã (Slobozia); S.C. Concivic S.R.L Slobozia;
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Târgul Internaþional INDAGRA – de la
stânga la dreapta: ambasadorul Franþei la
Bucureºti, Rãzvan Ciucã, directorul MNA,
ministrul agriculturii din Franþa, ministrul
roman al agriculturii

Tractorul McCormick din patrimonial MNA
în standul S.C. General Leasing

S.C. Consirom S.R.L. Slobozia; S.C. Dacoda S.R.L. Bucureºti; S.C.
Danival Com S.R.L. Slobozia; S.C. Dyonysos S.R.L. Coteºti; Direcþia
pentru Agriculturã ºi Dezvoltare Ruralã Constanþa; Alexandru
Emilianof (Slobozia); S.C. Eston S.R.l. Slobozia; S.C. Impex Agrorep
S.R.L. Þãndãrei; S.C. La Costa S.R.L. Slobozia; S.C. Lunca S.R.L.
Slobozia; Ministerul Agriculturii ºi Dezvoltãrii Rurale; Ministerul
Culturii ºi Cultelor; S.C. Moara Cibin S.A. Sibiu; S.C. Nicol Zoe S.R.L.
Slobozia; S.C. Oyl Company S.R.L. Slobozia; Radu Paros (Slobozia);
Nicolae Pericle (Slobozia); S.C. Pet Star Grup S.R.L. Slobozia; Nicu
Roºca (Slobozia); Victor Simion (Jilavele); S.C. Somalex S.R.L
Slobozia; S.C. Tritipan S.R.L. Slobozia; Ioan Zinici (Suceava).

