„... nu trebuie sã ne îndoim cã ºi cuvintele, la fel cu imaginaþia, pot fi cauzã de multe ºi mari erori, dacã nu ne pãzim bine de ele“
Spinoza
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Orice lucru bine fãcut, mai ales pe terenul culturii,
are în el, implicit, un mesaj pentru urmaºi. Cuvinte
pentru urmaºi ar conþine, astfel, un mesaj cât mai
bine luminat, construit pentru nevoia momentului,
dar care ar putea avea bãtaie lungã tocmai pentru
cã ºi-a dovedit utilitatea imediatã. Din care urmaºii
ar avea ceva de învãþat. Adicã sã-þi trãieºti viaþa,
acum ºi aici, curat, cinstit, sã munceºti bine, cu folos,
sã ºtii cã faci parte dintr-un continuum la care te
adaugi. Sã te construieºti, sã te zideºti în propria-þi
lucrare, cu alte cuvinte. În limba ta, în cultura ta, în
istoria ta, în spaþiul tãu, clamându-þi individualitatea,
dar laolaltã ºi întrepãtrunzându-te cu celelalte limbi,
culturi, istorii, spaþii umane. ªi sã nu uiþi niciodatã
cã Dumnezeu este deasupra.
Sã lucrezi pentru prezent, pentru cã, aºa cum
spunea Fericitul Augustin, nu existã decât un singur
timp, prezentul, desfãcut în trei: prezentul trecutului,
prezentul prezentului ºi prezentul viitorului. Aceste
entitãþi le gândim simultan, întreþesut, inexplicabil.
Dacã ºtii acest lucru, poþi sã-þi conturezi limita,
peras, cât mai clar, poþi scãpa de neant, poþi fi
perceput corect de cãtre ceilalþi, vei avea un nume
ºi un chip. Bune ºi pentru urmaºi. Sã devii model ºi
exemplu pentru urmaºi înseamnã, pentru mine, sã
nu-þi ratezi prezentul.
Românii ºi România trec printr-un moment de
cumpãnã când, dincolo de reintrarea în lumea
civilizatã, cu toate câºtigurile ei, pot fi înghiþiþi fãrã
milã de nivelarea globalizãrii dacã nu-ºi recupereazã
identitatea, mai ales culturalã, ºi dacã nu ºi-o afirmã
ºi ºi-o impun. Întrebarea e dacã avem identitate,
dacã e valoroasã ºi dacã ea se poate impune ca
model. Cred cã da, însã nu ne putem clama
identitatea decât dacã vom capacita imensele
rezerve de energie, încã nefolosite sau folosite
aiurea. Avem o ºansã pe care trebuie sã ne-o jucãm.
Comunicând, îi modifici pe ceilalþi, remodelândute ºi tu continuu. Noi comunicãm cu lumea prin
intermediul revistei HELIS care, iatã, a împlinit acum
ºase ani de apariþie neîntreruptã. Este declaraþia
noastrã de dragoste pentru oamenii din zona în care
trãim. Orice lucru nou apare ca sã umple o lipsã.
HELIS era cerut de acel gol, care fãcea din aceastã
zonã a Bãrãganului o patã albã pe hãrþile culturale
ale României, imagine falsã, nedreaptã, pe care nu
o meritam. Am resimþit dureros acea lipsã ºi cineva
mai presus de mine m-a pus la treabã(nu am altã
explicaþie). Încet-încet, începând cu luna mai, 2003,
am adunat în paginile ei fragmente dintr-o lume
extraordinarã, plinã de istorie, de fapte, de oameni,
al cãror trecut se duce în urmã cu 7.000 de ani ºi
continuã cu un prezent plin de speranþe. HELIS este
scrisã de ialomiþeni care-ºi iubesc þinutul, cultura ºi
trecutul, oriunde s-ar afla în lume.

În chimie, într-o soluþie ajunsã la suprasaturare
apar, natural, centri de cristalizare. HELIS e un astfel
de centru de cristalizare, apãrut natural, datoritã unei
atmosfere culturale ajunsã la suprasaturare. Este
molecula care adunã în jurul ei truda oamenilor care
gândesc ºi muncesc cu dragoste pentru aceste
locuri. Aici, cei de acum ºi cei ce vor veni pot gãsi
cuvinte folositoare, modele ºi exemple de urmat.
Mã bucur pentru faptul cã eu am gândit, alãturi de
prietenii mei, am pus în practicã ºi am continuat
aceastã lucrare, dus de mânã de acel Cineva-carene-iubeºte. Dupã ºase ani de la apariþia revistei
HELIS, îmi dau seama cã acesta este cel mai
important proiect al ialomiþeanului Gheorghe Dobre.
Reazemul în aceastã acþiune grea, pentru cã a fost
ºi este grea, care m-a ajutat sã depãºesc obstacolele
este credinþa cã acest colþ de Bãrãgan are tot ce-i
trebuie pentru a sta alãturi de celelalte zone culturale
ale României.
ªi iatã cã, dupã ºase ani, Ialomiþa stã foarte bine
pe harta culturalã a României, datoritã revistei
HELIS ºi a oamenilor de acolo.
Gheorghe DOBRE

BOCET
PE CARTEA VINOVATÃ A
LUI GRIGORE VIERU
ªtiind înstrãinarea cum se-mparte,
Cu-ngrijorare-ascunde-n buzunar
Nu stele ca poeþii, ci o carte,
O Carte Sfântã, un Abecedar,
O carte cu rãsaduri de luminã,
Dar Asia nu iartã, nu ºi nu,
Cã-a mai avut Iisus aceeaºi vinã
ªi ce-a pãþit citim ºi eu ºi tu…
Nu-i doascã ºcolãreascã-abecedarul,
Ba litera latinã-i de blestem,
De când nu dã speranþã felinarul,
Ci felinarul afumat sub vremi
Exultã-n arta cum sã-l rãstigneascã
Pe-Învãþãtor, bãtându-l cui pe cui,
Pe-o cruce mare, limba româneascã,
Din Prut la Nistru mare crima Lui.
ªerban CODRIN

CALENDAR CULTURAL IALOMIÞEAN
APRILIE
• SEICIU, F. Florian – profesor universitar – s-a
nãscut la 1 aprilie 1923, Urziceni.
• PETRE, Gheorghe – artist plastic – s-a nãscut la
9 aprilie 1950, com. Ciocãneºti, Ilfov.
• CONDIESCU, I.P. – inginer ºi publicist – s-a
nãscut la 13 aprilie 1860, com. Condieºti, azi Bãrcãneºti.
• PÃUNESCU, Gruia – artist plastic – s-a nãscut la
13 aprilie 1887, în Slobozia.
• STRÃINU, Emil – general, scriitor, ufolog – s-a
nãscut la 13 aprilie 1957, Urziceni.
• CUCUTÃ, D. Dumitru – învãþãtor, animator
cultural – s-a nãscut la 15 aprilie 1885, satul Frãþileºti,
com. Sãveni.
• LINTEª, Ion – ofiþer, profesor universitar – s-a
nãscut la 18 aprilie 1897, Murgeanca(Valea Ciorii),
Ialomiþa.

• MARINESCU, Alexandru – poet – s-a nãscut la
19 aprilie 1908, com. Rãduleºti, jud. Vlaºca.
• TEODORESCU, George – sculptor – s-a nãscut
la 22 aprilie 1915, com. Ciochina.
• NISTORESCU, Mircea Gabriel – artist plastic –
s-a nãscut la 24 aprilie 1947, Braºov.
• BENTOIU, Pascal – compozitor, muzicolog,
folclorist, editor – s-a nãscut la 27 aprilie 1927, în
Bucureºti.
• DOBRINESCU, Livia – poetã – s-a nãscut la 27
aprilie 1957, în satul Brãtuleºti, com. Strunga, jud. Iaºi.
• IONESCU, Gheorghe – artist plastic – s-a nãscut
la 27 aprilie 1912, Feteºti.
• CARNICIU, Stelian – poet – s-a nãcut la 29 aprilie
1980, lobozia.

Vasile ANDRU

TERMINOLOGIE BOTANICÃ CREªTINÃ
A PLANTELOR VINDECÃTOARE (III)
Mãceº = trandafir de Rusalii.
Trandafir de Pogorârea Sfântului
Duh. Se mai cheamã ºi „trandafir
de lunã”. O plantã dezmierdatã ºi
sfinþitã...
Apa de mãceº e bunã pentru ochii obosiþi. Sau pentru
conjunctivite. ªi mierea e recomandatã pentru conjunctivite.
Pentru înviorarea glandelor lacrimale. Bogat în vitamina C ºi P.
Tonic, vitaminizant, asigurã respiraþia celularã. Indicat în afecþiuni
de ficat, calculozã renalã, tulburãri de circulaþie perifericã. Se
foloseºte ºi extern, bãi.
Oþet de mãceº: împotriva migrenelor; diluat cu apã, îndulcit
cu miere.
Mierea are ºi calitãþile florilor de unde provine, ºi calitãþile
albinei care o „prelucreazã”. Existã albina cafenie, albina neagrã,
albina aurie...

Când înºiri/pronunþi nume de plante precum:
pristolnic(masã de altar), Lacrimile lui Hristos, nojiþele lui
Hristos, Pãrul Sfintei Maria, Palma Sfintei Maria, Brâul Maicii
Domnului, Inima Domnului, Duminicuþã, Buruienile Sfântului
Vasile, lemnul lui Avram, leagãnul lui Iisus, Iarba lui Cristofor,
Mila Domnului, Arborele vieþii... trãieºti o emoþie religioasã, o
înflorire afectivã... faci trecerea de la biologic la duhovnicesc.
Acesta este ºi principiul terapiei isihaste, a terapiei
sacerdotale: a purifica toxina psihicã, prin explozie de efecte
pozitive, religioase; a-l pune pe om în relaþie cu divinitatea.
Aceasta nu doar pentru eficienþa actului vindecãrii ci, mai departe,
pentru a te muta cu totul în lumea spiritualului. Oare astãzi nu
suntem sãrãciþi lãuntric ºi vulnerabili, uitând aceste realitãþi?

Vindecã-te cu alimente

În botanica popularã, existã ºi plante care au numele
necuratului. Cerem iertare cã vom aminti ºi aceste plante. Dar
suntem la... orã de botanicã, de cunoaºtere ºtiinþificã! Sunt
plante pe care poporul le-a pricopsit cu numele necuratului,
astfel: Buruiana dracului( nu numai tutunul, evident...), spasul
dracului, aghiuþi sau drãcuºori( un rãsfãþ!). Banul diavolului,
punga popii. Trifoiul roºu se numeºte ºi Caºul dracului, dar ºi
capul popii( în zone diferite ). ªi cum existã iarba raiului, aºa
existã ºi iarba iadului!
Alte denumiri diabolice: Muºcãtura dracului. Dintele
necuratului. Unele denumiri sunt ironice, altele seamãnã cu
înjurãturi: iarba tâlharului, iarba lui Iuda, iarba 30 de arginþi.
Aceste nume avertizeazã în legãturã cu un risc toxic; sau
avertizeazã cã acea plantã stimuleazã agresivitatea. Limbajul a
înregistrat totul. Numele este un avertisment, când nu un
program psihic.
Polinezienii, care nu cunosc noþiunea de infern ºi de drac,
au numit aceastã categorie de plante stârnitoare de agresivitate,
„ierburi de rãzboi”.
Exemplu. Denumirea dintele dracului sau spasul necuratului se
referã la ferigã. În alte zone, aceiaºi termeni se folosesc pentru izma
broaºtei, menta broaºtei.
Feriga, în limba polinezienilor maori se zice rarauhe. Este
o plantã „de rãzboi”. Este numitã aliment de rãzboi.
Consumatã în anumite doze, ea stârneºte agresivi-tatea. De
aceea i se spune „a necuratului”, la noi.
Acuma, feriga are ºi calitãþi terapeutice. Tonifiant.
Dinamizant. În doze foarte mici. În cazuri de convalescenþã, de
obosealã.
Are ºi calitãþi afrodisiace. Erosul poate fi o exprimare
agresivã. Asceþii îºi sublimeazã sexualitatea, adicã o îndreaptã
spre sublim.
Plantele „de rãzboi” nu trimit mereu la conotaþii agresive,
ci ºi la stimulente necesare, dupã caz:
Crucea pãmântului, cum este numitã brânca ursului, este
un energizant ºi un vasodilatator.

Unele plante alimentare, pomi fructiferi, ciuperci, legume,
cereale au denumiri creºtine, pe lângã cele populare curente, sau
cele savante.
Podbal se zice: frunza Domnului; frunzã cãlugãreascã.
Folositor ºi ca aliment, ºi ca medicament, în afecþiuni pulmonare,
în febre, tuse, dureri de cap. ªi în silicoze.
Mãrul. Din cele câteva zeci de denumiri poetice sau descriptive
ale mãrului, am gãsit 10 creºtine, precum: Mãrul Domnului, mere
cãlugãreºti, mere popeºti. Mere prescurate: referinþã la puterea
anaforei. Mai sunt: Mãrul Sânpetrului, mãr de Sântilie, mãr de
fânta Maria... Unele din aceste denumiri sunt în relaþie cu repere
astronomice ale coacerii; interesant cã, la români, ºi astronomia
este referitã la sãrbãtori împãrãteºti, repere ale salvãrii.

6. Fitoterapia ºi Sfântul Maslu
Pentru ca efectul unei ierbi de leac sã fie total, el este asociat
cu Sfântul Maslu.
Pe Athos l-am cunoscut pe pãrintele Gavril, om hãrãzit cu
puteri sufleteºti aparte, darul vindecãrii, darul vederii departe...
El a vindecat prin leacuri sau manevre revelate de viziunea
Maicii Domnului, la care are evlavie absolutã. El a vindecat ºi
prin plante. El cunoºtea un remediu natural împotriva cancerului.
E vorba de pãpãdie, culeasã într-o lunã anume, smulsã din
rãdãcinã, uscatã cu rãdãcina în sus. Din aceasta, face un preparat
pe care-l administreazã dupã sugestii luate din evocarea Sfintei
Maria. (Planta, culeasã în lunã de putere, pe lunã plinã, planta
sã nu fie „trecutã”; pentru anumite situaþii – sã dea în boboc.)
Pãrintele Gavril mi-a spus, însã, cã acest leac are efect numai
împreunã cu Sfântul Maslu. Prin Sfântul Maslu, mintea omului
face trecerea de la corporal la duhovnicesc. Vedeþi, omul trãieºte
în trup. De aceea este vulnerabil. Când face trecerea la trãitul în
duh, când mintea se mutã cu totul în duh, prin rugãciuni
puternice, prin ºocare celestã, atunci nu mai este vulnerabil.
Faceþi deosebirea între trãitul în trup( al rudimentarilor ), trãitul
în minte( al intelectualilor ) ºi trãitul în duh( al spiritualizaþilor).
De aceea pãrintele Gavril mi-a spus cã acel prearat de
pãpãdie are efect numai asociat cu Sfântul Maslu, cu o tainã a
salvãrii.
În terapiile populare strãvechi, leacul era asociat cu
descântecul.
În Polinezia, leacul este asociat cu karakia (descântec
specific pentru diferite afecþiuni). Polinezienii au multe ierburi
de leac, ºi ei ºtiu sã valorifice calitãþile vindecãtoare ºi ale plantelor
care, în aparenþã, sunt sãlbatice sau dipreþuite. Biete ierburi care
cresc pe nisipuri de pe plaje arse de soare, ei le gãsesc o folosire
medicalã. Dar numai însoþite de karakia. Deci numai realizând
acea trecere de la corporal la spiritual.
Asocierea cu Sfântul Maslu este mai puternicã decât orice
altã manevrã din preistoria gândirii religioase, oricât de coerentã
ar fi ea.
Din cazuistica celor vindecaþi de pãrintele Gavril de la Athos
am mai observat cã aceºti oameni înzestraþi cu darul vindecãrii
nu se ocupã cu tãmãduirea în serie. Ei vindecã doar câteva cazuri,
paradigmatic, aºa ca sã le arate oamenilor cã au în ei puterea
autovindecãrii. Nici Hristos nu vindecã în serie. El nu este un
sanitar public, ci este un doctor divin care tãmãduieºte miraculos
cazuri paradigmatice, sã ne înveþe pe noi cã avem în noi puterea
regenerãrii, a vindecãrii.
ªi prin aceastã referinþã înþelegem de ce poporul român a
dat nume religioase, nume creºtine, la plante: ca pronunþându-le
sã facã pasul spre o lume cereascã, unde trupul nu mai cunoaºte
boalã sau slãbire sau moarte.
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7. Leacuri de pace, leacuri de rãzboi...

Plantele de pace, de „aºezare”:
Feciorica, sau iarba faptului. Conþine uleiuri esenþiale,
derivaþi cumarinici. E folositã în cistite, în albiminurie; diuretic
ºi antilitiazic. Se folose contra surpãturii, ºi pentru „dat”, când
omul „seacã de puteri ºi tuºeºte”.
Muºeþelul, numit popular Poala Sfintei Marii.
Cartoful dulce, numit în Maramureº Piciocile lui Dumnezeu.
Referinþa religioasã aratã preþuirea acestui aliment. În Polinezia,
cartoful(kumara) este primul pe lista „plantelor de pace”.
Cercetarea aceasta rãmâne deschisã. Am formulat aici doar
paradigma, la care oricine poate adãuga oricând exemple în
funcþie de interesul sãu sau de trebuinþele sale.
Observãm, în final, cã astãzi existã temdinþa de
„secularizare” a limbajului. Cuvintele se lumesc, dupã cum ºi
mãnãstirile se lumesc. Sacrul se ascunde în profan, iar cuvintele
reflectã ºi ele acest proces. Termenii etno-botanici religioºi trec
într-un fond pasiv al limbii; alþi termeni trec într-o „arhivã
sentimentalã” sau într-un dosar de documente despre sufletul
acestui neam.
Dar mulþi termeni religioºi, mai ales cei din fitoterapie, se
reactiveazã brusc la nevoie, la boalã, la supravieþuire. Când omul
se agaþã de viaþã fãcând apel, spontan, anxios, disperat, la toatã
memoria salvãrii. ªi atunci numele sacre au o rezonanþã salvatoare.
Atunci ºi limbajul etno-botanic creºtin este repus febril în lucrre
ºi, adesea, îºi vãdeºte vocaþia de pãstrãtor al vieþii.

Gânduri
Primãvara aceasta a
venit ca o furtunã nebunã
nãucindu-ne prin viteza
cu care se desfãºoarã
evenimentele.
Piaþa politicã aflatã în
plinã explozie, ca mugurii
pomilor, ne oferã surprize
dupã surprize încât nu
Vasile Iordache
reuºim sã ne mai revenim.
Chiar dacã ne clãtim
ochii cu apã rece, neînceputã, pãianjenii þesuþi cu
atâta grijã nu ne lasã sã vedem limpede.
În fapt, trecerile bruºte de la cãldura zilei la
rãceala nopþii, cu variaþii de vreo 20º C, îmi creeazã
sentimentul cãlãtoriei pe un vapor aflat în furtunã,
generându-mi senzaþia de rãu de mare.
În acest context încerc sã-mi adun gândurile ºi
sã întrezãresc realitatea din spatele acestei nebunii
primãvãratice.
Coane ºtii cum e? Ca dupã dezgheþ, când
puhoaiele, cãrând gunoaiele ce plutesc în derivã
deasupra lor determinã blocaje ºi implicit inundaþii
cu efect distrugãtor numai asupra mulþimii.
Uite cã frecându-mã la ochi, fãrã sã fac
conjunctivitã, încep sã mã dumiresc.
Pânã acum, deºi s-a dus primul trimestru din noua
legislaturã, fie-i þãrâna uºoarã, bugetul uite-l, nu e!
Politica-i de iarmaroc! Alianþa… de paie!
Comunicarea… vrãjealã.
Circ! Campanie electoralã deºi nu s-a declanºat!
Bãtaie de joc! Lege? Hai sã fim serioºi! La ce ne
trebuie? Pãi ce vrei sã ne trezim?
Neamprostie… Coane!
Nãpârcile au ieºit la drumul mare ºi sar la noi
doar, doar, vom accepta joaca lor.
Postul cel mare cred cã i-a afectat rãu de tot.
Pãi cum sã înþelegem noi, trãitorii de rând, ºi mai
ales cum sã percepem starea actualã de fapt când
legea nu e lege, când vorba nu e vorbã (deºi, pânã
la apariþia legii, cuvântul domina relaþiile interumane),
când adevãrul e minciunã, iar minciuna este adevãr?
E groasã rãu de tot Coane!
Vãzând dregãtorii cã norodul dã semne de cârtire,
iar vrãjeala nu prea mai þine cã e sãrãcie mare ºi
promisiunile repede uitate nu þin de foame, au
aruncat în luptã justiþia.
Aceastã doamnã oarbã, simandicoasã, sensibilã
ºi totodatã neiertãtoare care a fost scoasã la cerºit
voturi prin tertipuri golãneºti.
Spuneam cândva, cã în urma Uninominalului
teama de rãspundere faþã de electorat se diminueazã,
cã partidele nu-ºi pot corija rebelii, cã tendinþa de
centralizare a puterii se va accentua deºi se declarã
pe dos.
Priveºte filmele realitãþii cotidiene. O realitate
strâmbã în care întâi inventãm efectul, îl sancþionãm
ºi apoi cãutãm cauza.
Coane, m-am simþit profund umilit când am vãzut
neamurile proaste, îngâmfate, ale politichiei cum ne
persifleazã, ne insultã ºi mai rãu ne leagã.
Cãtuºele zdrãngãne tare ºi în direcþia presei.
Doamne ce-am câºtigat? O tiranie ºmecherã,
banditeascã, mafiotã!
Ca sã mã trezesc, sã mã adun am fost în câmp sã
tai via.
Acolo, am vorbit doar cu butucii cãrora le-am
povestit, cu limitele mele, ce vãd, ce simt, ce trãiesc,
ºi via a ascultat tãcutã, iar dupã ce am terminat
spovedania am observat cum lacrimi mari, pure, i se
prelingeau cuprinzându-i trupul.
O deznãdejde cumplitã m-a învãluit. Oare ce se
va mai întâmpla? Vom reuºi sã ne trezim la realitate?
La noi minciunã, circ, sãrãcie, nemernicie!
Peste Prut tineri, pietre, strãzi însângerate,
arestãri, cioburi… de speranþã, de viaþã, de…
Poate sãptãmâna patimilor ne va curãþi ºi va
aduce lumina care sã ne cãlãuzeascã spre limanul
mult visat!
Pânã luna viitoare vã urez PAªTE FERICIT!

NICOLAE TEOHARIE

La schimbare de lumi
Cinstite gazde! Cinstite feþe!
Vã salutãm cu cea mai neagrã tristeþe.
Eu sunt al depãrtãrilor.
Deºi are umbra greºitã
îngerul de lângã mine
este înalt, subþite ºi trist.
Frumos ca departele barbar
eu sunt aproape tot senzualist,
mereu mã rup, mã-mpart ºi mã separ.
Eu sunt al depãrtãrilor
ºi stau pe marginea rãnilor
cum stã asfinþitul pe marginea zilei.
Pânã mai ieri aveam de toate:
mâinile pline de sânge, linse de javre,
rigle aveam ºi gurile pline de palavre,
aveam plantaþii de spânzurãtori,
mirese atârnate-n ºtreang,
numite pe la voi ninsori,
aveam þãri de plâns ºi mult neant.
Ne þineam privirile calculate-n sextant.
În cafenea
era o liniºte fãrã greºealã
înaltã, subþire ºi tristã ºi grea.
Eram lefter când m-am ridicat de la masã.
Inima îmi bãtea atât de tare
încât, de fricã, am scos-o ºi am legat-o de gleznã.
Era cam trei dimineaþa, întuneric beznã.
Aveam la mine o singurã viaþã,
mai mai multe singurãtãþi,
un sigur pistol.
Erau de ajuns douã pungi de galbeni
ca sã admit cã omul e o maºinã
dotatã cu umbrã greºitã,
când un neant de feþe
s-a adunat pe marginea unei rãni
ca si cum ar fi dat o petrecere.

Diavoli de cafenea
În haine de coniac melancolic
poeþii vorbesc în de ei
despre duhorile unei idei,
despre plictisealã ºi diavoli.
În zugrãveli de mâini neînþelese
ei au vãzut nimicul oprit în dantele.
L-au dus cu gura la murit
prin cafenele.
Clopotele aduc o liniºte plinã de heliu.
Este evident cã afarã ninge,
cã-n frigul lumii se aude ceva.
Este limpede cã cel ce deþine supremaþia nimicului
poartã degetele care au încercat toatã ziua
chipul pianului.
Intrã cineva în cafenea.
Vine la o masã cu multe scaune
ºi dupã o sãrutare de asasin
îºi scuipã umbra într-un crin.
Vine vlãguit de linii ºi hãrþi

frumos de fum, frumos de-alcool topit în cãrþi,
cineva din tagma umbrelor, un depanator
de amurguri defecte,
sau un asir din deºertul unui viitor,
un diavol cu surâsul decolorat,
poate chiar un monarh al tristeþii
câtuºi de puþin speriat
de pietrele funerare ale fiinþei.
Vine altcineva din pustiul hârtiei
sãrutat de vinul preacurviei.
Lãsaþi-l în pace sã nu i se dãrâme
ideile ridicate pe râme.
Cam pe la mijlocul melancoliei,
când vinul se întunecase brusc, neiertãtor,
i-am scãpat în viitor,
i-am scãpat la muieri
pe jupuiþii de tãceri.
ªi mã opresc din scris.
Beau nimicul real, ucis în alcool.
Oh, câte fiinþe locuiesc în privitul în gol!
Uite una! Uite-o printre trecãtori!
E cea cu gulerul tras peste ninsori.

Misterele liniei drepte
Linia dreaptã pleacã, dimineaþa, din birou
ºi leagã oraºul de surâsul orizontului.
Tinerele femei, prin aburul de cafea,
nu ar îndrãzni sã vadã
cum linia coboarã direct în stradã
ºi fãrã sã blesteme îºi dezbracã umbra
curios de încinsã,
pe care din cinism o þinem închisã
într-o altã vreme.
Deºi linia nu este acolo pentru nimeni
câþiva copii o aratã cu degetul,
dar ea trece prin casele oamenilor, nepãsãtoare,
ºtie lucruri cumplite,
trece printr-un soldat în permisie,
ce lasã pe trotuar
o micã baltã de sânge.
Afurisitã treabã!
Linia dreaptã strãbate
a doua viaþã a unui câine
încurcând astfel sensul fericirii,
deºi pe tãbliþã scria ,, Pe aici nu se trece “.
Ea nu se opreºte ºi se loveºte
ºi, aºa, ºchiopãtând, o ia
printre doi îndrãgostiþi certaþi,
care nu se vor mai împãca niciodatã.
Ea înainteazã ºi nu se opreºte decât
sã-i dumireascã pe cei care nu mai deosebeau
ploaia ce pleacã din oraº
de copiii ce plecau de acasã.
Linia dreaptã pare preocupatã de întrecerile
sportive
ºi, deºi nu este acolo pentru nimeni,
foºnetul ei moale mângâie tãlpile acrobatului,
ale rãzboinicului Ahile ºi labele broaºtei þestoase.
Când trece prin odaia cu ºemineu,
iar eu am ochii aceia calificaþi la locul de muncã,
când cade rochia pe parchet
linia dreaptã parcã înnebuneºte, ia foc,
ºi nu recunoaºte cã s-a curbat
ºi dacã este supusã la cazne,
ea scuipã bucãþi de cer.

Juri cã ninge.
Totul pare nevãtãmat
când iese din plãmâni sau din intestine,
mirosind a ceapã ºi usturoi,
ºi, chicotind apoi,
intrã într-o turmã de porci.
Când vrei sã-þi deschizi corespondenþa
ºi eºti disperat
cã þi-ai uitat mâna în odaia cu ºemineu
linia dreaptã trece prin pistolul
pe care þi l-ai pus la tâmplã.
ca ºi cum o femeie ar trece, nepãsãtoare,
prin luna septembrie.

Sisif modern
Amicul meu a pãzit drapelul
înfipt în vârful timpului
cu un fel de tristeþe proprie vulturului.
Amicul meu, trist cum vã spuneam,
a îndurat ploile reci cu bucuria datoriei,
a îndurat singurãtatea unui ideal.
Încã din primele clipe
ºi-a construit din iarba fiarelor
o colibã care sã-l apere de lacãte ºi chei
de amintiri, de lumea virtualã
ºi de femei.
Amicul meu nu s-a sinchisit de cer
ºi ceea ce a avut de vãzut
a prins în capcanele lui de lut.
Amicul meu este slãbãnog ºi þicnit.
Plin de râvnã împinge orizontul departe,
departe, în istovit.
El a fost cândva un vestit vânãtor
prin deºertul interior,
dar a pornit în cãutare
când chipul îi era în amânare .

Þi-aduci aminte ?
Este extraordinar cât mã consum!
ªi doar un numãr fix de elemente mã compun,
doar o parte îmi îmbracã oasele,
ferindu-mã de singurãtate.
Nimic nu mã amuzã mai mult
decât gândurile mele degenerate,
încercând sã restaureze viaþa mea dusã.
Þi-aduci aminte?
Neîntâmplaþi eram ºi-n mantii lungi,
tineri zgomotoºi cu gurile fumegând de sãruturi,
lungani pe care vinul îi tunde
ºi îi scurteazã de secunde.
Eram în deºertul oraºului,
adormiþi în rãstimpuri.
Un demon slugarnic ne invita în tainã.
În centru acelei lumi
era rãspântia. Acolo ne strângeam cu toþii.
Acolo veneau luna ºi vântul ºi umbrele.
Acolo femeile, în mare secret, au îmbãtrânit.
Acolo mi-am câºtigat faima de mincinos.
Eram buimac, marele meu domn.
În nopþile acelea când frunzele
aveau voie sã gãzduiascã
fiinþele mele cu nume de toamnã,
partea unde eram eu, partea aceea
am lãsat-o în frig.
( Din volumul în pregãtire ,, Diavoli de cafenea“)
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Þara arde, babele se piaptãnã

Baladã pentru
fiul meu

-situaþia presei din 8 aprilie 2009„Ce monotonie! Nu mai arde nicio Romã, nu mai
cade niciun zid al Berlinului, nu se mai lasã nicio
Cortinã de Fier. Ce istorie leneºã! Mãcar sã mai
ardã ºi þara asta odatã, poate aºa s-ar pieptãna ºi
babele, ºi-am fi ºi noi, de colo pânã acolo, o naþiune
cochetã, aranjatã, numai bunã de mers la balul
Europei. Ca-n basmul cu Cenuºãreasa.(cã doar, dacã
arde þara, avem din ce cenuºã sã ieºim)”. Cam aºa
s-ar gândi al nostru român, ocupat tot timpul cu trãitul
în aceastã þarã, care convins fiind cã istoria se
terminã cu ultima copertã a manualului, se hrãneºte
cu cliºee, pe care se chinuie sã le trãiascã.
Uneori îi ºi iese. Pentru cã, într-adevãr, þara arde
ºi babele se piaptãnã. Mã refer la contrastul
primãvãratic de început de aprilie. În timp ce la
Chiºinãu, tinerii noºtri fraþi de limbã românã, încercau
o revoluþie anti comunistã care sã le aducã libertatea
atât de mult furatã (ºi pe cât de furatã, pe atât de
doritã), ºi o apropiere de România ºi de ce nu, de
Europa (de altfel au ºi arborat cele douã drapele pe
clãdirea Parlamentului), la Bucureºti, tinerii luminii
ºi babe credincioase atent pieptãnate, pichetau de
zor Tribunalul în încercarea de a obþine eliberarea
lui Gigi Becali. Doamne-fereºte de vreo inundaþie,
cine mai ajutã gloatele luate de ape?
Transpunerea în fapte a zicalei mai sus amintite
este susþinutã ºi de ziarele vremii, apãrute în data de
8 aprilie. Astfel: „Adevãrul” împarte prima paginã
între arestarea lui Becali ºi revolta de la Chiºinãu,
chiar în ordinea aceasta, urmând sã fie tratate mai
pe larg, în ordine inversã. Articolul „Jos comunismul!
Vrem în Europa!”, în paginile 4-5; iar „ Becali începe
ofensiva cererilor de eliberare”, în pagina 6. Pagina
18, dedicatã opiniilor, este iar împãrþitã între cele douã
evenimente. Redactorul-ºef, Grigore Cartiau,
ocupându-se de treburile interne, scrie articolul
„Bãsescu, agentul Richter”, în fond un pamflet în
care analizeazã vocea opiniei publice ºi politice de
a-l pune pe Bãsescu în spatele arestãrii lui Becali.
Mai mult, Cartianu, ironic, vorbeºte despre o posibilã

implicare a preºedintelui în cutremurele din Italia, în
evenimentele de la Chiºinãu, ba chiar ºi în înfrângerile
naþionalei, toate de dragul de a redirecþiona privirea
opiniei publice pe orice altceva, numai sã-i fie lãsatã în pace familia. Grija pentru Chiºinãu este lãsatã
adjunctului Ion M. Ioniþã, care semneazã articolul
„Moldova între revoltã ºi revoluþie”, articol clãdit cu
simþul rãspunderii ºi pe un ton foarte serios. Mã întreb
însã, de ce o fi simþit nevoia domnul Andrei Pleºu sã
scrie articolul-pamflet „Schimbãri revoluþionare” (ce
titlu derutant!), care trateazã despre perioada de
dupã decembrie ‘89, ºi care în contextul istoric de
acum, nu îºi are rostul.
Trecând la „Cotidianul”, citim mare pe prima
paginã: „Dupã 20 de ani, a doua revoluþie
româneascã. La Chiºinãu”; iar undeva în josul paginii,
mic, abia zãrit, un crochiu cu Becali. Revolta cu iz
de revoluþie din Moldova este tratatã apoi foarte
serios în paginile 2-3, chiar cu un interviu al
pre;edintelui Republicii Moldova, Vladimir Voronin,
iar Becali este persiflat abia în pagina 7, tot într-un
spaþiu mic, probabil direct proporþional cu metrii
pãtraþi ai celulei pe care o împarte cu „Spionul
Floricel”. În sfârºit, îl trateazã ºi pe el cineva, aºa
cum se cuvine.
„Jurnalul Naþional”, nici mãcar nu a catadicºit sã
arunce un ochi în ograda vecinã. Ion Cristoiu
semneazã „România lui Gigi Becali de la Maglavit”,
Adrian Nãstase: „Lista listelor lui Bãsescu”, iar
Tudor Octavian, surprinzãtor (de trist), scrie despre
„Chitici”(sau despre sãrãcie, n-am înþeles nici eu
prea bine). Restul e „tãcere”. Una în care, se mai
strecoarã totuºi, un articol despre Becali, semnat
Andreea Tudoricã. Ideea e cã cei de la Jurnalul
întãresc zicala cu tot sârgul.
Dacã cândva s-o face vreo revizuire a listei de
proverbe ºi zicãtori, sã nu vã atingeþi, vã rog, de „Þara
piere, babele se piaptãnã”.

Dan Ovidiu Bogdan

Vremea scadenþelor- vremea echilibrului
În anul 2008, la Slobozia, apare volumul de poezii
„Vremea scadenþelor”, purtând semnãtura: Viorica
Gheorghe.
Folosind termenii din domeniul muzical, pe care însãºi
poeta îi foloseºte, aº spune dintru început cã poezia
dumneaei se defineºte astfel: „între diezi ºi bemoli, pe
portativ, îºi face numãrul arpegiul”. ªi am sã mã justific.
Dupã pãrerea mea, poezia Vioricãi Gheorghe s-a nãscut
dintr-o oscilaþie între zbateri interioare (Trãiri) ºi cãutãri
ale liniºtii (În oraºul…), având ca scop aflarea unei cãi de
mijloc, a unui echilibru.
Volumul are o structurã sfericã, începând cu pierderea
echilibrului, cauzatã de pierderea aripilor, ºi încheindu-se
cu „Tenacitatea” unui nou început determinatã fireºte de
aflarea echilibrului. Între aceste douã momente care se
aflã într-o relaþie de tip cauzã-efect, se desfãºoarã
asincronic vremea scadenþelor, care nu este altceva decât
o serie de renunþãri: la obsesii: „Mã pãrãsesc
obsesiile”(Contrapunct); la iluzii: „Cugetul îºi lasã liniºtea
sedusã/ protest împotriva germenilor iluziilor”(Liniºte
sedusã); la întâmplãri: „Tu aveai o aripã,/ eu pe cealaltã,/
însãilate la acelaºi zbor/ nevinovat de flamingo,/ mai
presus de întâmplare…”; ba chiar ºi unele renunþãri, doar
în aparenþã, la mister: „Când se apropia echinoxul,/ focuri
încruciºate, egale,/ ca niºte linii ciudate de cale feratã,/
desfiinþau misterul venit de aiurea” (Totul era îngãduit);
ºi la ambiþii: „Învelitã în metafore,/ geometria blândã/ anula
orice ambiþie”(Geometrie).
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Spuneam cã aceastã vreme a scadenþelor se
desfãºoarã asincronic. ªi aceasta, deoarece relaþiile
autoarei cu ideea de timp sunt oscilante, între instinctul
de conservare a timpului (Termite, Încurajare), momente
de contrazicere a timpului (Schije), ºi chiar de asumare
inconºtientã a acestuia(Pas de clepsidrã).
ªi totuºi, traseul de la start la stop, nu este unul foarte
lung, deºi presãrat cu zbateri, tocmai pentru faptul cã
doamna Viorica Gheorghe nu orbecãie pe întuneric, ci
intuieºte de la început valorile pe care trebuie sã le ia în
calcul: comunicarea cu marea, apelul la cuvinte, cufundarea
în vis între douã ciocniri de realitatea durã, curajul de a
negocia cu timpul ºi arta prieteniei ºi a dragostei. Adicã,
într-o expresie a dumneaei, „evadarea în albastru”.
Bineînþeles cã pentru un astfel de traseu anevoios îþi
trebuie ºi o dozã însemnatã de duritate, cãreia, în fiinþa
unei femei, îi stã bine ascunsã discret în spatele sensibilitãþii.
ªi doamna Viorica Gheorghe o demonstreazã din plin,
reuºind sã creeze imagini de o duritate sensibilã, prin
alãturarea unor verbe puternice, pe lângã substantive
imateriale: „zâmbetul amputat”(În oraºul…), „privirea
naufragiazã printre fulgere”(La depãrtare de o clipã),
„plângea destins lumina”(Contur), „un front se prãbuºeºte
în mine”(Scrisoare), ºi „am ars ca o febrã”(Alegorie) sunt
doar cele mai sugestive imagini în acest sens.
Astfel, reluând ideea de la început, pot afirma cã între
diezi ºi bemoli, pe portativ, se cântã vremea scadenþelor,
vreme a echilibrului interior, într-o simfonie a liniºtii.
Dan Ovidiu Bogdan

Adria Bãnescu
Fiului meu, Doru, cu dragoste
Îþi scriu în limba ce nu se cuvântã
Cã de la poluri vin rasele albe
Purtând lumina-n suliþe ºi salbe
ªi câini-tovarãºi ca-n alai de nuntã;
ªtiind cã-n univers respirã sferic
Pãtratul fircãruia în parte,
Reîntregind viaþa ca-ntr-o carte
Sã nu te faci pãrtaº la întuneric!
ªi vor veni curând, pe rând ispite
Candoarea sã-þi sfâºie – ºi sãlbatic
Obesii lungi purtând; ca singuratic
Sã te mãsoare umbrelor ivite,
Cum vor veni ºi semne din etheric:
Le simþi ºi-acum – dar ferecat de teamã
Ci când vei fi cu sensul lor de-o seamã
Sã nu te faci pãrtaº la întuneric!
În drumul tãu – doar mulþumire-adâncã
S-aduci; prinos fiinþelor Iubirii
Ce vor deschide racla fericirii
Credinþei sã te poarte-n sec de stâncã;
Descãtuºat de viscolul himeric
Bãrbat sã fii; oþel ºi apã linã,
Cu inimã de leu, voinþã plinã,
Sã nu te faci pãrtaº la întuneric!
Când luna va rãzbate luciferic
Spre somnul tãu – cu ºoapte de untire,
Tandreþea sã te-mbrace-n strai de mire –
Sã nu te faci pãrtaº la întuneric!

Baladã pentru fiica mea
Cu drag, pentru Mirona
Nãscându-te ai plâns dreptul la viaþã
Ca Mihail – arhanghelul din Vrere
Sã-þi dea din spada lui blânda putere
De-a fi-ntre-atâtea nopþi o dimineaþã;
Risipitoare-n vânt de negre plete
ªi-n vorbe ciripit de primãvarã
Ivitã-am fost prin tine-a doua oarã,
Copilã cu parfum de violete!
Mâhnirea celor tulburi te absoarbe:
Viaþa nu-i bãtutã într-un cui,
Nu se strãmutã-n legea oriºicui
Prin muritori ºi cãile lor roabe;
Sã dai din firea vrednicã de sete
Rãbdarea – cea lui Dumnezeu de preþ
Cã-n stranã-a-ajuns Satana cântãreþ,
Copilã cu parfum de violete!
Din truda-ntru mai bine de-a cunoaºte
ªi goana dureroasã pentru pâine
Sã-nveþi cã nu existã nici un „mâine”
Fãrã prezentul care azi te paºte;
Tu sã pãstrezi blândeþea ce le dete
Fiori pânã la lacrima fierbinte
Celor ce inimii þi-au luat aminte
Copilã cu parfum de violete!
Þi-am dovedit însemnele încete
Ale iubirii – caldã biruinþã –
Dar totul se pãstreazã prin credinþã,
Copilã cu parfum de violete!

SIMINA
GRIGORE

DANIELA
NÃSTASE

Schimb
VERONICA
BUCOVEANU
Rãmãºiþele
perfecþiunii…
O toamnã, o romanþã,
o elegie….
E varã….
Chiar dacã toamna apara pe piept,
Munþii vuiesc adânc ceaþa timpurie,
Ziduri vechi aºteaptã o tãmãduire.
Un scrin ºopteºte de-altãdatã:
Noi doi prostiþi într-o visare inutilã
E praf:
E un nãduf al celor ce nu mai pot spera.
Eviþi subtil o frunzã care cade…

Moarte clinicã
E-un timp ce ne apasã pe nedrept,
Pe stropi de toamnã sedentarã
De ce se-nchid sicriele?
E vreun refuz de primavarã?
O condamnare la tãcere absurdã, absolutã
…de-aici înãbuºirea acutã…
Pe ºase scânduri, capacul de patimi zgâriat
P-un cer al aripilor frânte cu sânge marcat
Sã fie abis al cugetelor tuturor
Sau dor uman, ca lutul sã apese mai uºor

Culise
E ultimul spectacol, ultima rãbufnire,
Artistul începe ca-n joc un vals trist
Uneori e greu sã fii vesel ca artist.
El uitã de pian…
Disimuleazã ca un actor pe scena vieþii:
Un zâmbet
Apoi stupoarea morþii.
E un actor...ciudat rol: un apolinic!
Îºi cântã viaþa ca-n ecou tardiv,
Acel „adio” ce n-a ºtiut sã-l spunã,
Din clipe ce-au fost, el note adunã.
…Teatrul s-a închis?

Anticã
De-atâta dor am plafonat ºi eu iubirea,
Am aprins noaptea cãutându-i orbirea,
Steaua norocului a cãzut: pãrea un fulger
amãgitor
Am revãzut prima luminã ºi ultimul vis trecãtor.
Pe cerul meu e haos, e-o inspiraþie cu vinã
Precum Nero cãuta arta divinã.
El n-a gãsit-o, eu am pierdut-o definitiv.
A mai rãmas doar fumul ca un ecou tardiv.
E-un farmec ºi un descântec rãcoritor în tine,
Te caut ca pe-un blestem de bine!

Mã sufocã pereþii atât de strâmbi
înclinaþi spre mine fãrã o noimã anumeCe suflet înfundat în calcarul din peºteri
Îmi cere-ajutor? ªi eu ce sã-i zic?
Poate un simplu: „Ajutã-mã tu” ?
El creºte, tot creºte
Cu vise prin braþe... dar stai!
N-are braþe!!
Cu gânduri prin plete... dar stai!
N-are plete!!
ªi eu sunt plinã de pletele ºi braþele lui
Când nu-mi mai am braþele
Nu-mi mai am pletele.

La patru ceruri
Cu-o lupã te caut prin lumea grãbitã
ªi-ntreb peste tot despre tine, din fricã
Sã nu te amesteci cu ei! Categoric,
Atunci te voi pierde sub lupa topitã.
Ai avut o putere candidã
Sã te-arãþi dintr-o lume grãbitã...
Erau muritorii din jur,
Din blocuri, birouri, din drum.
Acum plutesc uºor deasupra lor
ªi vreau sã te ridic, sã vezi
Cât de frumoºi sunt oamenii:
Îi strigã sufletul, iar ei, grãbiþi,
Nu-l aud. Sunt simpatici, zãu!
Dar tu te zbaþi ºi nu ºtii
De-a mea aripã stângã.
Deºi atât de micã,ea poate
La patru ceruri sã se ridice..
Cât vei visa o aripã ca a mea...
Eu n-o pot pierde;eu nu pot da
Aripa mea stângã.

Icoana ºi minunile ei
Ai mai vãzut o icoanã plângând
pentru un muritor?
Cum se poate ca dorinþa aceea
sã triumfe?!
Tot ce fac e sã doresc,
Sã doresc ceva ce nici nu mã ºtie.
Dacã l-aº avea,
Încet- încet s-ar stinge
ªi ar rãmâne
Muritorul plângând la o icoanã...

RALUCA MATEI
Amurgul
din fereastrã
Un fir alb
În palme þin apã
În suflet aripi de înger bãtrân
(Ce-atârnã murdare ºi zdrenþuite)
Urc ºi cobor pe scara-n spiralã
Încerc sã zãresc uºa în mijloc
Apa îmi curge din palmã, rãmâne un strop
ca o lacrimã albã
O iau ºi-o lipesc de faþa-mi prea suptã:
Aripa lui dreaptã, apoi aripa lui stângãPe buze se face simþitã-acea lacrimã albã:
Renasc fire albe la tâmplã!

De nedescris
Sã te gãsesc ca sã te gãsesc
am transformat ochii albaºtri în cãprui verzi
violet
Sprâncenele þi se-ncreþesc puþin privindu-mã
(dantele negre de alge înspre mine)
Þine gura întredeschisã sã-þi zãresc
rândurile
sidefii ale dinþilor
ªi umerii tãi de marmurã proaspãtã
îþi dau un aer arogant de umilinþã
Pe gâtul tãu cu miros cãlduþ cade pãrul
de culoare blond albastru gri
Sãrutã-mã ºi hai sã ne-avântãm în apa
neagrã a cerului unde
Cuvintele danseazã povestea noastrã.

Aºa erai
Cu lacrimi ce nu-mi aparþin,
împrejmuitã de aura vineþie,
Mi te amintesc oarecum...
Privirile încercãnate inundã nimiculCe luminã era atunci...
Lacrima asta nu-i a mea
ªi pieptul mi-l umflã tãcerea.
Pãrul îmi cade încet pe faþã
Îmi acoperã cu mireasmã
Chiar vorba grãbitã:
Mã înclin în calea lui Dumnezeu
Ce se roagã la mine.

Pãianjenul cu cruce

Simpla uitare
A cãzut ºi nu se mai ridicã
Floarea dimineþii reci,
E undeva acolo, într-o micã
Uitare a lumii, pe veci.
Simpla melancolie a ritmurilor,
Dansul simplu al rozelor,
Mã jucam în umbra unui gând,
Uitatã în adâncul tãu plângând.

Spre tine
Cântecul trãieºte în mine una cu
sufletulVoi muri odatã cu uitarea lui:
Voi deveni din nou râul,
sau fântâna.
Poate voi intra în pãmânt sub forma
unei ploi
ºi astfel doar, într-un târziu,
Mã voi contopi cu tine.

Agonia
Curând, voi începe sã iubesc.
Lacrimile vor curge ºi se vor topi,
Apoi se vor închega;
Aºa, ochii mei sunt de cearã,
Limba mea e de cearã.
Pala de luminã îmi iese din orbitã
Ca lumânarea pâlpâindã.

Instantaneu
Îmbracã-mã în toamnã
Chipul tãu îmi apare de sub o frunzã
uscatã
O culeg ºi o pun în pãr,
Ca pe o stea pãtatã,
De cineva deja cãlcatã.
Acum este a mea...
Dar nu am vãzut-o vie.
Moartã cum e, îmi destãinuie
povestea ei:
Un colþ îl are rupt.
Iubesc aceastã frunzã moartã
Ca inima ta, când mã priveºti
Dintr-o fotografie.

Tu
Chipul meu e brãzdat de umbra ta
Tu vii chinuindu-mi ochii,
Asemeni unui înger fãrã aripi.
Pielea ta sidefie ºi rece
Îmi cutremurã buzele arzândeCurând mã transform în dorinþã,
ªi lumea toatã se transformã
Sidefie ºi rece.
Când desfac aripile-mi de înger.

Sisif
Cât este de frumos naufragiul din mine!
Flux ºi reflux - se toarnã în clipa jumãtate
moartã.
Mãºti albe se sparg pe rând.
Petalele din mine cad preafermecate,
Se ofilesc sau rãmân vii de-a pururi
În colþul unde mã-nnobilez cu pânze de
pãianjen.

Totul s-a desprins de pe aþã,
Mãrgelele s-au pierdut, una câte
una.
Am rãmas doar cu ochii mei pe faþã,
Cautând printre mãrgele ºi luna.
Aceeaºi întoarcere
La începutul rãmas aprins:
Te-ai desprins...
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VECINUL DE PESTE DRUM…
- Alho, dhomnule dhragã, nu vrei
dhumneata sã vii o þârã pânã la
phoartã?
Iniþial, am crezit cã cineva se
adreseazã vecinului de peste drum ºi
TITI DAMIAN
n-am dat importanþã, nici mãcar nam ridicat fruntea. Eram concentrat sã pun coadã la o cazma pe
care voiam s-o ºi încerc în grãdinã. Tãiasem, cu o zi mai înainte,
coarda la vie, o adunasem ºi urma sã întãresc bulumacii, sã leg
sârma. O groazã de treabã...Ca la þarã...
- Numa’un pic, sã stãm de vorbã, uite, nu intru fãrã voia
mathale! Zãu, credhe-mã! Nu-þi fac nimic. Sã moarã mama dacã
the mint! aud din nou, pe un ton mai insistent. „Vreun þigan,
cine ºtie ce mai cere” îmi zic eu în gând, fãrã sã bag în seamã
insisenþele.
- Vezi cã strigã cineva, arãtând cu vârful unui mãturi de
nuiele, spre poartã, îmi atrage atenþia soacrã-mea care tocmai
umpluse o târnã cu frunze uscate, cu resturi de tot felul ºi
aºtepta sã i-o duc la gunoi.
Ridic ochii: o faþã prelungã, tânãrã, cu pãrul dat peste cap,
cu o salopetã albastrã ºi alta a unui ins destul de în vârstã, cu o
pãlãrie cu boruri largi, maronie, de culoarea feþei lui, sub care se
miºcau destul de vioi doi ochi cafenii, trecând cu greu cu bãrbia
de înãlþimea porþii, de pãrea cã rãmãseserã spânzuraþi acolo.
Am fãcut ochii mari, îndreptându-mã cam neconvingãtor spre
ei. Douã capete necunoscute, negricioase, deasupra porþii, între
douã palme ce se agãþaserã, þinând-o destul de ferm, iar în spate
douã contururi întunecate. Aruncai o privire spre omul fãrã
salopetã, mai în vârstã, cel care pãrea cã vorbise, dar acum
înþelese cã-s dispus sã-l ascult.
- Vezi, mathale, noi suntem oameni cinsthiþi, venim thuma
de la Braºov, eu cu nepotul. Punem bhurlane la casã, din tablã.
Verithabilã. Tocma’ din Austria. Numa’sã vezi! Stai o þârã, te
rog eu frumos!
Îl aud cã pomeneºte ceva pe limba lui, disting parcã ºi niºte
cuvinte ungureºti. Celãlalt o zbugheºte undeva spre capãtul
strãzii ºi apare cu o spinare de burlane gata ondulate, doar sã fie
montate.
- Numa’sã ne înþhelegem la preþ. Uite, face un milion opt
sute, eu las la matha un milion cinci sute toatã threaba asta. ªapoi numa’iute o gãtãm, în douã ceasuri jumãtate, e bine? Faci
mathale casa frumoasã. Uite, ai ºi trotuarul stricat de ploaie...
Într-adevãr, insul arãta insistent cu ochii spre trotuarul
destul de mãcinat de ploi. Casa avusese cândva burlane,
ruginiserã, îmi trecuse odatã prin minte sã le înlocuiesc,
întrebasem de preþ la o firmã, dar m-am lãsat pãgubaº, amânând
pe altãdatã, nu mai era de mult o prioritate...
- Cum, toatã treaba asta doar un milion jumate? mã mir eu.
- Sã mhoarã mama, uite, aºa rhoatã, repede, nici douã ore
juma’! Un milion jumate! Lucru fain, preþ fãrã conchurenþã,
mâncha-þi-aº! întãreºte, dând sã intre pe jumãtate, în timp ce
tânãrul aruncase deja maldãrul de burlane, aºteptând o comandã,
gata sã se apuce de lucru.
Stau ºi mã minunez, nu-mi vine-a crede: „Mãi, fir-ar sã fie,
ãsta-i adevãrat chilipir! Cine ºtie de unde-or fi furat ãºtia tabla!
Cine ºtie ce austrieci pãcãliserã, cum sunt ei creduli, neobiºnuiþi
cu mentalitatea ãstora... Mai bine mã las pãgubaº, mâine
poimâine mã pomenesc cu poliþia la poartã, întocmind un
proces-verbal. Rãmân ºi fãrã bani ºi cu burlanele confiscate”
Parcã mi-a citit gândurile, simþind cã nu sunt pe cale sã
cedez.
- Este thablã veritabilã, dhomnule dragã, adusã din Austria,
eu cu bãieþii mei.
Îmi face ºi o demonstraþie frecând-o cu spatele unui cuþit.
Mai veniserã unii, ceva mai tinerei, cu vreo câþiva ani în
urmã, cu o propunere tot aºa de tentantã. Spuneau cã le-a
rãmas material de la o bisericã unde au lucrat, iar preotul,
nemaiavând bani, le-a dat-o. Soacrã-mea se dãduse atunci de
ceasul morþii „Nu ºi nu! Sã nu vãd d-ãºtia în curtea mea! ªi
începe sã-mi argumenteze: „Când am fãcut pomana lui taicãtãu, de ºapte ani, trec douã de-ale lor pe drum. Le-am dat de
mâncare. Au intrat. S-au aºezat pe trepte. Le-am dat câte o
farfurie. Le-am omenit ºi cu vin. Una dintre ele-mi zice, dupã
ce-ºi roteºte privirea prin curte: << Bre, matale n-ai tualetã, cã
mã scap pe mine!>> Îi arãt. Cealaltã mã þine de vorbã: <<Ce
cãldurã-i afarã. Ce secetã! Am ºapte copii! N-ai ceva ºi pentru
ei? Mã rog pentru sufletul bãrbatului matale, acolo unde-o fi el
acum!>> Mã duc sã-i aduc ceva ºi pentru ei. Vine ºi cealaltã. Tot
vedeam cã se uitã înapoi când ies pe poartã, cam grãbite, au dat
cotul pe uliþã ºi duse au fost. Seara, când sã numãr gãinile, un
cocoº ºi un curcan dispãruserã. Cum Dumnezeu le-or fi bãgat pe
sub fuste, nu ºtiu! Sã nu-i mai vãd în curtea mea! Nici nu ºtii de
ce-s în stare ãºtia!”
Cu povestea asta în minte, mã consult ºi acum cu soacra.
Ciudat, de data asta, pare conciliantã. Acum ºtiu de ce. Vãzuse
trotuarul scorojit, încercase sã-mi sugereze sã-l torn, iar eu îi
reproºasem: „Vezi, dacã nu m-ai lãsat sã pun burlanele?”
- Bine, sã intre, dar stai, maicã, cu ochii pe ei!Ia sã-i întreb
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ºi eu, sã fiu sigurã:
- Ia ascultã, mã, faci totul cu un milion ºi jumãtate?
Fãrã sã mai rãspundã, ca la o comandã, cei doi dau buzna cu
materialele, se ºi apucã de treabã. Iau tãcerea lor drept un rãspuns
afirmativ.
- Zãu, e cam puþin, le mai dãm niºte ouã, îi punem la masã,
cã-s de departe, scoatem ºi niºte vin...
- N-ai un pathint? îmi cere cel bãtrân.
- Dã-ne ºi o scarã sã mã urc pe casã.
- O masã mai prhoastã unde sã îmbhinãm materialul, te rog
frumos, aºa, pe pãmânt, nu putem...
Lucrau repede ºi bine. N-aveau timp de pierdut. Cel bãtrân,
destul de curat îmbrãcat. Am timp sã-l studiez de jos ºi pânã
sus, dar ºi sã-l cercetez: pantofi negri, lustruiþi, un sacou de
velurã, o cãmaºã în dungi. Mi-atrãseserã atenþia niºte pantaloni
tot de velurã, negri, dar enorm de largi, acoperind cu mult
pantofii. Se miºca destul de repede, cãci tabla era deja îndoitã,
doar o cupla în serii de câte trei metri, iar eu o duceam celui de
pe casã. Mã minunam cã merge ca o pisicã, fãrã teamã, fãrã sã
fie mãcar asigurat cu ceva. Stãteam cam în dreptul lui, dacã o fi
cazul, sã-l prind cumva. Nici nu vrea sã audã de scarã.
- Nu þi-e fricã sã nu cazi?
- Asta fac de când mã ºtiu! îmi rãspunse meºterind cu
dibãcie, arãtându-mi pentru o clipã talpa de gumã a pantofului.
- De unde zici cã eºti?
- Nu þi-a spus bãtrânul? De la Braºov.
- Cum îl cheamã pe bãtrânul?
- Teleki.
- Eºti gabor?
- Nu, lingurar.
- Pãi...
- Ne reprofilãm, ce sã facem, bãieþi muncitori!
- Lucraþi pe cont propriu? Aveþi firmã? Vãd cã ai ºalopetã,
eºti angajat în construcþii? Îl admir ºi-l fotografiez cu telefonul
mobil, umblând pe tablã, ca o pisicã, fãrã teamã. Mã observã,
se aruncã de pe streaºinã direct lângã mine, de parcã s-ar fi luat
dupã el o cobra încolãcitã, mi-l smulge, butoneazã disperat,
întorcându-se cu spatele, lãsându-mã buimãcit.
- Nu face, la noi nu-i voie. La noi numai la morþi facem cu
fotografie. Aºa-i legea noastrã.
Celãlalt, din curte, observã agitaþia, lasã lucrul, îi vine în
ajutor:
- ªterge, ºterge, nu-i voie! Noi suntem penticostali!
- Bunicul tãu zicea cã eºti ortodox, mã întorc eu spre tânãr,
aºa mi-a spus mai devreme.
- Care bunic? Este unchi, îl cheamã Linguraru!
- ªi mai cum?
- Atâta, aºa-i la noi.
- Dar pe tine?
Se uitã în ochii bãtrânului:
- Þuki!
- Da, dar unchiul tãu mi-a spus cã te cheamã Ion.
Îmi vine o idee, vãzându-i cã lucrurile nu se leagã:
-Voi aveþi buletine, vreun act?
- Ce nevoie avem de aºa ceva? îmi rãspunde tot cu o
întrebare.
„Mãi, ãºtia trebuie sã fi venit cu vreo maºinã”, presupun eu.
- Unde vã este maºina?
Îl întreabã pe cel de sus pe limba lor, apoi îmi rãspunde:
- Cu Citroen, cu remorcã.
- Te-am întrebat unde vã este maºina, nu ce marcã este!
Spune ceva celui de pe casã, iar el dã un telefon.
- A plecat sã facã o panã.
- Este un atelier aici, merg eu cu voi, îi vin eu în ajutor.
- Are treabã ºi pânã la Bãrbuleºti.
- Cunoaºteþi pe cineva în Bãrbuleºti? îl întreb, amintindumi cã am trecut ºi eu pe acolo, dar ºi cã mai cunoºteam niºte
colegi profesori. De multe ori mã întrebam cum s-or fi
descurcând. Sfãtuisem pe unul chiar sã le înveþe limba.
- Cum se poate, nu suntem singuri, am un frate ºi un cumnat.
Burlanele unde le-am fãcut? Treizeci de inºi au lucrat azi-noapte
la ele. Fratele are opt, iar cumnatul are numa’ doisprezece copii.
Nu mai înþeleg nimic, nici cu numele, nici cu religia, cât
despre copii ºi neamuri, nici vorbã. Cu cât încerc sã desluºesc
mai mult, cu atât în mintea mea este învãlmãºealã.
Insist sã le vãd maºina, cu gând sã le fotografiez numãrul.
Mã uit în susul strãzii, în jos, nimic. Chem soþia de-o parte ºii spun sã se ducã dupã maºinã, sã-i ia numãrul. „Ce-au de-o
ascund? De ce tot încurcã lucrurile?” Cel de pe casã dãdea
telefon în continuu.
- Mã, de ce nu mai lucraþi?
- N-avem matheriale, ºoferul s-a dus ºi dupã alte burlane.
Alea separat: un milion ºapte sute.
Nu mai înþeleg nimic, dar le intru în joc ºi încerc sã negociez:
- Cam mult, mai lasã ceva, insist eu.

- Nu se poate, muncã multã, tablã Austria. Am lucrat la ele
treizeci de inºi, ehei...
- Parcã ziceai cã astea-s ultimele pe care le mai aveþi, cã
vreþi sã plecaþi la Braºov? În ce cartier locuiþi?
- În Braºov, eu ºtiu cum îi mai zhice? Suntem mai mult
plecaþi prin lume. Nevesthele ºi copilaºii sunt acolo.
Mi-aduc aminte cã mi-au spus cã au mai lucrat la o casã,
mai de dimineaþã ºi-i cercetez:
- Care sat? Cum îi zice?
- Da eu ºtiu? Încolo, ºi-mi aratã spre apus.
- Ia ascultã, unde încolo?
Celãlalt, de pe casã îmi aratã acum spre sud. Se dã jos. Cere
o cafea. Aprinde o þigarã.
- Mãi Tuki, cum te mai cheamã, vreau sã zic numele de
familie?
- Spoitoru!
- Da’zicea bãtrânul cã te cheamã Linguraru.
- Nu, cã ãsta-i unchiul meu.
- Câþi copii ai? îl întreb pe bãtrân.
- Patru ºi threizeci ºi opt de nepoþi.
- Toþi în Braºov?
- Nu, am doi aici, în Barbuleºti, ei au câte paiºpe copii.
Ochii îi luceau când îmi povestea, iar ai mei mai sã iasã din
orbite.
- Tu eºti însurat, mãi Þuki?
- Sunt, de la doiºpe ani. Eu îs ortodox, nu-s penticostal, îmi
rãspunde fãrã sã-l întreb.
- ªi de ce vã cãsãtoriþi voi aºa de fragezi?
- Aºa-i legea, nevastã fatã mare, cumpãrat, nu pricepi
matale...
Între timp, pe dupã poartã mai apar încã doi tucirii în
salopete albastre, cu burlanele în spate. Unul dintre ei pare cã
mã cunoaºte ºi-mi zâmbeºte cu niºte dinþi stricaþi:
- Nu eºti mathale prifisorul cu maºina micã verde? Am
vãzut-o odatã în poartã la domnul derector di la ºcoalã di la noi.
Ãla mai da prifisor. Fãcea matematica. Te lua de bãrbiþã, uite daici ºi-þi mai pleznea câte una aºa, de drag. Dar cu el am învãþat
carte. D’aia am eu acum carnet de conducere, pe bune...
N-am apucat sã stãm prea mult de vorbã, cã-i ºi terminatã
treaba.Cel mai în vârstã se freacã în palme:
- Apoi numa’ sã mãshurãm. Pânã una-alta adu matha vreo
treizeci ºi cinci de milioane, cam atât cred cã-i, dupã aprecierea
mea.
- Cuuuum? întreb eu cu gura uscatã ºi fãrã suflare. N-ai zis tu
cã totul, adicã de jur-împrejur, face un milion ºi jumãtate?
Ceilalþi se strâng în jurul nostru. Parcã-s mai mulþi
acum, toþi cu ºalopete albastre. ªi mai agitaþi. Vorbesc toþi odatã,
pe douã limbi. Prind câte o frânturã pe româneºte.
- Am zis, bre, da’noi nu trebhuia sã thrãim? Costã un
milion jumathe metru’! Pari om cu cheag, scoate matha banii.
Doar muncim cinsthit!
În timp ce vorbea, scuipatul îi sãrea pe la colþul
gurii, stropindu-mã. Dau sã mã ºterg. Ceilalþi se încing ºi mai
tare.Gãlãgia este generalã. Aud glasuri repetând, nãucit, cã trebuie
sã dau banii. Nu mai au rãbdare. Încerc sã renegociez: „Cinci
sute metrul, niciun ban mai mult!” le arunc eu salvator ºi
transpirat. Au început îmbrânceala. „Adu banii, ne ghrãbim!”,
strigã altul, simþind cã aº avea ceva fonduri. În momentul acela,
le-aº fi dat dacã aº fi avut, numai sã scap. „Dacã nu înþelegeþi,
dau telefon la poliþie!” „Mã c...în ea de poliþie!” „Mi-aþi încãlcat
proprietatea!” „Sunt banii noºtri!” Îmi strigã unul cu un retevei
în mânã, ameninþãtor. Îmi arunc privirile dupã ai mei: soþia
plecase sã le caute maºina, soacrã-mea dispãruse pe undeva ºi
bine fãcuse. La gard, se adunaserã o groazã de vecini, unii
ameninþãtori, parcã sã-mi ia partea, alþii doar curioºi, savurând
spectacolul. Între ei, un chip tuciuriu, mult mai înalt. Îl recunosc,
este vecinul meu de peste drum, cãsãtorit cu o româncã, au
cumpãrat casa cu vreo doi ani în urmã. Nu ºtiam cum îl cheamã.
Doar ne salutam. Îl aud cã le vorbeºte ceva tare ºi autoritar pe
limba lor. Înceteazã gãlãgia, ca prin minune. Mã abandoneazã
ºi-i vãd cã se reped vreo câþiva pe casã ºi încep sã demonteze
burlanele. În câteva minute erau cu ele în spinare, îndreptânduse, cocoºaþi de greutate, spre maºina care apãruse ca la o
comandã. Apare ºi soþia mea: „Maºina a fost totdeauna aici,
dositã pe o stradã mai depãrtatã, n-a plecat nicãieri. Ceilalþi
pândeau din ea. Cum or fi încãput atâþia, nu-mi dau seama!” Dã
sã fotografieze. Maºina dã înapoi în trombã, mai-mai sã mã
striveascã. O labã mare dintre zeci de pumni ameninþãtori se
întinde pe geam ºi telefonul dispare o datã cu maºina, într-un
nor de praf.
- Dã-l în mã-sa de telefon, ºi aºa era vechi, bine c-am scãpat
numai cu atâta. Îl declar pierdut ºi gata! Sã trãieºti, vecine, mai scãpat de mare belea! Ce le-ai spus de au renunþat?
- Le-am spus sã te lase în pace, cã eºti profesor, oricum naveai de unde le da cât au cerut. Sã ºtii de la mine: nu le pãsa lor
cã eºti profesor, tot nu scãpai. Ai avut norocul cã n-au bãtut
niturile, cã al lor erai, te lãsau acum, dar te ºantajau cu dobândã
la dobândã, de nu scãpai curând...ªi-ai mai avut norocul cã-i
cunosc mai demult, prin Belgia am fost împreunã, le-am amintit
o chestie mai veche dintre noi... Sã vedem cum scap... Sunt
foarte rãzbunãtori. Problema e cã au dat de mine tocmai aici.
De-acum mã aºtept la orice din partea lor. ªi mata, sã pui lacãte
zdravene, cã nu se ºtie. Dar sã þii minte de la mine, cã-i ºtiu
bine: „Þiganul minte ºi când respirã!”
TITI DAMIAN

NOPÞI
SUPRAPUSE

VALERIU STOICA
XXI
Îngerii rãzvrãtiþi ai unui Lucifer mort
Se prãbuºesc în iernile nopþii metalic
din Lunã
peste ochiul lumii extatic ºi sterp
ca o brumã
iatã-i purtând mari panouri publicitare
între lume ºi soare
reclame pentru dureri de import
cerºind de la morþi
câte-o sãrbãtoare
pentru orgoliul oglinzii de lut.
Aºa e prieteni!
Mi-e teamã
dar nu vã ascult
În neputinþa cetãþii
m-am nãscut orb ºi mut
spada mea doarme în aurul tecii
sângele meu e piatrã de mult
drepþii îngenunchiatã-n cãminul murdar
sfinþii aþipesc peste veacuri în fresce
În nopþile sãbiei mele
un vis de-a lovi pentru ce? ºi în cine?
E un coºmar de-mprumut.
XXVI
... Ehei diavole galben
am bãut multã vodcã-mpreunã
ªi mã cam doare ficatul, trecutul
ªi-un pic viitorul
În cinstea ta am pierdut multe rãzboaie
am ars
un hectar de tutun
ºi pãdurile vârstei de aur – care o fi?
... poate pe undeva prin Novalis
sau poate-n pelinul câmpiei
neliniºtit cãutându-mã
într-un animal de pe miriºti
sãlbatic ºi liber în nopþile verii
Ce-a fost?
Doar apostoli nevrednici
vorbind despre chipul Fecioarei
prin cârciumi...
... plânsete albe, prelungi
împodobind fruntea noastrã de zgurã.
XXXI
e tot mai noapte
mi-e teamã

când noaptea mea piere-n întunericul cosmic
da, mi-a fost teamã tot timpul
mi-a fost teamã de viaþã poate mai mult
ca de moarte
sã nu cadã vreo piatrã, vreo carte, vreo frunzã
pe umãrul prietenului meu Siegfried
am petrecut mai plãcut cu beþivi decrepiþi
când nu au ce mai pierde
sau cu Walkirii trecute-aºteptând
victorii de bronz dintr-o epocã moartã
menadele dulci, hetairele albe ºi nefericite
grãbite sã prindã diurna, tramvaiul
sau anii pierduþi
riduri fosforescente-ntr-un flacon de amãgiri...
spaima m-a însoþit totdeauna
peste pãcatul sintetic
dinþi verzi – noaptea
eram cãutat de mult prea frumoasa mea doamnã
cu ochii de plumb, îngheþaþi
Singur cu spaimele mele
cu spaimele altora
furate în nopþi de desfrâu
sã poatã dormi liniºtiþi
da, prietene Siegfried
am mãturat lumea întreagã
sãlbatic, am ars, frunzele, cãrþile, pietrele-toate
n-a mai rãmas nici o frunzã
numai mâna mea blândã pe umãrul tãu
te-a ucis dragã Siegfried
prietenul ºi fratele meu
tu n-aveai nevoie de mine, de câinele meu
fugãrit ºi flãmând
de nopþile mele acide
de leviatanul meu ºchiop
de osemintele mele fãrã odihnã...
***

...el vine din Deºertul Memoriei
înconjurat de amurguri concentrice
nãruie treptele zilelor ce vor urma
tace
între nenumãrate umbre.
el intrã în cetatea morþilor de prisos
mistuindu-se bezmetic
în gangurile lumii
latrã toþi câinii pãmântului
o urã de cremene
titan-zdrenþãros într-un spital geologic
arterele lui putrezesc în pustiuri
sângele lui în cavernele lumii
pe cãrãrile iernii tocite la os
agonizând în ruina zãpezii
Urmãrit de privirile sfinþilor cu ochii scoºi
în mãnãtiri scufundate
unde apa þâºneºte-ntre jeturi de sulf ºi de piatrã
apa spumegã-n bulboane de fier
soarele se ascunde-n cochilii de ger
mãrºãluiesc oºtiri neºtiute
istoria – o danaidã bãtrânã
adunã discursuri din lãzi de gunoi

Tot mai e noapte, febrã ºi frig
frig ºi cãrbune
cãrbune ºi humã
Lancea de ghiaþã
de aici ºi de-afarã
alcoolul ei searbãd
scurgându-se-n râul de cenuºã din noi
fãrã chip, fãrã nume
voci într-un cor deºucheat
dirijat
de-o statuie auritã de zgurã
de foametea spaimei
de o eternã prigoanã
ªi totu-i acum în zadar
zidiri labirinte încununând
frunþile noastre aleargã
aleargã – se frâng, se rãsfrâng
în ochii urechile ºi mâinile setei
energii rãzvrãtite în vortexul greu
el vine din totdeauna – adânc nevãzut
elibereazã istoria de aluviuni minerale
de false lumini
(mai strãlucitoare este aureola diavolului)
mâinile lui parfumate
mângâie rãtãcirile noastre
Îmbrãcat într-un ºarpe de aur –
rãsplata lui este atât de aproape
strãlucitor, invitat la dinee
e musafirul distins – dãruieºte
splendoare ºi umbrã
în prismele diamantului
privirea lui...
Noapte de noapte, temeinic
mãrºãluiesc plutoane de execuþie
execuþia celui de mult aºteptat
ce nu trebuie sã vinã
singur, bolnav,
somnolent respirând în tunele de plumb
Fluviile lui poart-o uitare
fastuoasã ºi veºnicã
îmbrãcatã-n alaiuri bogate
Profeþi din vechimi
ridicându-ºi din mlaºtini
mâinile lor de argint
spre o constelaþie apusã
În noaptea lichidã,
pântecul orb
zãmislesc o splendidã moarte
îi însoþeºte
un murmur tectonic
enumãratele-i naºteri...
E mult prea târziu
Cel ce vine, oricum va veni
El vine din Deºertul Memoriei
Uriaº ºi sãlbatic
bântuit de uragane strãvechi
pãdurile lui milenare au înghiþit multe legende
popoare de aur, de piatrã, de fum
pe-un viscol atomic
în spate ducând continente, oceane
... el vine...
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În fiecare searã, peste
Broºteni se lãsa seara, ºi sã se
lase seara, zise boierul, ºi seara
se lãsã din zbor, ca un
porumbel þinut prea mult în aer
de pisica de la gura coteþului,
obositã, blândã, ascultãtoare, ºi
Gheorghe Dobre aprindeþi
lumânãrile,
gugumanilor, nu vedeþi cã a
venit seara, arnãuþii alergau cu feºtilele pe la toate
lumânãrile din conac, groase ca niºte salcâmi de doi
ani, are luminã boierul, are, are pe dracu sã vã ia, ºi
aduceþi þiganii, da’ þiganii erau deja pe-aproape,
stâlcind vorbele, nu ºtiau nici acum sã-l zicã pe ã,
ºoºoind între ei pânã ce Milondre, locotenentul lui
Zipa-Zipacitul, aruncã între ei o blanã de iepure de
pãdure ºi-atunci þiganii sãrirã din întuneric, speriaþi,
direct în jumatea cântecului ãl mai plãcut la urechile
Zipacitului, oale de-aº fi ºi-ar fi pline cu bani, habar
n-aveau ei de filozofie, cum nici boierul, da’ o simþeau,
ho, drãcãrie, gura, jumãri nenorocite, ºi þiganii tãceau,
speriaþi cã l-au supãrat pe tãticul lor, dumnezeul lor
cu biciul, cã Benga era mazilit, ei se duceau la biserica,
da’ tot þigani rãmâneau, ho, boaite, þipa ºi Milondre,
boierul nu-i încã beat, porumbelul serii venise prea
la comandã, se speriase ºi el, staþi p’aproape, ºi-n
aceastã secundã în care sã treci de la zdrenþe la
inelele de aur ale mãtãhãlosului ºef de trib, istoria
localã, zonalã ºi planetarã se scria singurã cu o
cernealã simpaticã ºi cu niºte semne care nu-ncãpeau
în nici un tratat de specialitate, ºi inelele boierului se
miºcau leneºe, dupã traiectorii de necalculat, odatã
cu mâinile care se terminau într-un om încã treaz
dar iritat, mama voastrã de ciori, dacã pãþesc cevan noaptea asta aþi rupto-n fericire, mâine vã
spânzuraþi cu sârmele de la þambal, mâini de fost
pirat, coborâtor din ahei, tânjind dupã jafuri lichide,
perfecþionarea experienþei de mii de ani se-ngropasen mijlocul bãrãganului invariabil ca o tigaie, în care
doar o barcã amãrâtã putrezea-n nisipul Ialomiþei,
trezindu-i când ºi când nostalgii nenorocite, ca-n seara
asta, când ºi-ar fi dorit chiar sã fie gãsit de foºtii lui
tovarãºi de pândã pe mare, ar fi stat sã-l strângã de
gât pentru banii cu care-a fugit lãsându-i cu buzele
umflate, numai sã mai miroasã încã o datã sãrãtura
mãrii duhnind din hainele lor, ... bagã-i cu capu-n
teicã dacã s-au încins, ºi Milondre-i bãga, da-n mãsa, aºa vã trebuie, ce vã mai trebuie, apoi se-ntorcea
dulce ghersuind cãtre milostivul lui, Nous-ul lui,
întrupat în carnea multã ºi oasele decalcifiate ale
tiranozaurului Zipa, zicându-i sã mergem sã bãgãm
la ramazan, boierule, cã-i vremea, stãpâne, cã-i caldã,
agapi mu, cu toate cã habar n-avea ce-nseamnã,
da’ nici grecul nu ºtia prea bine româneºte, aºa cã
pornirã amândoi, bãlãngãnindu-se ca niºte bãtrâni
marinari, printre lumânãri, spre camera în care
aºteptau mâncãruri fel de fel.
Tiranosaurus erectus kir Zipa goli ultima farfurie
din lungul cortegiu de farfurii, castroane ºi alte
obiecte în care se poate þine mâncarea, ce se aflau
în faþa lui pustiite, grohãi, mârâi, se ºterse la bot cu
un prosop cât un cearceaf, se foi pe scaunul care
începu sã se vaite sub greutatea lui, cum de altfel
fãcea orice îl avea pe el deasupra, tot domeniul lui
se vãita, da’ îl suporta, acum urma narghileaua, prost
obicei, nu de el adus din orient, îl nãpãdeau
presimþirile, mâna lui de fier ruginise, nu, nici vorbã,
fabrica merge? îl întrebã pe Milondre ºi-acesta zise
da, în vreme ce repezea pe sub masã un picior de
haidamac în dosul unei pisici insistente, merge,
stãpâne, cã nu s-a mai vãzut aºa dihanie p’acilea ºa,
ºi vezi sã nu se-mbete ãia cu spirt, cã era fabricã de
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spirt, i-am scos din pãmânt, bordeiaºi nenorociþi, ºi iam bãgat în fabricã, le-am adus motor de vapor, sã
nu-ºi bage capetele-n curele cã-i face terci ºi io nam nevoie de morþi decât dacã-i sugrum cu mâinile
mele, aºa sã ºtii, ºi sã duci spirtul de sãptãmâna
trecutã prin Urziceni spre Bucureºti, cã vodã vrea
spirt ºi de ce sã nu zornãie aurul lui în teºchereaua
mea, cã nimic nu pute dacã vine de la vodã, mai ales
banii, zicea pufãind cercuri de fum aromat, înconjurat
ca Olimpul de nori misterioºi, sã-mi aduci o femeie,
bubuia Zeus din înãlþimi, ba nu, vreau fatã mare ºi
fata mare apãru deîndatã, p’aia de-am vãzut-o ieri
în casã la Mirmilicã, abia-mbrãcatã cu niºte gioarse,
da’ frumoasã, te fac zeiþã, ºi ea habar n-avea ce-i
aia, da’ dacã zicea boierul, fie ºi zeiþã, te fac femeie,
bogatã, ºi ºuncile-ncepurã sã-i tremure dizgraþios,
singure, necontrolate, zât, pagubã, întinse piciorul spre
pisicã dar n-o ajunse, sã omorâþi pisica dracului, el
atingea tot ce vroia, te cheamã, cum, fetiþo?, Maria,
boier Zipa, zise ea pierdutã, Maria, Maria, pã toate
vã cheamã la fel, fecioara Maria semãna cu tine, ºin aceeaºi clipã ea deveni femeie ºi-ncepu sã plângã,
da, da, spirtu’, piraþii, mormãi boºorogul începând sã
cânte, beat, cu mâinile ca niºte caltaboºi peste gâtul
subþire-al fetei, þiganii! muzicã!, sã râzi, cã te biciui,
þiganii se repezirã disperaþi în instrumente ºi-n
gâtlejurile lor uscate de aºteptare ºi de fricã sengrãmãdeau sunete peste sunete, acoperind lãtratul
câinilor ºi orãcãitul broaºtelor din balta care era tot
a lui, dar ce nu era al lui, ºi ziua o sã v-o dau cu
porþia, se auzi o puºcãturã, Milondre împuºcase
pisica, e moartã, stãpâne, bine cã-i moartã, vã omor
pe toþi!, slugi pãcãtoase, Chios, Rhodos, soare mereu
ºi eu mã-ngrop în zãpadã cu voi, cã dacã n-aº fi eu
ar fi altu’, mai al dracu, oale de-aº fi ºi-ar fi pline
cu bani, cântaþi, nemernicilor, ºi belea ochii pe pereþi
fãrã sã mai vadã nimic, vin, cãni cu vin, aduceþi butoiul
aici, orãcãiau ºuncile demnului urmaº al celui care-a
zis cã „cine este mãsurat la mâncare ºi bãuturã, nare niciodatã o noapte lungã”, da’ ce nevoie avea el
de nopþi lungi, o sã ard cu un tãciune cei o mie de
ani,/oale de-aº fi...
Þochi bãlþaþi, zise Caliþa, baba-din-casã, ºefa
femeilor care se-nvârteau prin conac, þochi bãlþaþi,
baba-cu-doi-dinþi care ºuiera ca un ºarpe când dãdea
aerul afarã din plãmânii tãbãciþi, încinºi de arderile
unei boli ascunse, iar e beat boierul, iar o sã spãlãm,
sã mãturãm în urma lui, ºi-o trãznea cu fãcãleþul peste
ºale pe þãranca aflatã cel mai aproape, o beºtelea
pe degeaba, cã n-are somn boierul, ºi se plesnea
peste braþe, omorând þânþarii ce-ºi înfigeau pompelen sângele ei obosit, aproape rece, mai repede, mai
repede, cã repede nu ºtiþi decât sã vã umflaþi în burtã
ºi sã fãtaþi an de an ca niºte scroafe ºi dupã aia sãi suiþi în corcoduºi sau în duzi sã mãnânce ºi dacã nu
le-ajunge sã-i puneþi sã fure porumb, sã se-nece-n
baltã dupã trei borþoi fleºcãiþi, harpie dezlãnþuitã, o
apucau draci-n acelaºi timp cu ai Zipacitului, da’ nici
ea n-avea somn, doi balauri care lucrau separat, ºi
asta la 2341 de ani de la naºterea lui Protagoras,
„cel dintâi ºi cel mai vestit dintre sofiºti”, elevul lui
Democrit, ajuns în istorie cu ajutorul a douã lemne,
la 84 de ani de la redactarea „Declaraþiei de
independenþã” a S.U.A., la 241 de ani de la înfiinþarea
marii bãnci din Hamburg sau la 270 de ani de la
celebra experienþã a lui Galilei de la Pisa, adicã la
anul de graþie 1860, da’ mersu-nainte e sã mergi

oricum, ca sã poþi uita ce n-ai ºtiut vreodatã, strãmoºii
nu ºi-ar mai recunoaºte urmaºii, cã-s greci, indieni,
romani sau altceva, da’ Caliþa n-avea nevoie de prea
multã gândire ca sã mâie niºte muieri dintr-un loc în
altul, chiuie boierul, acu duceþi cafelurile, rage boierul,
duceþi-i o juma’ de curcan, joacã boierul ºi proasta
plânge, du-i, fã, lichiorul, ºi-o alegea pe una mai
amãrâtã, poate-þi dã ºi þie vreun galben, ºi chiar aºa
se-ntâmpla, era un septembrie brun, arãmiu, de-þi
venea sã mori odatã cu frunzele din pãdure, dar ei
nu-i ardea de aºa ceva, nici ãstorlalþi, vedeau
anotimpurile direct în ºtiuletele de porumb, în
broboana de strugure sau în dovleac ºi cunoºteau
orele zilei dupã obiceiurile boierului, acu vrea pui,
acu dulceaþã, vrea ciorbã de vacã, e noapte, pleacã
la Bucureºti, e sfârºit de lunã, vine de-acolo, e pus
pe bãtaie, da’ asta nu mai þinea de nici un anotimp,
nici de o orã anume, vrea icre, e mai, vrea crap
gras ºi bãtrân, e octombrie, ºi baba Caliþa trebuia
sã le facã pe toate, propriu-zis nu sã le facã ea, dar
sã alerge de colo-colo sã punã trebile în miºcare,
cã ãºtia habar n-aveau nici câte lemne sã punã pe
foc, nici când erau bune corcoduºele de trimis la
cazan, da-n noaptea asta ºtiu cã e-n pandalii
nemaivãzute, ºi-i de-abia la jumãtate; ºi ãºtia ce-or
mai fi vrând, ce vreþi, mã?, puneþi câinii pe ei, ºo pe
ei, cotarle, da’ câinii amuþiserã, se-muiaserã de-o
fricã pe care n-o mai simþiserã; ºi cei doi strãini
intrarã-n curte, apoi în casã, nestingheriþi, rãspândind
tãcere ºi nemiºcare în jur.
Te-am gãsit! ºi cele trei cuvinte ricoºau inexpresiv
pe pereþii încãperii, înfigânduse-n acelaºi timp direct
în urechile fostului pirat, care când le-nþelegea cu
groazã, când râdea tâmp, încercând sã apuce o
lingurã inexistentã, te-am gãsit, ... am ãsit, ...sit-sitsit-sit, cuvinte care sfãrâmau universul prezent ºi-l
organizau dupã alte reguli, întorcându-l cu 25 de ani
în urmã, pe alte meleaguri, în care un alt Zipa, un
Zipa tânãr încã umbla înebunit dupã o gaurã de ºarpe
în care sã încapã odatã cu banii furaþi, cuvinte care
sunau din ce în ce mai clar, dornice sã ajute în sfârºit
o minte omeneascã sã-nþeleagã cã gata, s-a sfârºit,
fã-þi sfânta cruce, scoate ce-ai furat, cã noi trebuie
sã ne-ntoarcem cu inima ta hainã aruncatã-ntre banii
cu care ne-aºteaptã fraþii noºtri, fraþii mei, îngãimã
boierul, refãcând clipa prezentã, limpezit de bãuturã
ºi obosealã, pândind calm, fioros de calm, ca o fiarã
încolþitã, petrecerea urmãtoarelor clipe, fraþii mei, zise
mai cu inimã, Spiros ºi Mavros, Mavros ºi Spiros, tot
ce vreþi, sunt al vostru, dar sã discutãm, luaþi loc,
trãgea de timp boierul, dezamorsând transpirat minele
care zãceau în secundele acelea tensionate, al vostru,
ºi mintea-i lucra cu o vitezã uluitoare, al vostru, ºi nu
mai era loc pentru altceva, parcã ieri dãduse lovitura
ºi-acum se-ntâlnea cu aceleaºi stãri apãsãtoare de
nesiguranþã, stãri la fel de proaspete ca acum un
sfert de veac, parcã-ntre timp n-a mai fost nimic
sau a fost altceva, într-un fel, aºteptase clipa asta,
oricât se bãlãcea în desfrâu, în uitare, simþea cã e
ceva lipsã, cã va da socotealã pentru jaful fãcut în
vistieria tovarãºilor trãitori din jaf; un câine se trezi
lãtrând aiurea în liniºtea nopþii ºi Zapa deschise
fereastra ºi strigã la el ºi câinele se liniºti în somn,
visase ceva urât, Spiros ºi Mavros, Mavros ºi Spiros,
buni bãieþi, cam ºarle, da’ buni, da’ de unde bãieþi,
erau oameni în toatã firea, rãbdãtori ca niºte catâri,
dacã au avut puterea sã-l caute atâta amar de ani,
hotãrâþi sã execute un ordin nescris dat demult, da’
poate scãpãm, scãpãm, cã nici eu nu-s prost ºi ei
ºtiu asta, mã omoarã ºi pleacã cu mâinile-n buzunare,
nu le convine, ce vor, sã aflãm ce vor ºi strivi o
(continuare în pag. 16)

TABLETA
TICÃLOªIILOR
CÎINI HOINARI,
JAVRE
NESÃTULE…
Marin Preda a „inventat” o metaforã unicã pentru
ce se întâmpla în epoca sa: „Era ticãloºilor.” M-am
întrebat de multe ori: Oare ce metaforã ar mai fi
inventat acum? Simplu: „Era ticãloºiilor” ºi ar fi
zâmbit pe sub ochelarii lui cu multe dioptrii: „He, he,
he, beliþilor ...”
Cã este aºa, gãsim argumente la tot pasul. Însã
nu ceea ce vezi la televizor sau citeºti în ziare. Cu
acelea începi sã te obiºnuieºti, nici nu le mai iei în
seamã tu, om simplu.
Ce se întâmplã când vezi ticãloºia de lângã tine
ºi nu poþi face nimic?
Spre exemplu, dulãii cu care locuitorii Urzicenilor
se pomenesc pe nepusã masã în centrul oraºului lor,
vãrsaþi în vãzul lumii, în amiaza mare, din niºte dube
cu numãr de Bucureºti. Dulãi voinici, bine hrãniþi,
cãzuþi ca din cer. Umblã nãuci, flãmânzi, câteva zile,
la început singuri, apoi în haite. Se încaierã între ei
pentru teritoriu sau pentru hranã, apoi întrã în conflict
cu comunitarii oraºului. Dupã câtrva zile devin din
ce în ce mai flãmânzi, dihãinaþi, cu burþile scofâlcite
de foame, urlã noaptea la lunã, se mãnâncã între ei,
se reped la oameni, la maºini, dupã biciclete, sperie
copiii. Ca sã fii sigur cã te lasã în pace, când ieºi în
oraº, îþi iei o pâine cu tine: „Cuþu-cuþu” ºi-þi vezi de
treabã. Devin, de foame, din ce în ce mai agresivi.
Se adunã pe lângã tomberoane, se mãnâncã între ei,
apoi vezi cã dispar, dupã câteva zile, ca prin minune,
pe tãcute, aºa cum au venit, ºi rãsufli uºurat.
Dispariþie misterioasã, acoperitã de o complicitate
generalã. Cineva a avut grijã de ei...
Dintr-o datã, descoperi alþi dulãi, câini, cãþei,
cãþeluºi, cãþelandri, cãþele; tãrcaþi, pãtaþi, flocoºi, mai
mari, mai mici, cu urechile blegi sau ciulite, cu cozile
îmbârligate, simpatici, jucãuºi, viguroºi, unii chiar de
rasã, dar toþi nãuci; iar fenomenul se repetã periodic,
adicã dispar. Aud cã ºi-n comunele învecinate au
apãrut câini „paraºutaþi.” Numai cã acolo n-are cine
sã se ocupe de ei. Începe hãrþuiala generalã, prin
gard, cu cei ai satului...
Apar ºi oameni muºcaþi. Îºi iau, sãrmanii, mãsuri
de prevedere, adicã teribelele injecþii în buric,
antirabic. Asta însemnând cheltuialã, drumuri,
doctori, stres, disconfort pe bieþii nenorocoºi. Adicã
infinite suferinþe...
Fenomenul nu-i de azi, de ieri, ci mai de demult,
de pe timpul când Brigitte Bardot venea la Bucureºti
sã ne dea lecþii de protecþia animalelor, iar românilor
le umblã mintea repede, au ºi înfiinþat centrele pentru
protecþia animalelor, adicã o sursã inepuizabilã de
venituri grase. Bani de aiurea sau de la buget. Mai
mulþi pentru un câine decât pentru un copil. Parcã
animalul spune cât i-ai dat sã mãnânce? Dupã ce nau mai venit fonduri sau ai noºtri le-au subþiat, un
primar de Bucureºti, „deºtept”, le-a sugerat celor
de la protecþia animalelor: „Hã, hã,hã! N-aveþi bani?
Sã vã învãþ eu, mãi bãieþi, ce sã le faceþi ...” ªi-au
însuºit bine lecþia. Primarul a plecat, iar nãravul a
rãmas. Chestia e cã ºi-au fãcut complici ºi pe aici,
pe la noi, iar complicitatea s-a perpetuat, fãrã perdea,
adicã în vãzul lumii...
Morala? Din Biblie: „Atunci când sus se ridicã
oameni de nimic, nelegiuiþii miºunã pretutindeni.”
Diamant Iamandi

Recital în ritm de dans

Îndrãgita pianistã Camelia Pavlenco a revenit cu o
nouã surprizã pentru publicul ialomiþean. Sâmbãtã, 04
aprilie 2009, ea a susþinut, împreunã cu tânãra ºi talentata
ei studentã Carmen Sãndulescu un recital cu muzicã de
dans, pentru pian la patru mâini. Recitalul a îmbinat
atmosfera muzicalã cu cea estetic artisticã, pe scenã fiind
expus un superb tablou reprezentând un pianist, tablou
pe care doamna Camelia Pavlenco l-a dãruit apoi centrului
cultural Ionel Perlea. Pasiunea sa de o viaþã pentru muzicã
s-a materializat într-un recital deosebit, piesele alese cu
grijã dintre bijuteriile muzicale ale muzicii clasice
conducând publicul într-un periplu de-a lungul globului
pãmântesc, dar ºi în timp.
Piesele au fost precedate de o frumoasã prezentare,
cu detalii tehnice la nivelul de înþelegere al publicului
larg, ºi frumoase cugetãri fãcute de copii asupra muzicii.
Ea a scos în evidenþã cã piesele pianistice la patru mâini
pe care urmeazã sã le interpreteze împreunã cu studenta
sa au o scriiturã simfonicã, deoarece la vremea în care au
fost scrise, o orchestrã era greu de reunit în salonul unui
aristocrat iubitor de muzicã, ºi de aceea se scria muzicã
pentru douã piane, formaþie instrumentalã mai la îndemâna
melomanilor epocii. Dar scriitura acoperea toatã paleta
de sonoritãþi regãsite într-o orchestrã, dupã multe piese
scrise atunci existând sau scriindu-se ulterior ºi variante
orchestrale.
Valsurile timidului Schubert ne-au adus în lumea
eleganþei regãsite la balurile epocii aristocratice. Ritmul
de vals ºi muzica de o prospeþime ºi inspiraþie delicioase
pentru urechile auditorilor te îndemna parcã sã valsezi cu
picioarele sub scaun, pe muzica sa. Melodiile erau
elegante, drãgãlaºe, la fel ca miºcãrile dansurilor ºi þinutele

De-a râsu’- plânsu’

FETIª
BAHIC
Nu puteam realiza
vreodatã cã vecinul meu
VASILE PANÃ poate fi atât de sensibil ºi
chiar cu veleitãþi de poet!
Mã aflam în balconul apartamentului ºi, fãrã voia
mea, îi ascultam vorbele – de vãzut nu-l puteam
vedea:
- Iubita mea, tu ºtii cã, dintre toate, eºti cea
mai doritã de mine! Nu pot trãi fãrã tine nici un
moment! Dupã cum ºtii, pictura ºi poezia sunt cele
mai cerebrale arte! Te-aº picta înfâþiºându-þi chipul
într-o simbiozã de versuri care nu s-au mai scris
vreodatã! Þi-aº ciopli sufletul în marmurã de
Carara, te-aº dãltui în lemn de abanos, de-aº
putea...! Dar, iubita mea, natura a fost vitregã cu
mine ºi... m-a înzestrat cu alt har lumesc...
Din senin, o liniºte apãsãtoare îºi face loc între
ei. Apoi un oftat îndelung, de eliberare lãuntricã ºi
un gângurit suav reînoadã atmosfera eroticã.
- ... De aceea, te rog, fii blândã cu mine ºi
lasã-mã sã-þi dãrui setoasa dragoste...!

delicatelor domniºoare strânse în corsete ºi îmbrãcate cu
rochii elegante în epoca sa. Interpretarea a fost plinã de
sensibilitate.
Dansurile unite prin fragmente melodice ce fãceau
modulaþii îndrãzneþe, adicã te aduceau într-o nouã
tonalitate, pregãtind urechea cu ideea cã de aici începe
melodia altui vals. Toatã mãreþia Vienei se revela în aceste
valsuri, niºte bijuterii muzicale. Muzica a fãcut o mare
bucurie spectatorilor, care ascultau cu o plãcere
deosebitã. De la un moment muzical la altul, precedat de
o scutã ºi nouã prezentare, rolurile solistului ºi
acompaniatorului se inversau la pian, profesorul ºi
studentul lãsând într-un mod elegant timp fiecãruia dintre
ei sã se afirme ºi ca solist, dar ºi ca acompaniator.
Recitalul ne-a condus apoi în paºi de dans prin diferite
þãri ºi perioade stilistice: Ungaria a fost prezentã prin
“Dansurile ungare” de Johannes Brahms, o muzicã
delicioasã, care a servit drept coloanã sonorã pentru
desenele animate cu lupul ºi cei trei purceluºi. Scrisã în
perioada romanticã, aceastã muzicã este foarte afectivã,
proaspãtã, cu multe schimbãri bruºte de situaþie, cu
accelerãri ºi rallentando-uri, foarte bine sincronizate între
cele douã interprete. Dansurile ungare de Brahms au fãcut
o mare plãcere publicului ascultãtor, stârnind zâmbete ºi
priviri pline de înþelesuri între cei cunoscuþi din public.
Dupã un periplu prin þãrile europene ºi slave,
pelerinajul muzical a ajuns în îndepãrtata Americã, cu
sonoritãþile exotice, inspirate ºi puternic ritmate ale muzicii
negrilor. Frumoasa muzicã pe care aceºtia au generat-o,
cu sonoritãþile sale inconfundabile, care îºi au rãdãcina
în muzica sclavilor exprimã talentul lor înnãscut. Este o
muzicã în care nonconformismul lor ºi-a gãsit o originalã
cale de exprimare, punându-ºi iremediabil amprenta asupra
muzicii americane, spre bucuria, iarãºi, a publicului
ascultãtor, care s-a delectat cu muzica de jazz, brazilianã,
în ritmuri de samba, muzica selectã de cafe-concert,
cântatã în surdinã în localurile elegante ºi sofisticate, ºi
pe vasele de croazierãm o melodicã total diferitã de ceea
ce a fost înainte. Am cãlãtorit muzical ºi prin Rio de Janeiro,
Africa, sau Spania.
Recitalul a avut la bazã o bunã concepþie
muzicologicã, rezultatã dintr-o viaþã dedicatã cu pasiune
muzicii, aceastã nobilã îndeletnicire a sufletului,
succesiunea pieselor ºi prezentãrile fiind foarte bine alese
pentru un recital complet.
Andreia-Luiza GRIGOROPOL

Pauzã în gesturi ºi vorbe. Dupã un timp,
aceleaºi plescãituri de plãcere. Of-uri ºi âh-uri
instantanee, necontrolate... Îmi imaginez zglobiile
lui mâini arse de neastâmpãr ºi dorinþe, cãutãrile
febrile, frãmântãrile, lupta cu herghelia cailor din
sânge...! Filmul plãsmuirii îmi este curmat de
hotãrârea lui alintãtoare:
- Ia sã mai dezbrãcãm un pic fata ºi sã-i gustãm
din nou frumuseþea ei ucigãtoare...!
Aud plescãit de plãcere. Gura iubitei lasã,
vizibil, pe buzele vecinului, semne rotunde caniºte
inele de logodnã... Deodatã, situaþia se precipitã,
devine instabilã... Vecinul, prin ceea ce grãieºte,
înþeleg cã-ºi schimbã trãirile, atitudinea... Glasul îi
devine grav, oscilant ºi acuzã scârbit:
- Vai, cât de urâtã eºti când mi te arãþi goalã!
Cautã-þi alt fraier!
Într-un trenur nestãpânit, mâinile îi apar în
afara balconului, pline de urã, strângând puternic
corpul contorsionat de durere al unei iubite urâþitã
instantaneu. Rece, cu gesturi criminale, de
profesionist versat, sadic ºi fãrã niciun fel de
reþinere sau remuºcãri îi face vânt de pe terasã.
Nefastã zi...!
Curios din fire cum mã ºtiu, nu mã pot stãpâni
ºi-mi scot freza pe geam, sã fiu martor ocular ºi
de necontestat: iubita, o sticlã din plastic, pe
care scria Vodcã, planeazã în aer ºi poposeºte,
ridicol, în rondul cu flori.
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Aurel Anghel

Motto:
Cineva scormoneºte cu
Vârful Vãtraiului/Într-un joc
de faur/Locul în care Iason/
A ascuns lâna de aur,/Acolo
unde brazii plâng/Cu lacrimi
de chihlimbar.

Cuvintele din Motto sunt dintr-o poezie
dedicatã lui Titi Damian în cartea mea LA
UMBRA FIRULUI DE GRÂU, o reacþie
imediatã la citirea unui studiu-eseu Pe urmele
Argonauþilor in Colhida Carpaþilor, altfel spus
fascinaþia unei lecturi.
Când întâlnesc cuvinte ºi mai ales sintagme
care dau titluri pentru cãrþi, caut sã adâncesc
pentru mine ºi mai ales pentru cei care vor citi
rezultatul cãutãrilor. Am acest obicei de demult,
de pe vremea când umblam însoþit de un
carnet- vocabular în care scriam necontenit
cuvinte ºi expresii de care nu auzisem
niciodatã. Eram pe atunci elev al Scolii
Pedagogice din Buzãu, pe care a absolvit-o ºi
Titi Damian, cel pe care l-am întâlnit la aproape
o jumãtate de veac fascinat ºi el de rostirea în
limba românã, de bucuria cititului ºi a
scrisului.
FASCINÁÞIE, fascinaþii, s.f. Atracþie
irezistibilã pe care o provoacã cineva sau ceva prin
însuºiri ieºite din comun. [Var.: fascinaþiúne s.f.] –
Din fr. fascination, lat. fascinatio.
Aºa este definit cuvântul fascinaþie în DEX ºi
justificã în totalitate acest superlativ absolut obþinut
prin repetarea cuvântului din titlul unei noi cãrþi de
excepþie pe care ne-o oferã Titi Damian, un nume
deja cunoscut cititorilor ºi scriitorilor care graviteazã
în jurul revistei Helis ºi nu numai. Am primit cartea
de la Marin Ifrim, la Biblioteca “Vasile Voiculesu”
din Buzãu, la o întâlnire cu scriitori în zilele Primãverii
Poeziei Europene. O carte frumoasã, tipãritã
elegant de Editura Tempus, o copertã de culoarea
verde ca a grâului meu drag, cu numele autorului
scris mare, pe mãsura punctului în care a ajuns
autorul Fagului ºi, aºa cum am citit al Umbrei ºi al
Norului ce va urma sã completeze o trilogie în care
este reflectatã adevarata dramã a þãranului
român.(Dr.Geo Stroe). A saluta aceastã carte ºi a
o aprecia chiar din suflet este prea puþin. Voi încerca
sã mã implic în conþinut ,sã evidenþiez idei si virtuþi,
sã o retranscriu sub impresia proaspatã a fascinatiei
pe care mi-a produs-o. Iata cateva idei în ordinea
aleasã de mine.
Am fost preocupat ºi mai sunt încã de problema
modelului, a acelor oameni pe care ni-i aduce
Dumnezeu în faþã spre a ne fi drumul mai clar ºi
demersul mai limpede. Prima persoanã care l-a
fascinat pe autor în anii de ºcoalã a fost “italianca”,
soþia profesorului Mihãilescu de biologie, model
între modele la rândul sãu, ”o femeie foarte
frumoasã ºi foarte elegantã, iar învãþãceii, fascinaþi
de modulaþiile vocii de înfãþiºarea aparte ºi gesturile
studiate, de zâmbetul discret, dar mai ales de o
privire albastrã în care citeam mirajul depãrtãrilor,
imaginaþia ne-o lua înainte”. Am desprins citatul din
douã motive: sã subliniez rolul copleºitor al
modelului autentic ºi rezultatul ce se obþine dupã o
jumãtate de veac în transfigurarea poeticã a amintirii
acestuia, dar ºi pentru aceastã metaforã atât de
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FASCINAÞIA
LECTURII
sugestivã: ”o privire albastrã în care citeam mirajul
depãrtãrilor”. În carte am gãsit o bogãþie de
asemenea metafore care fac din transfigurarea unei
cãlãtorii o carte de literaturã autenticã. O alta idée
care se desprinde din aceastã fascinantã carte este
aceea a funcþiei cãlãtoriei în devenirea noastrã ca
oameni. Am încercat si eu acest miracol al cãlãtoriei
în Franþa, în Rusia, în Norvegia ºi în ultimii ani în
China. Pot afirma cu dreaptã credinþã cã, oricât de
mult am citi ºi am vedea, filme, documentare, oricât
de iscusit ar fi povestitorul despre locurile
preumblãrilor sale, impactul direct al celui nãscut
sã vadã ºi apoi sã scrie despre cele vãzute este
fascinant. Ceea ce se poate constata si din lectura
cãrþii lui Titit Damian, Fascinaþia Fascinaþiei.
Cãlãtoria - o poveste fãrã sfârºit, o fascinaþie.
Povestea despre cãlãtorie – o fascinaþie a
fascinaþiei…
Rezultatul cãlãtoriilor lui Titi Damian este aceastã
carte, gânditã din perspectiva scriitorului cu har, dar
ºi a profesorului de limba românã, care are ºtiinþa ºi
metodica organizãrii unui material ce intrã în
compoziþia unei cãrþi. Cartea cuprinde cinci pãrþi,
pot fi denumite capitole, acestea fiind unite chiar
prin stilul scrierii ºi rezultatul obþinut, fascinaþia unei
lecturi cu tematicã diferitã, dar cu acelaºi suflu al
respiraþiei autorului care, rostind, trece în scris o
emoþie adâncã.
Privindu-ne în ochi prin… Europa este un
capitol de stringentã actualitate. Suntem europeni
prin aºezare de veacuri ºi prin hotãrâre juridicã de
doi ani. Valoarea acestui capitol este subliniatã ºi
de excelenta alegere ºi asezare a cuvintelor lui
I.L.Caragiale: ‘Noi, românii, suntem cum am fost
ºi tare mi-e teamã cã vom rãmâne la fel” Este ºi
teama autorului Titi Damian pe care o explicã ºi
justificã de atâtea ori la întâlnirea directã, cu ochii
larg deschiºi spre ce este bun ºi nu tocmai în noua
conjuncturã a apartenenþei noastre într-o Uniune
de state cãreia i-am aparþinut dintodeauna. Motivaþia
“vocaþiei cãlãtoriei “ la români este un capitol al
pãrþi I în care autorul, dilematic tot timpul, conchide:
Voiam sã vãd “cum sunt ei”, vis-a-vis de “cum
suntem noi , …ªi am gãsit, cãutând nu minunãþia,
ci ”banalul”. În NB de la pag.14 autorul noteazã o
statisticã alarmantã. Mai bine de doua milioane de
români au plecat temporar sau definitiv din þarã,
mulþi cu familii cu tot. …ªi pentru a sublinia
rezultatele ce se vor obþine din aceste cãlãtorii în
forþã, autorul apeleaza la “desaga cu acumulãri” din
lecturile sale. O propoziþie a unui grec de acum vreo
douã mii de ani, Babrios, “Casele ºi oraºele devin
pustii, când cei care le conduc fac prost aceastã
treabã”. Clar ºi corect exprimatã o realitate .Ar trebui
sã citeascã aleºii nostri, dar vor citi aceste limpezimi
exprimate de autor.?
Cartea este ºi un eseu politic de valoare
indiscutabilã. Capitolul SUPERFICIALITATE ªI
UMILINÞÃ . “CÂND AM ÎNCEPUT SÃ
SCRIU, CU MAI BINE DE UN AN ÎN URMÃ,
NU AVEAM CUM SÃ ªTIU CÃ SE VA IVI O

INTERMINABILÃ TEMÃ DE BÂRFÃ
POLITICÃ ÎN ROMÂNIA, DAR ªI O TEMÃ
DE DISPUTÃ ÎNTRE ROMÂNIA ªI
ITALIA…“
Incursiunea În istorie, o privire asupra cãlãtoriei,
a migraþiunii, a neastâmpãrului omului pe pãmânt, a
preumblãrilor din ºi cãtre toate punctele cardinale
dar mai ales de la Est la Vest. Aflu pentru prima
oarã cuvintele lui Gingis Han ,“Dot La”(Sã nu
rãmânã decât cenuºa” ºi mã bucur cã de fiecare
datã când citesc lucruri noi. Cartea lui Titi Damian
ca un izvor de noi cunoºtinþe.
Gãsesc în aceastã carte povestite întâmplãri care
mã pun pe gânduri, pag. 23, cu pirandele de la Turnul
Eiffel ºi niºte americani care rãmãseserã fãrã acte,
în þara lui Voltaire, aºa cum pãþise autorul cu un
timp în urmã în Þara lui Eminescu. Cãlãtori,
migratori, cãlãtori turiºti, cãlãtori hoþi de buzunare,
cãlãtori care se dau drept români ºi ne “sparg faþa”.
Autorul se implicã, face “poliþie”, uluitor, în piaþa
Concordiei, unde a reîntâlnit pe hoaþele care-I
”fãcuserã” pe americani:
-De unde sunteþi?
_Din Teleorman.
-ªi de ce furaþi?
-Dacã-s proºti.
Rãmân perplex. Citesc mai departe cãlãtoriile
lui Titi Damian, sunt o sursã de informare ºi de
avertisment. Episodul cu baba. Doamne,în ce lume
trãim? Cãlãtori, prin Europa, români, feriþi-vã
buzunarele de “români de-ai noºtri!”.
Superficialitatea ºi isteþimea noastrã, aflatã în
aceeaºi traistã cu daruri de la Cel de Sus sunt
convingãtor demonstrate la pag.32 .În capitolul
RÃZVRÃTIÞI ªI FRUSTRAÞI. “dupã o lunã de
evaluare(deºi cu mult mai isteþi decât bulgarii),
bulgarii s-au dovedit mai conºtiincioºi, mai temeinici,
în timp ce românii..au uitat ºi ce învãþaserã.
Sigur, a nu se înþelege cã autorul demonstreazã
cã bulgarii sunt mai buni decât românii. Altceva
trebuie sã înþeleagã cititorul.
Cã nu avem temeinicie ºi perseverenþã în
numeroase împrejurãri. De ce ? Nu este nici treaba
mea ºi nici scopul autorului acestei cãrþi frumoase.
O temeinicã argumentaþie pentru Arta de a
cãlãtori am aflat la pag.39.
Autorul acceseazã din nou propria experienþã
de lecturi ºi de dascãl instruit. ”ªi am înþeles eu …cã
“a vedea” nu-i sinonim sau egal, cum vreþi sã ziceþi,
cu a privi. Asta mã invãþase ºi Eminescu în
“Luceafãrul” sãu nemuritor…,fata (fiinþã muritoare,
comunã) vede, adicã doreºte, pe când
Luceafãrul(fiinþã superioarã), priveºte, adicã
reflecteazã, contemplã.”
Ceea ce i se întamplã ºi autorului Fascinatiei,
care se aºeazã la masa de scris ºi dã mãsura acestei
stãri, pe care o transfigureazã într-o irezistibilã
atracþie pentru cititor.
Cum despre un capitol din carte am mai scris,
mã opresc aici, din motive mai ales “tipografice.”
Într-o recentã discuþie telefonicã cu Gheorghe
Dobre, Redactorul ªef al revistei Helis, m-am înþeles
sã scriu referinþele ºi cronicile de întâmpinare de
maximum patru pagini ºi fiind convins cã acest
material va putea fi publicat, respect aceastã
înþelegere, deºi comentarea acestei cãrþi s-ar putea
face într-un serial de câteva cronici, cel puþin cinci,
câte pãrþi are cartea.

Barbu Catargiu
III. Activitatea politicã si parlamentarã
(urmare din numarul
trecut)

prof. Dinu Daniel
La 23 ianuarie 1862 Cabinetul Catargiu era
constituit în urmãtoarea componenþã: Barbu
Catargiu- ministru de interne, ad-interim la Lucrarile
Publice ºi Preºedinte al Consiliului ; Alexandru C.
Moruzi- ministru de finanþe; Apostol Arsacheministru de externe ºi ad-interim la Ministerul
Controlului; Constantin N.Brailoiu- ministru de
justiþie; Grigore Balº- ministrul cultelor ºi instrucþiei;
Ioan Gr.Ghica- ministru de rãzboi.11
Douã au fost cele mai importante probleme
cãrora acest guvern , în frunte cu Barbu Catargiu,
trebuia sa le gãseascã o rezolvare: Legea ruralã ºi
Legea electoralã. În ambele chestiuni conservatorul
Barbu Catargiu ºi Domnitorul Cuza(care-l avea
alãturi pe Mihail Kogãlniceanu) se aflau pe poziþii
divergente , diametral opuse, ceea ce constituia o
permanentã sursã de conflicte politice între cei doi.
Legea electoralã. În conformitate cu Convenþia
de la Paris, legea electoralã avantaja Partidul
Conservator prin numãrul restrâns de alegatori cu
drept de vot, din care marea majoritate erau boieri.
Iar aceºtia trimiteau in Parlament oamenii lor care
sã le apere interesele. În felul acesta, Adunarea era
dominatã de conservatori.
Pentru a schimba aceastã stare de lucruri, liberalii,
avându-l alãturi ºi pe Domnitorul Cuza, încercau
impunerea unei noi legi electorale care sã mãreascã
baza alegatorilor, în acest fel schimbând configuraþia
Adunãrii în favoarea lor.
În aceastã problemã, Barbu Catargiu s-a opus
din toate puterile sale, plasându-se astfel in afara
mersului istoriei , care tindea spre votul universal. El
dorea pãstrarea aceloraºi criterii de cens pe care
trebuiau sã le îndeplineascã alegatorii cu drept de
vot. Argumentaþia sa era una oarecum îndreptãþitã,
având în vedere nivelul politic al majoritãþii populaþiei
care, credea el, nu poate face distincþia între cei ce
doresc binele þarii ºi cei ce doresc doar cãpãtuiala
personala a lor sau a acoliþilor lor. Rar, extrem de
rar pe scena democraþiei româneºti un bãrbat de
stat care sã fi descris atât de precis populismul: „Sunt
oameni care linguºesc pe cei în putere, ca sã
tragã de la dînºii ceva în al lor folos. De
asemenea, sunt oameni care linguºesc pe popor
sub masca naþionalitãþii; dar, în realitate, pentru
ceva cu totul per-sonal, tot ca sã ajungã undeva,
ca sã apuce ceva. Aceºtia sunt, dupã a mea
pãrere, mult mai vinovaþi decît cei dintai, întradevãr, cel ce linguºeºte pe un singur om, nu
face decît un rãu provizoriu, cãci acel om trece
ºi, de a fost rãu, e nãdejde cã va veni altul mai
bun decît dînsul la putere. Dar cel ce linguºeºte
pe popor, îl amãgeºte, îl corupe ºi-1 face sã stea
într-o veºnicã barbarie. Cît pentru mine, ce nam linguºit niciodatã nici pe cei de jos, nici pe
cei de sus, în loc de a minþi poporului, zicîndu-i
cã posedã toate calitãþile ºi virtuþile ºi cã nu mai
are alt decît a se bucura de drepturile naþionale,
ca cel mai ales al naþiei, eu îi zic din contra, fãrã
sã mã preocup de a-i plãcea ori nu: «iubite frate,
iubite prietene! tu, tu poporul român, cautã de te
ridicã prin educaþie, sileºte-te a ajunge prin
virtuþi ºi cu-noºtinþe la acele drepturi ce s-au pus
înainte-þi de legi, ca un bold pentru activitatea
ta, ca o þintã, ca o rãsplatã a dezvoltãrii tale
morale ºi materiale»”12

Legea rurala. Pentru rezolvarea acestei
probleme stringente a societãþii româneºti erau douã
mari curente: cel liberal, care susþinea
împroprietãrirea þãranului roman, al cãrui susþinãtor
cel mai înfocat era Mihail Kogãlniceanu ºi curentul
conservator avându-l pe Barbu Catargiu port-drapel,
care apãra cu toatã puterea sa dreptul de proprietate
al marilor boieri asupra moºiilor lor. „Cînd legea veni
în discuþia reprezentanþilor naþiunii, Kogãlniceanu,
singur, în adevãr, trebui sã þinã piept majoritãþii mai
dinainte câºtigatã pentru proiect. El vorbi în ºedinþele
din 25 mai ºi l iunie, iar Barbu Catargiu în ºedinþele
de la 29 mai, 2, 4 ºi 8 iunie 1862. Cuvîntul celui dintîi
este ºi va râmîne, pentru toate timpurile, cel mai
strãlucit monument al elocinþii noastre politice în
favoarea þãrãnimii române, iar al celui din urmã o
deplinã dovadã de culturã ºi talentul celui ce-l rostise,
de tãria convingerilor sale politice ºi de marele sãu
curaj civic”13.
ªi Barbu Catargiu dorea împroprietãrirea þãranilor
însã nu prin luarea moºiilor marilor proprietari ci pe
moºiile mãnãstireºti ºi pe ale statului, ca primã
încercare. În acest sens iatã ce scria el într-una din
lucrãrile sale remarcabile pe aceastã temã:
,,Proprietãþile mãnãstireºti ºi prin urmare semipublice
fiind în numãr de 1205 din 3 611 proprietãþi mari,
fãrã a vorbi de domeniile proprii ale Statului, toatã
populaþia agricolã a României ar putea gãsi loc numai
pe aceste proprietãþi publice.
Guvernul sã încerce a pune la dispoziþia tuturor
þãranilor pãrþi de pãmânt cu preþuri cuviincioase. ªi
pentru ce oare n-ar face-o cu curaj în calitatea sa
de epitrop al bunurilor ecleziastice, de vreme ce se
pretinde cã aceastã operaþie ar fi cu totul în avantajul
proprietãþii? Iar dacã nu ar putea ajunge aceste bunuri
semipublice, Guvernul sã-ºi creeze un capital
însemnat din fondurile Casei Centrale sau dintr-un
împrumut ºi sã se înfãþiºeze pe urmã cu punga plinã
la licitaþiile publice, unde atîtea proprietãþi private se
vînd din nenorocire pe nimic spre ruinarea posesorilor
lor; sã facã chiar un apel la toþi proprietarii care ar
voi sã vînzã sau proprietãþi întregi sau pãrþi dintrînsele, ºi-i tãgãduim cã nu va avea mare nevoie de a
gãsi sã facã asemenea cumpãrãri.
Pãmînturile cumpãrate, împãrþite în urmã ºi puse
la dispoziþia þãranilor, fie chiar cu preþuri moderate,
ar aduce Guvernului - osebit de rezultatele sociale ºi
politice care se sperã a se dobîndi, fãcînd pe þãrani
proprietari -, ar aduce, zicem, Guvernului încã ºi
foloase materiale ºi, prin urmare, ar crea un izvor nou
ºi neaºteptat de bogãþie pentru finanþele þãrii noastre.
Din aceastã operaþie ar rezulta una din aceste
trei împrejurãri: sau cã proprietarii, vãzîndu-se
ameninþaþi de a pierde pe toþi sãtenii care locuiesc ºi
cultivã pãmînturile lor, s-ar grãbi a urma exemplul
Guvernului, dînd ºi ei þãranilor pãmînt pe proprietatea
lor, sau ar cãdea preþul chiriei pãmîntului, sau în sfîrºit
þãranul, preferînd sã continue a fi arendaº decît a
deveni proprietar, n-ar rãspunde la apelul Guvernului
ºi ar dovedi astfel încã o datã ºi în chipul cel mai
învederat ºi netãgãduit cã presupunerea tuturor
acelora, care au vorbit în favoarea îmbucãtãþirii
pãmîntului ºi în contra abuzurilor proprietarilor celor
mari, este nulã ºi fãrã temei”14.
,, În cele din urmã sã ne închipuim pentru un
moment cã toate aceste greutãþi s-ar putea înlãtura
ºi cã împãrþeala s-ar putea face în chipul cel mai
drept, cel mai cuviincios ºi cu mulþumirea tuturor.
Cît timp însã aceastã împãrþire va rãmînea astfel

cum s-a fãcut? Se va opri unul din aceºti noi
proprietari de a vinde pãmântul sãu la altul, ºi acesta
de a-l cumpãra de la acela, precum ºi de la un al
doilea ºi de la un al treilea, ºi prin urmare de a deveni
mare proprietar, pe cînd vînzãtorii ar rãmînea iarãºi
fãrã proprietate? ªi cei zece copii ai vreunuia din
aceºti proprietari ce s-ar face? ªi toatã populaþia
nouã, care numai dupã douã generaþii ar ajunge sã
fie considerabilã, ce s-ar face? Sã împartã nemãrginit
pãrticica strãmoºilor sãi sau sã se supunã proprietarii
cei mari, vechi ºi noi, la a doua împãrþealã?”15
Deci el nu se opunea împroprietãririi þãranilor,
însã vedea acest lucru fãcându-se în alt mod decât
prin încãlcarea dreptului de proprietate, care, în opinia
sa era unul sacru, baza unei societãþi
democratice,”cheia de boltã a tuturor societãþilor
civile”, „principiul proprietãþii a fost, este ºi va fi
totdeauna cea mai puternicã temelie a tuturor
societãþilor.”16
De altfel, luãrile sale de cuvânt de la tribuna
Parlamentului României pe aceastã temã reprezintã
adevãrate pledoarii în favoarea legalitãþii ºi ordinii, a
respectului pentru proprietate, fãcând în acelaºi timp
o radiografie exactã, fãrã retuºuri a societãþii româneºti
ºi în special a componentei sale rurale: „Dacã
principiile de economie, pe care se reazemã unii
din d-voastrã, nu vã dau alt mijloc de a înmulþi
averile decât de a lua de la unii ºi a da altora,
apoi sãrace sânt acele principii, putrede sânt acele
temeiuri, pe care voiþi a vã sprijini.
Acum sã ne ocupãm de cestiune în amãnuntele
ei. Aceastã cestiune s-a pus în dezbatere prin
discursul d-lui Kogãlniceanu, pe care l-au
analizat mulþi ºi cu talente superioare, fãrã însã
sã-l califice, sã-i dea o formã. Acea figurã i-o
voi da eu. Acel discurs a fost o himerã, o himerã
ciudatã, paradoxalã, o himerã cu capul de
porum-biþã, fãgãduind multã blîndeþe, cu
trunchiul de aspidã plin de venin, ºi cu coada de
ºopârlã miglisitoare; cãci, dupã ce ne-a fãgãduit
împãcãciunea, abnegaþia de pasiune ºi de interese
meschine, apro-pierea ºi înfrãþirea, a stigmatizat
proprietatea cu cele mai înveninate cuvinte, cu
cele mai degradatoare calomnii, cu un cuvînt, a
sanctificat principiile lui Proudhon, care zice cã
proprietatea e o hoþie; în fine, d-sa a încheiat
cerînd, cu multã umilinþã, a se da þãranului,- ca
un fel de milostenie, pãmîntul ce cultivã astãzi.
Þãranii, domnilor, sînt partea cea mai mare
din naþie, ºi o naþie nu trãieºte cu milostenia.
Dacã voiþi sã faceþi pe þãran liber, trebuie sã-l
faceþi virtuos ºi, ca sã fie virtuos, trebuie sã-l
moralizaþi. Oare aceasta e virtutea ce trebuie sã
arãtaþi naþiei: a rãpi ce este al altuia? A face
dintr-înºii niºte milogi, niºte cerºetori calabrezi,
care, cu espengola17 în mînã, sã cearã de la cei
mai avuþi decît ei punga sau viaþa? Aceasta e
virtutea ce trebuie sã aibã o naþiune, care aspirã
la libertate? Nu; virtutea ce trebuie sã învãþãm
pe naþiune este de a respecta ce este al altuia, ca
sã i se respecte ºi ei într-o zi dreptatea naþionalã,
ceea ce e al ei. Virtuþile acestea sînt adevãratele
virtuþi, care întãresc o naþiune, care o leagã în
toate mãdularele ei; iar nu a-i insufla spiritul
dezbinãrii, spiritul de invidie prin spiritul de
rãpire contra proprietãþii, care e elementul ºi
izvorul tuturor bogãþiilor.
Ibidem, pag.161
Barbu Katargiu, Discursuri parlamentare (1859-1862 iunie 8),
Editura Minerva, 1914, p.170 (discursul din 19 martie 1860)
13
Alex. Lapedatu, În jurul asasinãrii lui Barbu Catargiu, în
„Academia Ro-mâna. Memoriile Secþiunii Istorice”, Seria III,
Tomul XIV, Mem. 7, p. 4/188 (ºedinþa din 26 mai 1933).
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Barbu Catargiu, Încã cîteva idei asupra proprietãþii în
Principatele Unite,Bucuresti, 1862, pag. 25
15
Ibidem, pag. 29
16
Stelian Neagoe, Op. Cit.,pag.190 (discursul din 2 iunie 1862)
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Ipostaze ale feminitãþii în literatura latinã
“Femina”, “puella”, “matrona”, “mulier”, “regina”,
“liberta” sunt termeni care desemneazã ipostaze ale
feminitãþii în literatura latinã. Tiparele feminitãþii sunt
multiple: matrona, mama ºi soþia romanã demnã de
respect, veritabila mater familias care guverneazã
universul domestic, apãrãtoarea tradiþiilor; puella ( copilã,
fatã, iubitã ), adoratã, cântatã în versuri ale iubirii pãtimaºe;
regina, care prin aura iubirii pierde solemnitatea onorurilor
pe care le întruchipeazã ºi devine femina sau mulier,
liberta (fosta sclavã ) care câºtigã demnitate socialã dar
ºi sentimente de afecþiune sincerã din partea iubiþilor;
curtezana, a cãrei frumuseþe are un preþ pentru cãutãtorii
de plãceri.
Femeia “amata” (iubitã), sau „vilis” (demnã de dispreþ)
în opera lui Caius Valerius Catullus, regina capta amore et
deserta (regina prinsã în mrejele iubirii ºi pãrãsitã) în
epopeea lui Publius Vergilius Maro, „fortunata”
(norocoasa), obiect de satirã pentru Titus Petronis Niger,
„matrona” care aparã valorile Romei, „puella” curajoasã
care îºi salveazã compatrioatele de la sclavie, în opera lui
Titus Livius, toate acestea sunt personaje memorabile
care au rãmas niºte arhetipuri ale culturii universale.
Poetul Caius Valerius Catullus (aprox. 87a.Chr.aprox.54 a.Chr.) îºi confundã numele cu cel al personajului
sãu feminin, Lesbia, devenitã celebrã prin versurile acestui
autor de elegii. Acest poet neoteric este printre primii
scriitori la care actul existenþial se transformã în act liric.
El a introdus în literatura latinã cultã tonul familiar ºi intim,
nota personalã încãrcatã de sinceritate ºi trãire autenticã.
Analizând opera sa din perspectivã modernã,Catul
este un poet liric. Evenimentul biografic al întâlnirii cu
Clodia, devenitã în operã Lesbia (în cinstea poetei Sapho),
a dat ocazia talentului sãu sã câºtige gloria viitorimii.
Din cele 116 poezii, 20 sunt dedicate Lesbiei ºi
reprezintã centrul de greutate al liricii catuliene. Douã
verbe emblematice, „ odi et amo” (iubesc ºi urãsc),
definesc tribulaþiile erotice ale poetului, multitudinea
faþetelor iubirii, balansul emoþional al îndrãgostitului care
face din iubirea pentru Lesbia un eveniment major al
existenþei sale.
Motivul sãrutului, prezent în poemele V, VII, trãdeazã
o iubire pasionalã, femeia fiind obiect al adoraþiei,
întruchiparea idealului: ”Dã-mi sãrutãri o mie, - apoi o
sutã / ªi iar o mie º-apoi iar o sutã, / Pe urmã altã mie, altã
sutã! / Când la sfârºit mai multe mii vom face, / Le-om
încurca, sã nu le dãm de capãt, / Ca nu cumva sã ne
deoache-un duºman, / ªtiind ce mult ne-am sãrutat, iubito
!” (poemul V – traducere Teodor Naum).
În clipele faste ale iubirii, comparatã cu alte femei,
Lesbia este unicã: „ Numai Lesbia-i frumoasã peste tot:
ce sã-i gãseºti? / Numa-n Lesbia sunt toate graþiile
femeieºti.” (poemul LXXXVI - traducere Teodor Naum ).
Când gelozia îl cuprinde pe poet, femeia nu mai e
demnã de încredere, „ ceea ce spune iubita iubitului ei
trebuie s-o scrii pe vânt ºi pe apã”. Când poetul e sigur
de trãdarea Lesbiei, el nu mai poate avea pentru ea nicio
preþuire : „ Acum te cunosc! De-aceea, dacã ard de dor
mai tare, / Ah! în ochii mei cãzutã, preþ tu nu mai poþi
avea. / Cum se poate? ‘ ntrebi. – Fiindcã o asemenea
trãdare / Focul patimii þi-aprinde, dar ucide dragostea!”
(poemul LXXII - traducere Teodor Naum ).
Împãcarea e trecãtoare ºi nu e aducãtoare decât de
pendulare între iubire ºi hotãrârea de a distruge vechea
pasiune. Poemul VIII, un dialog cu poetul însuºi, e
reprezentativ în acest sens. Epitetul „ miser” (sãrman)
atribuit sieºi în incipitul poeziei trãdeazã autocompasiunea
ºi încercarea de a-ºi scoate din minte imaginea iubitei.
Chiar din perspectiva unui prezent trist ºi dezamãgitor,
iubita este numitã tot „ puella”, ca ºi atunci când
rememorezã zilele senine de altãdatã. Finalul poeziei aratã
un Catul împovãrat de iubire ºi care apeleazã la
autosugestionare pentru a mai avea încredere în zeul
Amor:
„ Dar tu, Catule, rabdã, fii neclintit ºi tare !”
Desacralizarea iubirii ºi, implicit, a iubitei se produce
dupã dovezile de trãdare ale femeii. Poemul XXXVII,
subintitulat Unor soþi de desfrâu, este indirect o blamare
a femeii care este coborâtã pe ultima treaptã a moralitãþii.
Cântecul de adio dedicat Lesbiei este redat în poemul
XI, în care îi ureazã: „La dragostea-mi sã nu se mai
gândeascã”. Resemnat, declarã despre dragostea lui: „Ea
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a murit, din vina ei, ca floarea/ Pe-o margine de lan, pe
care-o taie / Când trece plugul.”
Motivul curtezanei, prezent în lirica lui Catul,
înfãþiºeazã o altã laturã a feminitãþii ºi îmbogãþeºte
tematica atât de variatã a poeziei. Ipsitila este un asemenea
tip de feminitate care îi desfatã simþurile poetului obosit
de zbaterile zilnice.
Feminitatea este descrisã sui generis ºi în poemele
mitologice, erudite ºi savante ale acestui mare liric. Poemul
inspirat din mitologie, dedicat ºuviþei Berenicei ºi devenit
un exemplu de mãiestrie artisticã, aminteºte de imaginea
reginei Dido din epopeea Eneida de Verglius. ªi în
epitalamurile (cântece de nuntã ) lui Catul este pusã în
legãturã femeia ºi iubirea. Experienþa nuntirii este prilej
de mãrturisire a dragostei. Este cunoscut în acest sens
poemul LXIV, subintitulat Nunta lui Peleu ºi a zeiþei
Thetis, în care personajul feminin este supus aceloraºi
patimi umane. Aparþinând muritorilor sau fiinþelor divine,
personajul feminin este analizat de Catul din perspectiva
pasionalitãþii, a frumuseþii ºi a seducþiei.
Un poet contemporan cu autorul de elegii, Catul, este
Titus Lucretius Carus( aprox. 98- aprox. 55 a.Chr. ),
autorul unui poem didactic De rerum natura (Despre
natura lucrurilor) care trateazã în cartea a patra, printre
alte aspecte problematica iubirii ºi, indirect, este descrisã
ºi femeia ca aducãtoare a iubirii. Prin acest poem filosofic
scriitorul urmãreºte sã vindece la oameni frica de zei, de
superstiþii, de moarte ºi sã le aducã acestora liniºte
sufleteascã într-o epocã rãscolitã de rãzboaie civile ºi
într-o societate atinsã de viciu. Astfel, descriind fiziologia
amorului, Lucretius vede în iubire un izvor de suferinþã ºi
în femeie, sursa unei frãmântãri inutile din partea
bãrbatului: „ Acel ce se fereºte de iubire / Nu e lipsit de
desfãtarea Venerei, / Ba mai curând s-alege cu folosul, /
Fiind scutit de orice suferinþã.”
Sub vraja iubirii îndrãgostitul îºi idealizeazã iubita,
Lucretius avertizând asupra contrastului dintre aparenþã
ºi esenþã: „ Uscatã ca un lemn, e o gazelã; / Piticã,-i una
dintre Graþii: toatã / E numai duh; iar una mare, mare / E o
minune! Sã te-nchini la dânsa! / O gângavã nu poate sã
vorbeascã: / Ea ciripeºte! Muta-i ruºinoasã! / Femeia
aprigã, nesuferitã / ªi gureºã e o fachie aprinsã;” Aceastã
atitudine asupra femeii ºi a iubirii pare cã e tributarã
misoginismului, dar slujeºte scopului declarat mai sus.
Nu mai rãzbate nimic din frumuseþea ºi seducþia,
pasionalitatea iubirii, prezente din abundenþã la Catul , ci
iubirea este vãzutã mai mult din prisma laturii fiziologice
ºi a comparaþiei cu celelalte vieþuitoare. Perspectiva
asupra iubirii e asemãnãtoare cu cea a lui Eminescu din
Scrisoarea IV .
O altã eroinã celebrã prin versurile care i-au cântat
dragostea pentru Aeneas, este Dido, regina cartaginezilor,
personaj tragic în epopeea lui Publius Vergilius Maro
(aprox. 70 a.Chr. – 19 a.Chr.), Aeneis (Eneida ).
Dido este prezentatã de la începutul epopeii ca o
„nespus de frumoasã reginã”, „ mãreaþã”. Primeazã statutul
de reginã, de întemeietoare a unei cetãþi, care împarte
dreptatea supuºilor sãi. De pe tronu-i, simbol al autoritãþii,
vegheazã la clãdirea Cartaginei: „Iat-o sositã la poartã,
sub bolta mãreþului templu, ªade pe tronul înalt, iar
armele-n juru-i þin pazã. / Drepturi împarte ºi legi, de pe
tron, iar trudirile muncii /Ori le nãimeºte pe plac chibzuind,
ori le scoate din urnã.” Ea este regina în faþa cãreia Aeneas
istoriseºte despre distrugerea cetãþii Troia ºi peregrinãrile
în cãutarea unui þinut în care sã clãdeascã o viitoare cetate.
Iubirea lor se naºte din aceastã poveste, ea este liantul
dragostei lor. Francesca da Rimini ºi Paolo Malatesta,
cuplu celebru din Divina Comedie a lui Dante, se
îndrãgosteau citind despre iubirea reginei Ginevra, Dido
ºi Aeneas se înflãcãrau rememorând faptele curajoase ale
viitorului întemeietor.
În cartea a IV-a a epopeii Eneida se întregeºte
imaginea reginei de personaj tragic, Vergilius analizând
trãirile contradictorii ale sufletului feminin ºi modul în
care se insinueazã iubirea. Conflictul interior e unul dublu:
între Dido, conditrix Carthaginis (întemeietoarea
Cartaginei ) ºi Dido, mulier superba, chinuitã de iubirea
pentru Aeneas.
Destinul implacabil ºi zeii îi zãdãrnicesc iubirea. Din
mândra reginã a Carthaginei nu mai rãmâne nimic. La auzul
veºtii cã Aeneas îºi va continua traseul iniþiatic ºi cã o cã

o va pãrãsi, Dido se transformã într-o femeie îndureratã
care se lamenteazã, îi reproºeazã nefericirea sa. Ea îºi
pierde aura de idealitate, de femeie înþeleaptã care vede
în Aeneas acel dux (conducãtor) patriot ºi se transformã
într-o soþie pasionalã ºi posesivã care îºi trãieºte
neîmplinirea matrimonialã. În momentul în care Aeneas
are revelaþia misiunii sale de conditor (întemeietor) ºi
înþelege cã va trebui sã pãrãsescã acest cuib al iubirii, el
îºi uitã condiþia de vir (bãrbat). Datoria pe care o are
Aeneas faþã de troieni se înscrie pe altã coordonatã decât
destinul Didonei. Când Aeneas rosteºte „ hic amor, hic
patria est ” („ dorul acolo mã mânã ºi acolo e patria mea”traducere George Coºbuc) regina pierde totul ºi nu mai
poate alege decât între viaþã ºi moarte. Ea alege moartea
din demnitate faþã de propria persoanã ºi din mândrie.
Având orgoliul celei care a construit Carthagina, are ºi
orgoliul celei care poate decide aspra propriului destin.
Raþionalitatea este definitiv înfrântã de pasionalitatea
invadatoare.
În momentul lamentãrilor ºi al rugilor adresate fie
bãrbatului iubit, zeilor, sorþii Dido se transformase într-o
femeie anonimã care pierduse mãreþia faptelor sale ºi
câºtigase suferinþa unei simple îndrãgostite. Moartea îi
redã mãreþa acestui personaj ºi aratã cã Dido iºi asumã
propriul destin, sfãrºind pe altarul iubirii. Gestul alegerii
morþii se regãseºte în aforismul lui Tacitus: Honesta mors
turpi vita potior est. (Este de preferat o moarte cinstitã
unei vieþi în ruºine).
Dido nu este o mulier fatalis (femeie predestinatã) aºa
cum este pentru Aeneas, Lavinia, fiica regelui Latinus.
Dido reprezintã doar o etapã necesarã a iniþierii lui Aeneas,
femeia necesarã sã-i confere eroului statutul de vir ( bãrbat
). Lavinia este obiectul disputei dintre Turnus ºi Aeneas,
cei doi bãrbaþi care râvnesc la statutul de întemeietori în
Latium. Ca ºi Helena din epopeea homericã, Lavinia este
elementul declanºator al rãzboiului dintre supuºii lui
Aeneas ºi rutulii lui Turnus.
Contemporan cu Vergilius este ºi Titus Livius( 59 a.Chr.
– 19 p.Chr. ), istoricul secolului de aur al literaturii latine.
El este autorul unei lucrãri reprezentative pentru istoria
Romei, Ab Urbe condita libri ( De la fundarea Romei ) în
care nareazã în ordine cronologicã evenimentele petrecute
de la începuturile Romei pânã în anul 9 p.Chr.
Pe lângã figurile de eroi emblematici pentru istoria
Romei, Titus Livius aduce în istoria sa ºi imaginea unor
personaje feminine celebre nu neapãrat prin frumuseþe,
ci prin curaj, patriotism, sau cruzime ºi imoralitate, trãsãturi
care nu sunt numai apanajul bãrbaþilor. Aceste istorisiri
sunt tributare concepþiei prezente în epocã, potrivit cãreia
bãrbatul era pater familias, iar femeia avea un rol, mai
degrabã, decorativ, de mamã ºi soþie, care tuteleazã
universul domestic. Personaje ca sabinele (personaj
colectiv), Tullia, Lucreþia, Cloelia, Veturia, fac excepþie
de la aceastã concepþie anticã ºi graþie lucrãrii lui Tius
Livius rãmân memorabile.
Un episod memorabil pentru istoria Romei este
episodul rãpirii sabinelor care - povesteºte Titus Livius- a
avut loc în vremea regelui Romulus. Acesta pune la cale un
ºiretlic pentru a asigura perpetuarea naþiei sale care era
preponderent masculinã.Organizeazã jocuri în cinstea zeului
Neptun ºi îi invitã la serbãri ºi pe vecinii sabini. În timpul
jocurilor le rãpeºte pe fiicele sabinilor luând naºtere un
rãzboi între sabini ºi romani. Femeile sabine sunt cele care
pun capãt rãzboiului sângeros, istoricul accentuând rolul
acestora în pacificarea cetãþii. Nu ies în evidenþã imagini
individuale ale acestor femei, ele acþioneazã solidar, reieºind
un portret colectiv alcãtuit din trãsãturi morale.
Femeile sabine constituie, poate, primul personaj
colectiv feminin din literatura universalã care acþioneazã
sinergic ( parafrazându-l pe G.Cãlinescu care caracteriza
astfel acþiunile personajul colectiv din romanul Rãscoala
de Liviu Rebreanu). Sabinele impresioneazã prin eroism,
curaj, dar ºi diplomaþie, apelând la rolul acestora de mame
ºi soþii ca la elemente ale persuasiunii. Îndemnurile
acestora i-au impresionat pe ostaºi ºi pe conducãtori ºi
au schimbat, astfel, istoria: „ Noi suntem cauza rãzboiului,
noi suntem pricina rãnilor ºi morþii bãrbaþilor ºi pãrinþilor
noºtri! Mai bine sã pierim noi, decãt sã trãim fãrã voi,
rãmânând vãduve, sau orfane!” (traducere Paul Popescu
Gãleºanu ).
Loredana Stan
Colegiul Naþional „ Mihai Viteazul ” Slobozia
(continuare în numãrul viitor)

EVOLUÞIA JUDEÞULUI IALOMIÞA
ÎN SECOLUL AL XIX-lea
(urmare din numãrul trecut)

AªEZÃRILE. ORGANIZAREA
ADMINISTRATIV-TERITORIALÃ
Plãºi, comune ºi sate.
Plasa Borcea cuprindea comunele rurale:
Cacomeanca, Cãlãraºi Vechi, Ciocãneºti Mãrgineni,
Ciocãneºti Sârbi, Ceacu, Cocargeaua, Gâldãu, Jegãlia,
Lupºanu, Mihai Viteazu, Noeni, Petroiu, Roseþi Volnaºi,
Rasa, ªocariciu, Tonea, Ulmul ºi Vãrãºti. Plasa Balta
cuprindea comunele: Borduºanii Mari, Brãiliþa, Chioara,
Dudeºti, Fãcãeni, Feteºti, Frãþileºti, Gaiþa, Giurgeni,
Gura Ialomiþei, Hagieni, Iazu, Luciu, Mãrculeºti,
Murgeanca, Ograda, Pârþani, Smirna, Stelnica, Sudiþi,
Þãndãrei ºi Vlãdeni. Plasa Câmpul cuprindea comunele
rurale: Alexeni (cu satele Alexeni ºi Pupezeni),
Armãºeºti (cu satele Armãºeºti ºi Rãduleºti), Arþari
(cu satele Arþari ºi Vlãiculeºti), Axintele (cu satele
Axintele ºi Bãrbãtescu), Bãrcãneºti (cu satele
Bãrcãneºti, Stoeneºti ºi Eliza), Borãneºti (cu satele
Borãneºti ºi Sinteºti), Bãrbuleºti, Broºteni Noi,
Bozianca, Condeeºti, Coºereni (cu satele Coºereni ºi
Giureºti), Frumuºica (cu satele Frumuºica, Panduri
ºi Brãtia), Gârbovi, Grindu (cu satele Grindu ºi Valea
Mãcriºului), Jilava de Sus (cu satele Jilava de Sus,
Jilava de Jos ºi Slãtioarele), Malu (cu satele Malu,
Slujitori ºi Broºteni Vechi), Manasia, Moldoveni (cu
satele Moldoveni ºi Patru Fraþi), Sãpunari (cu satele
Sãpunari ºi Lehliu), Speteni, ªtefãneºti (cu satele
ªtefãneºti ºi Odaia), Uleºti de Sus ºi Urziceni (cu
Urziceni ºi Cotorca Veche). Plasa Ialomiþa avea
comunele rurale: Andrãºeºti (cu satele Andrãºeºti ºi
Orboeºti), Albeºti (cu satele Albeºti ºi Orboeºti),
Balaciu (cu satele Balaciu de Sus ºi Balaciu de Jos),
Bora, Brãtescu, Bucu (cu satele Bucu ºi Sãrãþeni),
Cãzãneºti, Ciochina, Ciulniþa (cu satele Ciulniþa ºi
Livedea), Copuzu (cu satele Copuzu ºi Crãsanii de
Jos), Cosâmbeºti (cu satele Cosâmbeºti ºi Gimbãºani),
Crunþi, Orezi (cu satele Orezi ºi Piresica), Dor Mãrunt,
Borduºelele, Ivãneºti (cu satele Ivãneºti ºi Larga),
Perieþi, Poiana (cu satele Poiana ºi Ghimpaþi), Pribegi,
Raºi, Reviga, Sãrãþeni de Sus, Slobozia, Urâta sau
Colelia, Vadu Petros (cu satele Vadu Petros, Crãsani
de Sus ºi Fundu Crãsani)19. Comparaþia cu harta rusã
aratã, pe de o parte, dispariþia unor aºezãri, constituite
din clãcaºi, iar pe de altã parte apariþia altora noi, mari
proprietari funciari fiind direct interesaþi în extinderea
terenurilor agricole ºi fireºte, în exploatarea
acestora20.În anul 1872, împãrþirea judeþului era aceeaºi,
doar în cazul a ºase comune rurale reºedinþele fiind
mutate, respectiv de la Cacomeanca la Mãnucu, de la
Noeni la Dichiseni, de la Brãiliþa la Piua Petrii, de la
Pârþani la Cegani, de la Malu la Broºtenii Vechi ºi de la
Horezi la Piersica21. În anul 1874 s-a fãcut o nouã
organizare a judeþului, pe plãºi ºi comune, valabilã pânã
la 4 august 1876, când s-a revenit la organizarea
stabilitã în anul 1864. În intervalul 1874-1876, plasa
Borcea, cu reºedinþa în oraºul Cãlãraºi, cuprindea 12
comune, plasa Balta, cu reºedinþa la Þãndãrei,
cuprindea 11 comune, plasa Ialomiþa, cu reºedinþa la
Ciochina, cuprindea 11 comune, iar plasa Câmpul, cu
reºedinþa la Urziceni, cuprindea 14 comune. Plasa
Borcea cuprindea: Cãlãraºii Vechi (cu Cãlãraºii Vechi
ºi Ceacu), Ciocãneºti-Mãrgineni (cu CiocãneºtiMãrgineni, Ciocãneºti-Sârbi ºi Bogata), Cocargeaua
(cu Cocargeaua ºi Petroiu), Cuneºti (Cuneºti, Rassa
ºi Mãnucu), Jegãlia (cu Jegãlia ºi Gâldãu), Lupºanu,

Mihai Viteazu (cu Mihai Viteazu ºi Gãunoºi), RoseþiVolnaºi (cu Roseþi-Volnaºi ºi Coslogeni), ªocariciu (cu
ªocariciu, Oltina, Beilicu, Dichiseni ºi Noeni), Tonea
(cu Tonea, Cadâna ºi Cioroiu-Clãcaºi), Ulmul ºi Vãrãºti
(cu Vãrãºti ºi Boºneagu). Plasa Balta cuprindea: Bobu
(cu Bobu, Hagieni, Chioara ºi Brãiliþa), Borduºanii Mari
(cu Borduºanii Mari, Borduºanii Mici ºi Lãteni),
Dudeºti (cu Dudeºti ºi Feteºti), Gãiþa (cu Gãiþa,
Fãcãeni ºi Vlãdeni), Giurgeni (cu Giurgeni, Piua Petrei,
Pârlita ºi Luciul), Iazu (cu Iazu ºi Smirna), Maltezi
(cu Maltezi, Stelnica, Pârþani ºi Cegani), Murgeanca
(cu Murgeanca, Strachina ºi Dumitreºti), Ograda (cu
Ograda, Dimieni ºi Sãrãþeni), Sudiþi (cu Sudiþi,
Ghisdãreºti, Frãþileºti ºi Mãrculeºti) ºi Þãndãrei. Plasa
Ialomiþa cuprindea: Andrãºeºti, Albeºti (cu Albeºti ºi
Bueºti), Balaciu de Sus (cu Balaciu de Sus, Balaciu
de Jos, Sãrãþeni ºi Fundu Crãsani), Ciochina (cu
Ciochina, Crunþi ºi Cãzãneºti), Copuzu (cu Copuzu,
Raºi, Orezi, Crãsanii de Sus ºi Crãsanii de Jos),
Cosâmbeºti (cu Cosâmbeºti ºi Bora), Larga (cu Larga,
Poiana, Ivãneºti ºi Ciulniþa), Marsilieni (cu Marsilieni,
Piersica ºi Borduºelu), Perieþi (cu Perieþi ºi Brãtescu),
Reviga (cu Reviga ºi Colelia) ºi Slobozia (cu Slobozia,
Bucu ºi Pribegi). Plasa Câmpul cuprindea: Alexeni (cu
Alexeni ºi Pupezeni), Armãºeºti (cu Armãºeºti,
Rãduleºti, Dudeºti ºi Bãrbuleºti), Bãrcãneºti (cu
Bãrcãneºti, Stoeneºti ºi Condeeºti), Broºtenii Noi (cu
Broºtenii Noi, Broºtenii Vechi ºi Grindaºi), Coºereni,
Gârbovi, Grindu (cu Grindu ºi Malu), Jilavele (cu
Jilavele, Moldoveni ºi Patru Fraþi), Lehliu (cu Lehliu,
Sãpunari ºi ªtefãneºti), Manasia, Panduri (cu Panduri,
Brãtia, Axintele ºi Bãrbãtescu), Speteni (cu Speteni ºi
Borãneºti), Uleºti (cu Uleºti, Frumuºica ºi Arþari) ºi
Urziceni22.
În perioada 1876-1882, împãrþirea judeþului a fost
tot în patru plãºi, cu unele schimbãri în componenþa
ºi numele comunelor rurale. Erau în total 189 de sate
(constituind 89 de comune) ºi o comunã urbanã
(Cãlãraºi). Plasa Borcea, cu reºedinþa în Cãlãraºii
Vechi, cuprindea comunele: Cacomeanca, Cãlãraºii
Vechi, Ceacu, Ciocãneºti-Sârbi, Ciocãneºti-Mãrgineni
(cu Ciocãneºti-Mãrgineni, Ciocãneºti-Pãmânteni ºi
Gãunoºi), Cocargeaua (cu Cocargeaua ºi Buliga),
Dichiseni (cu Dichiseni, Coslogeni ºi Noeni), Jegãlia
(cu Jegãlia ºi Beilicu), Gâldãu (cu Gâldãu ºi Mârleanu),
Lupºanu (cu Lupºanu, Valea Rusului, Valea Seacã ºi
Bordeaºi), Mihai Bravu, Petroiu, Rasa (cu Rasa,
Bogata, Cuneºti, Glava Cioacã ºi Vaidomiru), RoseþiVolnaºi, ªocariciu (cu ªocariciu ºi Oltina), Tonea (cu
Tonea, Cadâna ºi Roseþi-Clãcaºi), Ulmu (cu Ulmu,
Cãlugãreni, Nenciuleºti, Boºneagu ºi Fãurei), Vãrãºti.
Oraºul ªtirbei sau Cãlãraºi avea alipit ºi cãtunul
Mãgureni. Plasa Balta, cu reºedinþa la Piua Petrei,
cuprindea 21 de comune: Borduºanii Mari (cu
Borduºanii Mari ºi Borduºanii Mici), Cegani (cu Cegani
ºi Pãrþani), Chioara (cu Chioara ºi Bobu), Dudeºti,
Feteºti, Fãcãeni, Frãþileºti (cu Frãþileºti ºi Ghisdãreºti),
Gãiþa, Giurgeni (cu Giurgeni ºi Ostrovul Constantin),
Hagieni, Iazu (cu Iazu ºi Lacu Tãtarului), Luciu,
Mãrculeºti (cu Mãrculeºti ºi Morile), Murgeanca (cu
Murgeanca, Pribegi ºi Dumitreºti), Ograda (cu Ograda
ºi Dimieni), Piua Petrei (cu Piua Petrei ºi Brãiliþa),
Stelnica (cu Stelnica ºi Maltezi), Sudiþi, Smirna (cu
Smirna, Bordeeºti ºi Bâlbâieºti), Vlãdeni ºi Þãndãrei
(cu Þãndãrei, Strachina, Mislea ºi Câineasca). Plasa
Ialomiþa, cu reºedinþa la Slobozia, avea 26 de comune:
Albeºti (cu Albeºti, Batalu ºi Bueºti), Andrãºeºti (cu
Andrãºeºti ºi Orboeºti), Balaciu (cu Balaciu de Sus ºi
Balaciu de Jos), Brãtescu (cu Brãtescu, Arioneºti ºi

Lata), Bucu (cu Bucu, Cãºeria, Stãncuþa, Capu Moºiei
ºi Sãrãþenii de Jos), Ciulniþa (cu Ciulniþa, Atârnaþi ºi
Livedea), Bora (cu Bora de Sus ºi Bora de Jos),
Ciochina, Fundu Crãsani (cu Fundu Crãsani, Sudiþi ºi
Vadu Petros), Ivãneºti (cu Ivãneºti ºi Larga), Colelia,
Cãzãneºti, Copuzu (cu Copuzu ºi Crãsani), Cosâmbeºti
(cu Cosâmbeºti, Gimbãºani ºi Popeºti), Crunþi,
Marsilieni (cu Marsilieni, Dâlga Micã ºi Vaideei),
Miloºeºti (Miloºeºti, Nicoleºti ºi Pastrama), Pribegi
(cu Pribegi ºi Lata), Perieþi (cu Perieþi, Botaru ºi Lata),
Poiana (cu Poiana, Ghimpaþi ºi Viºina), Borduºelele
(cu Borduºelele, Persica ºi Orezu), Dor Mãrunt (cu
Dor Mãrunt, Grindu Petri, Pelinu, Sibireanu,
Drãghiceasca, Minea ºi Pogonari), Reviga (cu Reviga
ºi Cocora), Raºi, Slobozia (cu Slobozia, Slobozia
Nouã, Ezerul ºi Coada Amarei) ºi Sãrãþenii de Sus.
Plasa Câmpul, cu reºedinþa la Urziceni, cuprindea 23
de comune: Alexeni (cu Alexeni ºi Pupezeni), Armãºeºti
(cu Armãºeºti ºi Rãduleºti), Axintele (cu Axintele ºi
Bãrbãtescu), Arþari (cu Arþari ºi Vlãiculeºti), Broºtenii
Noi, Broºtenii Vechi (cu Broºtenii Vechi, Malu ºi
Slujitori), Bãrbuleºti (cu Bãrbuleºti, Poºta ºi Ursari),
Borãneºti (cu Borãneºti ºi Sinteºti), Bãrcãneºti,
Condeeºti, Coºereni (cu Coºereni ºi Giureºti),
Frumuºica (cu Frumuºica, Brãtia, Pârlitu ºi Panduri),
Eliza-Stoeneºti, Grindu (cu Grindu ºi Valea Mãcriºului),
Gârbovi (cu Gârbovi ºi Bozianca), Jilavele (cu Jilavele
de Sus, Jilavele de Jos ºi Slãtioarele), Manasia,
Moldoveni (cu Moldoveni, Patru Fraþi ºi Panþoiu),
Speteni, ªtefãneºti (cu ªtefãneºti ºi Odaia), Lehliu (cu
Lehliu ºi Sãpunari), Uleºti ºi Urziceni (cu Urziceni ºi
Cotorca)23. Prin legea din 25 mai 1882, reducându-se
numãrul subprefecþilor, din patru plãºi s-au fãcut trei,
Ialomiþa ºi Balta fiind comasate sub numele de IalomiþaBalta, cu reºedinþa la Slobozia.
La 1 noiembrie 1892, judeþul Ialomiþa a cunoscut
o altã împãrþire, care a vizat reorganizarea plãºilor,
care au devenit ºase: Borcea de Sus, Borcea de Jos,
Balta, Câmpul-Mostiºtea, Câmpul ºi Ialomiþa de Sus.
Plasa Borcea de Sus, cu reºedinþa la CiocãneºtiMãrgineni, cuprindea 11 comune: Cãlãraºii Vechi,
Ceacu, Cacomeanca, Ciocãneºti-Mãrgineni,
Ciocãneºti-Sârbi, Lupºanu, Mihai Viteazu, Plevna,
Rasa, Ulmu ºi Vãrãºti. Plasa Borcea de Jos, cu reºedinþa
la ªocariciu, cuprindea 11 comune: Cocargeaua,
Dichiseni, Dudeºti, Feteºti, Gâldãu, Jegãlia, Petroiu,
Roseþi, Stelnica, ªocariciu ºi Tonea. Plasa Balta, cu
reºedinþa la Piua Petrei, cuprindea 13 comune:
Borduºani, Cegani, Chioara, Fãcãeni, Gãiþa, Giurgeni,
Gura Ialomiþei, Hagieni, Luciu, Murgeanca, Piua
Petrei, Þãndãrei ºi Vlãdeni. Plasa Câmpul-Mostiºtea,
cu reºedinþa la Bãrcãneºti, cuprindea 15 comune:
Arþari, Axintele, Bãrcãneºti, Borãneºti, Condeeºti,
Copuzu, Coºereni, Dor Mãrunt, Eliza-Stoeneºti,
Frumuºica, Lehliu, Raºi, Speteni, ªtefãneºti ºi Uleºti.
Plasa Câmpul, cu reºedinþa la Urziceni, cuprindea 14
comune: Alexeni, Armãºeºti, Balaciu, Bãrbuleºti,
Broºteni, Fundu Crãsani, Gârbovi, Grindu, Jilavele,
Malu, Manasia, Moldoveni, Sãrãþeni ºi Urziceni. Plasa
Ialomiþa de Sus, cu reºedinþa la Ciochina, cuprindea
12 comune: Albeºti, Andrãºeºti, Borduºelu, Cãzãneºti,
Ciochina, Cocora, Colelia, Crunþi, Marsilieni, Miloºeºti,
Perieþi ºi Reviga. Plasa Ialomiþa de Jos, cu reºedinþa
la Slobozia, cuprindea 14 comune: Bora, Bucu,
Ciulniþa, Cosâmbeºti, Frãþileºti, Iazu, Larga,
Mãrculeºti, Ograda, Pribegi, Poiana, Slobozia, Smirna
ºi Sudiþi24.
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Aureliu V.Ursescu,op.cit., p.22-23.
Astfel, apar satele Smirna, Eliza, Bozianca, Brãtescu, Livedea

etc.
Aureliu V.Ursescu, op.cit.,p.23.
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BALTA IALOMIÞEI - TOPONIMIE ªI ISTORIE
Majoritatea aºezãrilor din stânga ºi dreapta Bãlþii
Ialomiþei au denumiri româneºti: Pietroiu (Tâmbureºti),
Feteºti (Futeºti), Borduºani, Fãcãieni, Vlãdeni, Pârjoaia,
Cochirleni, Mârleanu, Seimeni, Dunãreni, Satu Nou, etc.
Altele au origine slavã: Ostrov, Cernavodã13, Stelnica14.
Studierea lor atentã e de o mare importanþã pentru istoric,
deoarece uºureazã înþelegerea raporturilor româno-slave
în aceastã parte a þãrii noastre. În principiu acest lucru
poate fi constatat atât analizând vechimea locuirii pe
aceste “grãdiºti”, “siliºti”, “popine”, a populaþiei
autohtone, ce demonstreazã o continuitate îndelungatã
cât ºi studierea unor izvoare scrise care pomenesc de
prezenþa slavilor, aici.
Cercetãrile arheologice sistematice sau de suprafaþã
au pus în evidenþã existenþa unui numãr însemnat de
aºezãri umane, pe aceºti martori de eroziune.
Grãdiºtea Coslogeni. Prezenþa omului este cunoscutã
din neolitic, începând cu cultura Hamangia, o intensã
locuire datând ºi de la sfârºitul neoliticului (Cultura
Gumelniþa). La sfarºitul epocii bronzului, aºezarea de aici,
prin complexitatea vieþii materiale, îi va determina pe
specialiºti sã defineascã o culturã specificã Dunãrii de
jos, pe care au numit-o Cultura Coslogeni15. Aºezarea va
continua sã existe pânã în zorii evului mediu.
Grãdiºtea Dichisenilor. Descoperiri întâmplãtoare au
scos la ivealã ceramicã incepând cu cultura Boian,
continuând cu cultura Coslogeni, ceramicã geto-dacicã,
fragmente de amfore elenistice16.
Siliºtea Grãdiºtea. Cercetãrile de suprafaþã au pus în
evidenþã o davã geticã. Ceramica Cerneahov-Santana de
Mureº demonstreazã o continuitate neîntreruptã pânã în
secolele V-VI d. Hr.17.
Grãdiºtea Stoichii. Sondajele arheologice au identificat
materiale ceramice aparþinând culturii Coslogeni, dar ºi
locuiri din prima ºi a doua epocã a fierului ºi epoca
medievalã timpurie18.
Grãdiºtea Mare. Sãpãturi arheologice sistematice
recente au scos la ivealã un complex de locuiri din epoca
neoliticã (Boian), epoca bronzului (Coslogeni), fragmente
ceramice getice, elenistice, romane, cultura Dridu. Din
sec. IV-III î.Hr. dateazã una din cele mai mari necropole
birituale din þara noastrã19.
Popina Borduºani. Aºezarea tell de la Popinã este cea
mai complexã aºezare din cuprinsul Bãlþii Ialomiþei. Ea îºi
are începuturile în neolitic (Boian), cunoscând o
importantã extindere în timp ºi spaþiu spre sfârºitul
neoliticului(cultura Gumelnita), de când dateazã cinci
niveluri de locuire. Se suprapun fragmente ceramice
aparþinând culturii Cernavodã, Hallstattul-ului B ºi douã
niveluri de locuire getice(sec. II î.Hr. – I d. Hr.)20.
În apropiere de satul Vlãdeni, pe Popina Blagadeasca
ºi Popina Latã au fost puse în evidenþã un tell gumelniþian,
locuiri geto-dacice, cultura Dridu, sec. XVII – XVIII ºi
respectiv un strat de culturã Hallsttat B21.
Toate aceste aºezãri vor cunoaºte o dezvoltare
deosebitã între sec. IV – I î. Hr., când comunitãþile getice
din Balta Ialomiþei ºi de pe ambele maluri ale Dunãrii, vor
juca un rol important în intensificarea iradierii elenistice,
pe deoparte, în ritmarea ºi istoricizarea culturii materiale
getice, pe de alta.
Mãrturie stau materialele arheologice descoperite la
Gradiºtea Cãlãraºi, Coslogeni, Grãdiºtea Coslogeni,
Grãdiºtea Dichiseni, Jegãlia, Pietroiu, Borduºani, Vlãdeni,
Piua Pietrii22.
În concluzie din datele prezentate rezultã o intensa
locuire a Bãlþii Ialomiþei, din neolitic ºi pânã în plinã epocã
medievalã, ceea ce a detrminat pe slavii veniþi în sec. VI
sã numeascã aceste locuri cu termenii semnificativi de
„gradiºte” sau „siliºte”. Foarte sugestiv este ºi numele
topic de Siliºtea Gradiºtea, care ne aratã nu numai cã era
locuit, dar ºi cã , odinioarã a fost o aºezare fortificatã,
precum am mai spus.
Tot de origine slavã sunt ºi unele hidronimice amintite
de hrisoavele medievale, de exemplu: „Grind”, „Camenita”,
Sãltava, Voina.
Termenii topici de origine slavã s-au putut naºte în
tot rãstimpul scurs dupã epoca în care limba autohtonilor
a primit încãrcãtura slavã, adicã dupã venirea slavilor în
sec. VI – VII. Numãrul mare de toponimice slave presupune
aºezarea în zona Bãlþii Ialomiþei, a unei mase mari de slavi.
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Triburi relativ numeroase, slavii s-au infiltrat în masa
populaþiei locale, nu individual sau în grupuri mãrunte, ci
în numãr foarte mare, în chip de cuceritori, mulþi dintre ei
rãmânând ºi dupã plecarea slavilor în sudul Dunãrii în
anul 602. Dupã aºezarea noilor veniþi, populaþia autohtonã
se va fi retras din faþa primejdiei, în regiuni învecinate,
mai uºor de apãrat, zicem noi pe grindurile inalte ale balþii,
unde dãinuiau aºezãri mai vechi care aveau o toponimie
localã.Traducerea în slavoneºte a toponimiei locale,
româneºti, s-a fãcut direct de populaþia slavã care a locuit
alãturi de autohtoni ºi au învãþat de la aceºtia sã
foloseascã balta ca loc de refugiu în caz de primejdie.
Iniþial, slavii ºi-au creat o toponimie nouã, utilizatã
numai de ei. A urmat o fazã a bilingvismului folosit de
migratori23. În contextul simbiozei ºi topirii slavilor în masa
autohtonilor, cel puþin o parte din aceºte denumiri au fost
preluate de localnici, în forma pãstratã pânã azi. Acestora
li s-au adãugat termeni locali precum Moº Petre,
Blogodeºti, Înaltã, Dichiseni etc..
Ponderea slavisimilor în toponimia Bãlþii Ialomiþei ºi
în lunca din jur, demonstreazã prezenþa slavilor în numãr
destul de mare, în vremea în care îºi pãstrau încã limba.
Dacã toponimia este un argument ce nu poate fi pus la
îndoialã, izvoarele scrise bizantine vin sã confirme acest
lucru. Cronicarii bizantini Procopius, Theophylact
Simocatta, Iordanes ºi Pseudo-Mauriciu24 vorbesc de
aºezarea slavilor la Dunãrea de Jos. În jurul anului 550 ºi
chiar mai înainte Procopius ne informeazã cã „scalvinii îºi
au sãlaºele dincolo de fluviu, nu departe de þãrm”25,
spunem noi în apropierea fluviului Dunãrea. Este ºtiut cã
slavii preferau regiunile împãdurite ºi mlãºtinoase,
asemãnãtoare locurilor de origine. În încercarea lor de a
trece ºi de a se stabili în imperiu, spre sfârºitul sec. al VIlea, ei au ocupat unele ostroave ale Dunãrii. Dacã pentru
unele ostoave ale Dunãrii pãrerea nu se confirmã, prezenþa
lor în Balta Ialomiþei poate fi o realitate. Arheologia este
destul de sãracã în dovezi, însã prezenþa toponimicelor
slave, despre care am discutat ºi informaþiile transmise
de cronicarii bizantini sunt argumente de luat în seamã în
sprijinul acestei afirmaþii. Conflictele militare dintre slavi
ºi imperiu s-au petrecut în S.E. României, antrenând ºi
spaþiul Bãlþii Ialomiþei.
Incursiunile slavilor în peninsula Balcanicã i-au
determinat pe împãraþii de la Constantinopol sã ia mãsuri
radicale. Sub impãratul Mauriciu Tiberiu (582-602) , în
vara anului 591, generalul Priscus trece Dunãrea, pe la
Durastorum ºi poartã mai multe lupte cu slavii stabiliþi în
zonã sub conducerea ºefilor militari Ardogast (Radogast)
ºi Musokios. Îl bate pe Ardogast ºi îl face prizonier pe
Musokios, undeva pe râul Ilivakia (Ialomiþa). A doua zi,
un ofiþer al lui Priscus, trece peste râul Ilivakia ºi urmãreºte
pe slavi pânã la pãdurile ºi mlaºtinile în care se
ascunseserã. În anii urmãtori luptele continuã ºi îl aduc
în centrul lor pe generalul Petrus, fratele împãratului, dar
este înfrânt. O nouã expediþie în anul 596, este condusã
de generalul Priscus, în urma cãreia principele slav
Piragast este ucis26. Slavii sunt menþinuþi în nordul
Dunãrii.
Pãdurile ºi mlaºtinile în care s-au ascuns slavii, în faþa
oºtilor bizantine, considerãm noi sã fi fost Balta Ialomiþei,
singura zonã care, prin configuraþia sa geograficã, ar fi
oferit siguranþã slavilor retraºi, aici, în contextul
expediþiilor repetate ale bizantinilor. De la populaþia localã,
cu care începuserã sã convieþuiascã, slavii au învãþat sã
foloseascã balta ca loc de refugiu, in caz de primejdie. De
la aceºti slavi au intrat, în limbajul populaþiei locale, aceste
nume topice de origine slavã. Sigur, nu este vorba de
aºezãri slave de sine stãtãtoare în baltã, în sec. VI-VII.
Este vorba de o convieþuire cu populaþia autohtonã pânã
în momentul în care au fost asimilaþi. Cercetãrile
arheologice, de pânã acum, nu au scos la ivealã vestigii
slave, ceea ce ne face sã credem cã asimilarea era un
proces deja în derulare, prezenþa lor fiind atestatã
îndeosebi de toponimicele slave amintite.
Câteva secole mai târziu vom asista la un proces istoric
asemãnãtor cu acela petrecut pe timpul venirii slavilor.
De data aceasta evenimentele se vor desfãºura în
condiþiile migraþiei altor popoare, ºi anume, neamurile
pecenego-cumane.

Studiind harta topograficã a Bãlþii Ialomiþei, întocmitã
de geograful Ion Conea 27, observãm cã, pe lângã numele
topice de origine românã ºi slavã, sunt numeroase
toponimice, care au terminaþia în l(ui). De la Hârºova la
Cãlãraºi, enumerãm urmãtoarele:
- Brelui: prival în apropiere de Hârºova
- Cãbãl (Cãbãlui), cel mai mare lac din cuprinsul Bãlþii
Ialomiþei
- Mãtãlui, prival ºi lac în dreptul satului Borcea
- Cãlþui (Cãtãlui) lac pe teritoriul satului Borcea
- Mituzului, prival în faþa satului Cochirleni
- Miclui lac în dreptul satului Mârleanu („Dicþionarul
geografic al Judeþului Ialomiþa” îl numeºte Milui 28)
- Mislui, prival (în baltã) în dreptul satului Pietroiu
- Covurlui, lac din care pleacã privalul Mislui
- Urluia, japsã în dreptul satului Gâldãu
- Bãrui, lac în dreptul satului Dichiseni.
La aceste toponimice mai adãugãm numele braþului
Borcea ºi al stepei din stânga bãlþii, câmpia Bãrãganului.
Majoritatea acestor toponimice, din Balta Ialomiþei, sunt
grupate în partea sud-vesticã a acesteia, adicã în apropiere
de Silistra, unde au avut loc evenimentele de care vom
vorbi în continuare. Originea pecenego-cumanã a acestor
toponimice a fost susþinutã de N. Iorga, lingvistul german
Gustav Weigand, Ion Conea, Petre Diaconu, Cristache
Stan29.
Originea comunã, pecenego-cumanã, a toponimicelor
are ca temei faptul cã cele douã popoare vorbeau aceeaºi
limbã, contribuþia pecenegilor în transmiterea lor în
toponimia localã fiind mai evidentã; dacã luãm în
consideraþie ºtirile transmise de sursele bizantine, cu
referire la evenimentele desfãºurate, în secolul XI, în
apropiere de Silistra, care au avut ca protagoniste triburile
pecenege.

13. Ibidem, p. 60-61
14. Toponimicul Stelnica ar putea deriva din slavonescul
Stelniþã (ploºniþã), Stenca, Stjenica, Stenica. Vezi Al. Ciorãnescu,
Dicþionarul etimologic al limbii române, Editura Seculum,
Bucureºti, 2006
15. Barnea, Ion, O cercetare arheologicã pe Borcea, Revista
Muzeelor, III, 2, 1966, p. 156 Barnea, Al., Cronica cercetãrilor
arheologice efectuare în 1997 de Institutul de Arheologie Vasile
Pârvan din Bucureºti, S.C.I.V.A., 49, iul-dec 1998, nr 3-4, p. 299
16. Barnea, Ion, op. cit, p. 156
17. Turcu, M., Geto-dacii din Câmpia Munteniei, Editura
ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1979, p. 40-41
18. Vlad, Fl.; Matei, Gh., Contribuþii la repertoriul arheologic
al judeþului Ialomiþa (I), Ialomiþa, Studii ºi cercetãri de arheologie,
istorie, etnografie ºi muzeologie, vol. IV, Slobozia, 2003-2004,
p. 198
19. Ibidem, Conovici N., Matei Gh.: Necropola geticã de la
Grãdiºtea Mare, Materiale ºi cercetãri arheologice (serie nouã),
I, 1999, Bucureºti, p. 99-100 Barneu, Al., op. cit, p. 299
20. Vlad, Fl., Matei, Gh., op. cit, p. 199-200
21. Ibidem, p. 202-203
22. Gramatopol, M., Dacia antiqua, Editura Albatros,
Bucureºti, p. 81
23. Donat, I., op. cit, p. 619-620
24. Principalele surse care ne oferã informaþii despre slavii
din C. Munteniei sunt: Iordanes, Procopius din Cesarea ºi
Maurikios. În special Pseudo-Maurikios (Maurikios în
Strategikon) relateazã despre prezenþa slavilor la Dunãrea de jos
în primii ani ai veacului al VI-lea ºi prima lor incursiune în
provinciile balcanice ale imperiului în anul 517, sub domnia lui
Anastasius (vezi Brezianu, C., Slavii vechi în opera lui Maurikios
„Arta militarã”, Studii ºi articole de istorie, XLVII-XLVIII, 1983,
p. 206-210
25. Istoria Românilor, Vol. II, Daco-romanii, românii ºi
alogenii, Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 2001, p. 730
26. Apud Rãdulescu, Bitoleanu, I., Istoria românilor dintre
Dunãre ºi Mare. Dobrogea, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,
Bucureºti, 1979, p. 138, Giurescu, C. C., Formarea poporului
român, p. 126
27. Vezi harta topograficã anexatã ºi enumerarea unor
toponimice la Conea, I., op. cit, p. 267
28. Provianu, I., Dicþionarul geografic al Judeþului Ialomiþa,
Târgoviºte, 1898, p. 211
29. Principalele surse pentru cunoaºterea discuþiei în legãturã
cu originea acestor toponimice sunt: Iorga, N., Imperiul cumanilor
ºi domnia lui Basarabã, Bucureºti, 1908, p. 4-5, Conea, I., op.
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Se lãsase înserarea, umbrind ºi geamul spitalului, spre care
Traian privea de multã vreme, de când se trezise ºi începuse sã
se gândeascã. O umbrã fãrã contur cãzuse ºi peste sufletul lui,
apãsãtoare, grea ºi difuzã; dar acum, cel puþin, se lãmurise cu
durerea aceea surdã, cãreia, la început, nu reuºise sã-i afle
rãdãcinile. O identificase de cum îºi amintise de Florentina, de
simþãmintele pentru ea ºi mai ales...mai ales de îmbrãþiºãrile lor,
când calme, când pãtimaºe, uneori încãrcate de bucurie,
alteori...alteori dureroase, aproape disperate.
Era decis. ªtia ce trebuie sã facã. Mai rãmânea sã afle cum.
Dintotdeauna, tactica îl plictisise („treabã migãloasã, pentru
tocilari”), îi plãceau ideile în ansamblu ºi alerga nerãbdãtor spre
realizarea lor. Tehnica paºilor mãrunþi îl enerva, el n-avea timp
sã meargã cu paºi mici, îi plãcea sã alerge în salturi. Dar învãþase,
din experienþã, cã cel mai greu lucru, ºi care atârna hotãrâtor,
totodatã, în realizarea unui obiectiv, era decizia. Odatã ce te-ai
decis, când ai viziunea, restul þi se aratã de la sine – ºi strategia
ºi tactica – atâta vreme cât ºtii încotro te îndrepþi. Trebuie
numai puþinã rãbdare.
Nici n-apucã bine sã-ºi sfârºeascã gândul, cã auzi uºa
deschizându-se cu grijã. Aproape nu-i veni sã creadã vãzând
„arãtarea” ce i se-nfãþiºa privirii, menitã parcã anume a mângâia,
a calma ºi a aduce vindecarea – o tânãrã în halat alb (aºadar, se
schimbase tura), blondã, cu ochi albaºtri, senini, de-o frumuseþe
suavã, pe care nu te-ai fi sãturat s-o admiri. Mai presus de
orice, întreaga-i fãpturã gingaºã exprima bunãtate. Îi venise so-ntrebe: „Tu de unde picaºi, tatã, printre atâtea acrituri?”.
Apoi gândi: „Da’ bine mi te-a scos cine mi te-o fi scos în cale!
Simt de pe-acum cã de la tine o sã-mi vinã salvarea.”
- Bunã seara, domnule... Olariu (isteaþã, întinsese gâtul spre
fiºa de la capãtul patului. E drept cã n-o nimerise sutã la sutã, dar
era, oricum, mai pe-aproape decât maimuþa de mai-nainte, cu
„domnule caporal”). Eu sunt Angela, asistenta din schimbul de
noapte. Am venit sã vãd cum vã simþiþi ºi dacã aveþi nevoie de ceva.
- Mulþumesc, mã simt bine; ºi, da, aº avea nevoie de...niºte
informaþii.
- Sigur...
Traian o privea cum aºtepta nerãbdãtoare, cu buzele uºor
întredeschise, cu privirea scânteind, ca o ºcolãriþã silitoare, gata
sã-ºi expunã pe nerãsuflate cunoºtinþele. Gândi cu amãrãciune:
„Pesemne eºti proaspãt absolventã, n-ai apucat încã sã te
aspreºti, timpul a fost prea scurt ca sã permitã sistemului sã
te-acapareze, sã te transforme în monstru insensibil la suferinþele
omeneºti. Mâine-poimâine am sã te vãd ºi pe tine cu pila-n
mânã, râcâind de zor la o unghie ºi aruncând unuia ca mine, din
vârful buzelor, cã mai ai ºi altele de fãcut. Pãcat! Asta-þi va
altera ºi frumuseþea. Cãci ce e omul fãrã latura lui de sensibilitate,
decât o pozã jalnicã dintr-un ziar.”
- Aº vrea sã ºtiu, bunãoarã, la ce folosesc toate maþele-astea
care-mi atârnã prin preajmã.
Angela zâmbi condescendent:
- „Maþele” acelea, domnule Olãroiu (nu-i nimic, e bine ºi
Olãroiu) sunt tuburile pentru perfuzii.
- Care la ce folosesc?
- Cum la ce? De ele depinde viaþa dumneavoastrã. Uitaþi,
aici scrie cã sunteþi ºi diabetic (atinse fiºa cu unghia finã ºi
frumos lãcuitã, apoi verificã debitul perfuziei, sã se asigure cã
totul e în regulã).
- ªi n-am putea sã le scoatem? Dupã cum vedeþi, trãiesc.
Mai bine zis, am înviat.
Angela râse, dezvelind un ºir de dinþi albi, aproape perfecþi.
Apoi deveni brusc serioasã:
- În niciun caz! Nu, cel puþin pânã mâine, la vizita doctorului,
care va decide dacã vã vom administra în continuare substanþele.
- Fãrã de care...
- Fãrã de care nici nu vrem sã ºtim ce s-ar întâmpla.
- ªi dacã vrem?
- Ba nu vrem! Mã rog... ar fi grav, foarte grav, aþi putea chiar sã...
- Sã mor.
- Da.
- Ha, ha! Nici vorbã! Mi-am propus sã trãiesc cel puþin o
sutã de ani. Arãt de parcã i-aº fi împlinit deja?
- În cazul acesta, vã rog sã aveþi mare grijã, sã nu le scoateþi,
din greºealã.
- Se-nþelege...
„Sfântã naivitate, ce bine cã exiºti!”
- Acum vã las, o sã merg ºi la ceilalþi pacienþi, dupã care am
sã mai revin.
- A, nu, vã rog sã nu vã deranjaþi.
- Nu e niciun deranj, îmi fac meseria.
- Desigur, dar pentru mine este. Aº vrea sã mã odihnesc,
îmi e foarte somn. ªi am somnul uºor, aud ºi cel mai mic
zgomot...iar dacã mã trezesc, mã chinui apoi teribil s-adorm la
loc. De-aceea, dacã s-ar putea...
- Sigur, sigur. Doar dacã aveþi nevoie, mã chemaþi.
- Mulþumesc. ªi...
- ªi?
- Ã...nimic. Mi-am uitat gândul. Aºa-i la bãtrâneþe. Pesemne
nu era nimic important.
- Atunci vã doresc noapte bunã!
„Da, va fi, probabil, cea mai bunã noapte. ªi cea mai lungã.”
Adineauri, când se prefãcuse a-ºi fi uitat gândul, era sã facã
imprudenþa s-o roage sã-l ierte. Încã de-acum, cât mai avea
ocazia. Dar nu era cazul sã riºte a-i stârni vreo bãnuialã.

Îmbrãþiºãri
pentru Florentina (5)
Îi pãrea rãu de ea. Ar fi dat orice sã nu se fi-ntâmplat asta
pe tura ei. Dar nu mai avea timp s-aºtepte. Aºteptase destul
nouã ani. Acum i se ivise ocazia. Era momentul sã-i ofere
Florentinei eliberarea pe care el o dorea, în ciuda împotrivirii ei.
Oricum n-ar mai fi fost om dacã nu-ºi revenea din paralizie (ºi
ºtia el cam câþi îºi reveneau din astfel de cazuri) ºi dacã n-ar mai
fi putut s-o îmbrãþiºeze pe Florentina. S-ar fi zis cã singura lui
raþiune de a fi în aceºti ultimi nouã ani fuseserã acele îmbrãþiºãri,
pentru care, la început, cãuta diferite pretexte – chipurile colegiale
– cãrora, cu timpul, le dãduse o altã conotaþie, aceea realã,
izvorâtã din adâncul inimii lui.
Acum se gândea cu pãrere de rãu la Angela: „Îmi pare rãu,
pãpuºicã, sã fiu tocmai eu unul (dacã nu cumva primul) dintre
nemernicii care te vor conduce pe odiosul drum al neîncrederii
în oameni. Nu-i nimic. Poate-ai sã-nveþi din asta ceva. Poate-ai
sã reuºeºti sã-nþelegi ºi zicala care spune cã drumul spre iad e
pavat cu intenþii bune. Mie, acest înþeles, mi s-a arãtat în toatã
deplinãtatea lui de-a lungul întregii vieþi. ªi poate, într-un fel
sau altul, vei reuºi sã-þi pãstrezi ºi frumuseþea ºi bunãtatea – o
combinaþie atât de rarã. Numai sã ai grijã pe mâna cui dai aceste
minunate daruri! În majoritatea cazurilor, le primesc tot cei
care nu le meritã. În sfârºit... se zice cã ce nu te doboarã, tentãreºte. ªi la ce-þi foloseºte?
Cu mare atenþie, întinse mâna sãnãtoasã, apucând cu ea fiºa
de observaþie ºi pixul de-alãturi. O-ntoarse pe dos ºi scrise, aºa
cum putu, o notã pe care-o semnã, prin care s-o disculpe pe
Angela de eventuale acuzaþii ºi s-o scuteascã de o posibilã
hãrþuire. O aºezã apoi la vedere, cu pixul alãturi, apoi duse lent,
dar hotãrât, mâna la gurã, apucã branula cu dinþii ºi smuci o datã
zdravãn, dupã care o scuipã ºi-i fãcu vânt de lângã pat, sã fie
sigur cã nu va fi tentat s-o apuce.
Dupã care, se puse pe aºteptat. „Sunt aºteptãri mai grele
ca plumbul” îi spusese Florentina, cândva.
Îºi fãcu o cruce mare: „Sã mã ierþi, Doamne, ori, dacã nu, sã
faci cu mine ce-oi ºti. Ai putea, bunãoarã, sã mã pui sã frec
toate closetele iadului. Am frecat destule-n armatã, mi-oi mai
aduce aminte”.
Imediat, apoi, reveni la Angela: „Îngeriþã micã, sper c-ai
avut zece la ºcoalã. Ori de nu, ºi de-oi scãpa nevãtãmat din
asta, e vai de periºorul tãu ãla blond ºi ondulat. Nici nu vrem sã
ºtim ce se va-ntâmpla cu el, nu-i aºa?”
În sfârºit, întoarse din nou privirea cãtre fereastra prin care
noaptea se vedea smolitã, neagrã („Nu vrei, Doamne, s-aprinzi
mãcar o stea pentr-un pãcãtos ca mine?”) ºi începu din nou sã
se gândeascã.
Primul gând îi zburã cãtre sãrmana-i mamã, singura de care
i se rupea cu adevãrat sufletul. Pesemne, dacã ºi-ar fi amintit-o
în momentul deciziei, n-ar mai fi putut s-o facã. Da, ea era
singura care l-ar fi putut întoarce din hotãrârea luatã. „De ce,
mãicuþã dragã, nu te-ai dus înaintea mea? Aº fi avut ºi eu acum
inima mai uºoarã ºi-ar fi avut cine sã m-aºtepte dincolo.”
ªi-o imaginã, îndureratã ºi demnã lângã mormântul lui,
privind cu ochi goi ºi secaþi de lacrimi, la înfiorãtoarea coborâre
a sicriului în groapã. Duritatea acestei imagini, de la care voise
repede sã-ºi schimbe gândul, îl conduse – printr-o asociaþie de
idei – cãtre dragostea, în general, a unei mame pentru fiul ei.
Întâlnise multe feluri de iubire în viaþã, dar, oricât de mari ºi
înãlþãtoare iubiri ar fi fost, niciuna nu i se pãrea atât de puternicã
precum cea de la mamã la fiu. Asta s-ar fi putut datora ºi pentru
cã simþise, pe parcursul întregii vieþi, venind dinspre maicã-sa
adevãrul rostit de ea cu atâta simplitate: „mi-eºti mai drag ca
lumina ochilor”. ªi totuºi, nu ºi-o imagina bocind, smulgânduºi pãrul (întotdeauna plânsese în liniºte ºi cât mai departe de
alþii), ci doar vrând cu orice preþ sã moarã.
Îºi aminti pasajul din Mihail Sebastian: „Invidiez demna,
stãpânita rãcealã þãrãneascã: o sãrutare de mâini ºi plecarea în
lume. Iar moartea, când vine, vine ºi ea ca o rudã.”
Copiii...copiii erau mari de-acum. Le dãduse undiþa, n-aveau
decât sã pescuiascã. Se vor descurca ºi fãrã el. Vor suferi, ce-i
drept, dar momentul acesta în viaþa lor ar fi adus tot atâta
suferinþã, oricând ar fi venit. Le va trece, ºi-ºi vor vedea de
cãrãrile lor.
Între timp, glicemia i-o luase razna, cãzuse într-un fel de
somnolenþã, care nu era somn, bântuit de-o viziune, care nu era vis.
Se vedea în cimitir, înconjurat de cei câþiva cãrora le pãsase
de el.
Andrei, bãiatul orfan, puþin retardat, pe care-l aciuase din
milã pe lângã unitate, ca om bun la toate, ºi care-l iubise cu
devotamentul unui câine, îºi smulgea pãrul ºi se-agãþase de
gropar: „Nu mai pune, mã, pãmânt, cã te zvârlu-n groapã! Ceai, mã, cu el, ce þi-a fãcut, de vrei sã-l îngropi? Ieºi, bre, nea
Traiane, afarã, cã nenorocitu-ãsta pune pãmânt pã matale! Ce-ai
cãtat, bre, colo, jos, cã matale þi-a plãcut sã zbori? Aoleeeeu,
mãmiþica mea pã care nu te-am cunoscut, cã m-ai dat de suflet
ºi-ai plecat nebunã-n lume, mai bine te duceai tu, decât nea
Traian! Cã tare om bun a mai fost! Mai ºtii, bre, nea Traianeee,
ce de lucruri îmi cumpãrai? Acuma cine-o sã-mi mai ia mie de

toate? Hai, ieºi afarã, vino-ncoace! Hai cã-þi mai dau o sticlã de
vin, ca atunci când þi-am mai dat una, furatã de la tov. comandant
din frigider, cã p-ãla nu putea sã-l ia Dumnezeu!”
Hai, mãi, Andreica, nu mai spune din casã!....Aaaa, asta
ai fãcut, ticãlosule? Ai furat de la comandant, ca sã-mi dai
mie? ªi mie mi-ai spus cã o cãpãtaseºi la bisericã. E drept cã
m-am mirat cã era cam de soi vinul ãla. Da’ mi-am zis cã cine
ºtie ce bogãtan te-o fi milostivit. Din când în când, mai scapã ºi
ei pe la bisericã. Uitasem cã ãia, ºi când dau, împart între ei.
Da’ vãd cã þinuseºi minte cã þi-am zis cã, dacã te prind furând,
îþi tai mâinile. Orb am fost, Andreica, ºi sã mã ierþi. Acum miaduc aminte cã-mi ceruseºi o datã bani. „Ce-þi lipseºte?”, team întrebat. Evitam sã-þi las bani pe mânã, cã oricum nu-i
cunoºteai, ºi nu voiam sã te fraierescã ºmecherii sau s-o-ncasezi
pentru asta. Aveam însã grijã sã nu-þi lipseascã nimic. „Nimic”,
aºa mi-ai rãspuns. „Nimic nu-mi lipseºte”. „Atunci la ce-þi
trebuie bani?” Ai lãsat capul în jos ºi te-ai înroºit: „Am de
toate, nea Traiane, chiar mai multe decât îmi treb’e. Un singur
lucru n-am, un ban al meu, sã pot ºi eu sã-þi mai dau matale
câte-o chestie, nu numa’ sã-þi iau”. În prostia mea, þi-am spus
cã nu-mi trebuie nimic de la tine. Dar n-am înþeles cã aceeaºi
nevoie pe care o aveam eu sã ofer pusese stãpânire ºi pe tine,
ca suflet mare ce te afli. Da’ tot nu te-ai lãsat, ai gãsit soluþia,
ºi-ai început sã furi. Uite-aºa, eu te-am împins cãtre asta. ªi ceai mai furat? Te pomeneºti... pãi, da! Portocalele alea de Moº
Crãciun, când mã vãitam cã n-am sã le pun la copii sub brad,
cã dãdeai cu tunul ºi nu gãseai una. Aoleu! ªi p-alea tot de la
comandant le-ai furat? Barem s-apuc sã mor, pânã nu mã
degradeazã. ªi florile alea pentru Ioana, de-un 8 Martie, când
nu mai apucasem, cã se stãtea la niºte cozi... P-alea de unde leoi fi gãsit? M-a bombãnit o juma’ de an cã i-am adus flori din
coroanã; cã, ce-i drept, aveau cozile cam scurte. Dumnezeule!
Cum de nu mi-a picat fisa? Chiar din coroanã le-ai luat, ai fost
în cimitir ºi-ai pândit un biet rãposat, sã-i iei florile. Ha, ha,
ha! Bravo, Andreica! Pentru asta te iert; auzi, sã-i duc Ioanei
flori de la mort! M-ai îmbrobodit c-o poveste, cum cã te rugaseºi
de-o florãresã ºi-ai ajutat-o sã care nu ºtiu ce. Dar, pe drumul
cãtre unitate, îþi rupseserã unii cozile, sã-ºi batã joc de tine.
Mi-ai scãpat, ticãlosule, ai fost mai deºtept decât mine. Iatã la
ce-i bunã pentru unii ºcoala! Mare ofiþer ºi comandant adjunct!
Trebuia sã-mi scot ºapca în faþa ta ºi sã-þi zic „Sã trãiþi!”. Hai,
dã-te din cârca groparului ºi lasã-l s-astupe groapa, sã nu te
mai vãd! Mi-e milã de tine, c-ai s-ajungi iar pe stradã; dar ai
sã te descurci tu, cã doar þi-ai fãcut mâna.
Îl vãzu pe Gheorghe, zvârlindu-i cu nãduf bolovanul din
palmã, gata sã spargã capacul sicriului – „Hai cã eºti dobitoc!”
Apoi ºtergându-ºi pe furiº o lacrimã.
Gheorghe, mã bãiatule, tu ºtii sã plângi??? Ei, hai, nu te
ruºina, c-am glumit. Mi s-o fi pãrut mie. Pesemne þi-a intrat
niºte pãmânt în ochi.
„Te gãsiºi sã mori, cretinule! N-ai mai gãsit altã distracþie din
atâtea lucruri demne de fãcut în viaþa-asta!” Apoi vãrsându-ºi
nãduful pe cruce, lovind-o cu piciorul, ºi pe preot, zgâlþâindu-l
de sutanã: „De ce mor oamenii buuuuuni? Zi!” Popa ridicând din
umeri, luat prin surprindere. „Ce mama zmeilor vã-nvaþã la ºcoalaaia? Nimic. Pe mine m-a-nvãþat sã repar avioane. Pe voi? Sãngropaþi oameni! Atâta ºtiþi. Asta-i treabã de gropar. Ptiu!”
Popa ferindu-se-n lãturi ºi fãcându-ºi cruce: „Iartã-l,
Doamne! cã mult mai suferã...”
Eh, o-ncurcaºi, pãrinte. Nu-s mulþi nebuni ca ãsta printre
creºtini. Dar ce nebun frumos!
Lãsaþi-mã sã plec odatã!
Florentina îi vorbise cu amãrãciune despre plecãri: „Nu-mi
plac plecãrile. De niciun fel. De mic copil, simþeam cum mã
sfârºesc ori de câte ori plecam de undeva – fie ºi dintr-o tabãrã
– ori de câte ori oameni cu care interacþionam cumva, atingândumi sufletul, plecau din viaþa mea, fie ºi temporar. Cât despre cei
pe care i-am iubit, fiecare dintre ei poartã în sine un colþ din
inima-mi zdrenþuitã, pe care n-am mai putut sã-l iau înapoi. Cu
toatã psihologia mea, n-am reuºit sã-mi vindec aceastã ranã,
care sapã adânc, tot mai adânc...”
Lasã, Florentina, mai ºtii ce mi-ai scris?
De ziua lui, îi scrisese pe o carte poºtalã un citat: „[...] ªi
iatã pentru ce zidurile închisorii nu pot sã-l închidã pe cel ce
iubeºte, cãci el aparþine unui imperiu ce nu este al lucrurilor, ci
al înþelesului lucrurilor ºi îºi bate joc de ziduri. Iar dacã fiinþa
iubitã existã undeva, chiar dacã în acest moment ea este
cufundatã într-un somn asemãnãtor morþii, iar lui nu-i foloseºte
la nimic, ºi chiar dacã înalþi ziduri de fortãreaþã între ea ºi el,
sufletul lui va fi totuºi hrãnit de prezenþa ei ºi nu vei reuºi sã-i
desparþi.” 1)
Începuse sã-ºi piardã ºirul gândurilor, care nici nu mai erau
gânduri, ci o învãlmãºealã de senzaþii, amestecate cu imagini,
trecute ºi viitoare, un amalgam în al cãrui hãþiº se încurcase ºi
din care simþea cã nu va mai ieºi.
Mai avu timp pentru o ultimã îmbrãþiºare cu Florentina ºiun ultim gând, adresat tot ei:
„Nu, moartea nu vine ca o rudã. Când ai trãit frumos ºi
curat, vine la fel, ca o îmbrãþiºare”.
1) Saint Exupery – „Citadela”

Florentina Loredana Dalian

15

E X PO Z I Þ IA
În vara anului 2002, Muzeul Judeþean Ialomiþa a
organizat ºi gãzduit pentru o perioada de câteva luni,
o expoziþie de excepþie, un regal de artã preistoricã ,,
GUMELNIÞA O CIVILIZAÞIE NECUNOSCUTÃ”.
Expoziþia aceea m-a fascinat ºi m-a emoþionat
profund....ºi poate.....într-un fel, m-a ºi marcat.
Zeitãþi din lut stranii, cu înfãþiºare umanã, purtând
pe chip ceva din spiritul unui animal sau al unei pãsãri
( reprezentãri antropo-zoomorfe).
,,Marea Mama”... zeiþa a vieþii, a fertilitãþii, a
generozitãþii... învãluitã de misterul naºterii, al morþii
ºi renaºterii...
Celebru ,,cuplu al îndrãgostiþilor” cu gestul plin
de tandreþe al bãrbatului care înconjoarã protector
umerii femeii iubite, gest care a strãbãtut un drum
lung de peste 6500 de ani, sã ajungã la noi, sã ne facã
sã înþelegem, poate, încã o datã, cã dragostea existã
de când e omul pe pãmânt...
,,Sanctuarele”... cãsuþe în miniaturã,
,,sistematizate” pe verticalã ºi orizontalã, cu ferestre
mici rotunde, cu rol , poate, de calendar lunar sau
poate, ele, aceste cãsuþe miniaturale serveau ca popas
de odihnã ºi alinare pentru sufletul cãlãtor de dincolo
de moarte...
Figurine umane ºi animale din os, aplatizate, stilizate
ºi rafinate, atingând perfecþiunea.
Vase antropomorfe....reprezentãri fantastice cu
braþele ridicate în gesturi rituale spre misterul cosmic
,,erau, poate, încãrcate nu numai de semnificaþie ci
ºi de putere”( Mircea Eliade, Istoria credinþelor ºi
ideilor religioase, Vol. I.).
Capace din lut ars, în formã de figuri umane care
aveau ceva din misterul ºi eleganþa Domniºoarei
Pogany... sau altele... un amestec straniu de liniºte,
cuminþenie ºi forþã latentã teribilã, amintind de arta
precolumbianã din America de Sud.
Smulgându-se din realitatea imediatã, din biologic,
din material, omul-artist de acum 6500-7000 de ani
dã existenþei lui o altã dimensiune... dimensiunea
spiritualã care transcede realitatea, constituind
diferenþa dintre noi, oamenii, ºi oricare altã specie de
pe pãmânt. CREAÞIA. SPIRITUALITATEA.
Dar eu, de fapt, vroiam sã vã povestesc despre
misterul ºi puterea magicã a unui vas din aceea
expoziþie. Nu era mai înalt de 35-40 cm, iar gura lui
avea cam 25cm, de culoare ocru spre cenuºiu, avea
pictat pe pereþii lui cea mai veche reprezentare
simbolicã a ADN-ului... semnul vieþii ... cochilia...
spirala... naºterea ºi renaºterea... permanenþa...
Un vas ritualic, au spus cei avizaþi.
În el s-au ars, poate, ierburi miraculoase,
tãmãduitoare, protectoare... deasupra lui s-au rostit,
poate, incantaþii... s-a invocat puterea pãmântului, a
cerului, a soarelui, a apei, a copacilor, a animalelor...
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s-a invocat, poate, spiritul protector al Zeiþei Mame
sau a altei Zeitãþi om pasãre - animal....Vasul acela
acumulând ºi pãstrând între pereþii lui ca intr-un fel
de buclã a timpului, ceva din forþa magicã ºi spiritul
acelor vremuri...
La sugestia cuiva, care cunoºtea deja influenþa
beneficã a vasului, am purtat uºor, deasupra lui,
palma... La început am simþit o uºoarã furnicãturã în
braþ, apoi, treptat, treptat, în tot corpul. Am plimbat,
în continuare, mâna deasupra vasului... încet, încet,
m-a cuprins o stare de liniºte, de pace, de relaxare, de
bine...
Pentru a-mi verifica într-un fel reacþiile, am rugat
ºi alþi colegi sã facã acest mic experiment. Rezultatul
a fost acelaºi.
În vara aceea, ori de câte ori simþeam cã bateriile
mele biologice dãdeau semne de obosealã, mergeam
ºi le încãrcam, deasupra vasului miraculos.
Gumelniþa - o civilizaþie înfloritoare de acum 6500
de ani, la nord de Dunãre. În satul meu, aflat la nord
de Dunãre, pe locurile unde odatã a fost leagãnul
civilizaþiei gumelniþene, cãmãºile din pânzã de casã,
lucrate de bunica, aveau brodate la poale, la mâneci,
la guler, meandrele de pe vasele gumeliþene, vechi de
7000 de ani. Maramele din borangic, prosoapele din
in, care îmbodobeau ca o cununã, sfânta Icoanã a
casei, aveau brodat pe margine, motivul gumelniþean.
Cozile câtorva linguri vechi din lemn descoperite,
întâmplãtor, în podul casei bãtrâneºti semãnau izbitor
cu figurile umane aplatizate, stilizate, rafinate, de acum
6500-7000 de ani.
Cochilia, spirala, motive artistice gumelniþene leam regãsit ºi le-am citit în rotundul þestului de lut, al
mesei joase rotunde din lemn de brad, al scaunului cu
trei picioare, rotund ºi el, al pâinii fierbinþi ºi rotunde,
ruptã într-un gest ritual, de mâinile sfinte ale mamei ºi
data nouã spre hranã.
Floricica Dincã
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gânganie care-l lovise-n frunte ºi cãzuse apoi ameþitã pe
masã, am bani, bãieþi, am bani mai mulþi ca atunci, pot sã
vi-i dau înapoi întreit, da’ nu asta-i socoteala, mâncare,
mâncare ºi rachiu pentru iubiþii mei oaspeþi, sunteþi
oaspeþii mei, cereþi ce vreþi ºi vi se va aduce, orice, ºi
noaptea cerutã de el prea devreme se lungea, tresãrea din
zgomote misterioase venind din pãdure, din baltã sau de
sub podea, înegrindu-se ºi-nstelându-se odatã cu norii
care-ºi mânau coamele spre apus, noapte de Bãrãgan, sã
plece þiganii, dar ei plecaserã, mirosiserã cã nu-i a bine ºi
singur Zapa, lângã fraþii lui duºmani, aºtepta.
Nimeni nu are vreo putere asupra noastrã, zise
Mavros în timp ce aºeza cu grijã pe masã marele pahar
în care cu-o clipã-n urmã clipocise þuica, venim ºi plecãm
fãrã sã dãm socotealã, fie ce-am lãsa în urma noastrã,
continuã ºi-ºi privi fostul tovarãº aºa de pe-nþeles încât
acesta simþi cum pe dedesubt ºuncile încep sã i se
topeascã încet, fãrã motiv, ºi ºtim cã ai ºi bani, cã altfel
nu mai veneam încoace, da’ noi mai vrem ºi altceva,
interveni Spiros înainte de a duce paharul la gurã, ce vor,
ce vor, Hariton ce mai face, era cel mai viteaz dintre noi,
mi-e dor de el, trezea boierul niºte amintiri periculoase,
lasã vitejia, nu-i vorba de ea, ºi puºcoacele jucau un dans
parcã femeiesc, Hariton e mort, zise Mavros, mai þi-e
dor de el? întrebã rânjind Spiros, ºase mii de galbeni ºi
mergi cu noi, n-am, horcãi Zapa, simþind cã-ncepe
târguiala, zece mii ºi rãmâi aici, sunau vocile piraþilor,
da’ cu-o gaurã-n frunte, n-am, se tânguia Zapa, apoi
ºapte mii ºi lãsaþi-mã, te omorâm, ridicarã tonul cei doi,
zece mii ºi rãmâi aici fãrã nici o gaurã-n plus, mai beþi,
mai beþi, îi îndemna boierul ºi-ncerca sã le toarne-n
pahare, nu acum, acum nu, scoate nouã mii de galbeni pe
masã ºi-am plecat, fie, cedã Zapa, frângându-ºi mâinile,
desfigurându-ºi chipul a nenorocire, dar în el clocotea de
fericire, ieftin, ieftin, da’ din clipa asta stingem toate
datoriile, toate, ºi-aruncarã pungile-n niºte tolbencãpãtoare, ºi-acu sã bem, acum sã bem, sã-mi mai
povestiþi, sã-mi povestiþi, cã muream de mirosul mãrii,
al vostru ºi-al sângelui de negustor jefuit; ºi-au început
sã bea ºi sã povesteascã ºi zorii i-au gãsit beþi morþi,
Zipa a mai apucat sã strige la slugi sã nu intre nimeni, ºiau adormit care pe unde-a apucat, lumânãrile-au ars în
conac toatã ziua, pânã noaptea, când cei trei s-au trezit,
au controlat banii ºi s-au pus din nou pe bãut, sã nu ne
otrãveºti, cã te-ai ras, beau cu voi, mor cu voi, parcã nici
nu se mai vãzuse pânã atunci om mai mulþumit cã a
pierdut o grãmadã de aur, nu-i vorbã cã mai avea de zece
ori pe-atât ºi-ncã ceva-n plus, cã-ntr-un moment de beþie
ºi orgoliu fãcuse hârtie cãtre vodã sã-i dea voie sã-mbrace
zidul înconjurãtor cu bani de aur ºi vodã, dupã ce ºi-a
revenit, a dat-o pe glumã zicându-i cã da, puneþi banii pe
gard, te las, da’ sã-i pui pe cant, dar el n-avea chiar atâta
sau poate avea ºi-a lãsat-o pe glumã, cum o-ntorsese
vodã, aºa cã acuma, în a doua noapte, putea sã se-mbete
fãrã grijã, nu mai avea nici o datorie la nimeni, din contra,
toþi erau datori la el ºi el ºtia sã mulgã, o sã ard cu un
tãciune cei o mie de ani/oale de-aº fi ºi-ar fi pline cu
bani, în timp ce barca din nisipul Ialomiþei putrezea lent
ºi distileria de spirt tãcea, cutreieratã de ºerpii ºuierând
la marginea unui veac XIX plin de surprize.
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