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După mai multe secole de dominaţie
pecenego-cumană, începând cu anii 1241-1242
spaţiul românesc a intrat sub control tătaromongol. În a doua jumătate a sec. XIII, sub
protecţie mongolă, începe unificarea politică a
formaţiunilor politice româneşti de la sud de
Carpaţi, proces încheiat în linii mari de Basarab I
în prima jumătate a sec. XIV. Totodată, tătaromongolii relansează comerţul dintre Orient şi
Europa, transformând Marea Neagră, după
expresia lui Gheorghe Brătianu, într-o “placă
turnantă” a comerţului internaţional. Agenţii şi
beneficiarii direcţi ai acestui comerţ pontic au
fost negustorii italieni, dintre care un loc de frunte
l-au ocupat genovezii. Factoriile genoveze au
împânzit tot ţărmul pontic, inclusiv malurile
Dunării. Timp de aproape 200 de ani, negustorii
genovezi au coordonat schimburile comerciale
de la Dunăre din oraşele Vicina şi Chilia,
încurajând dezvoltarea unor rute comerciale ce
conectau Europa Centrală şi de Nord la comerţul
pontic.
După 1340, declinul Hoardei de Aur
încurajează forţele din regiune să preia frâiele
comerţului danubiano-pontic. Ţara Românească,
Ungaria, Polonia concurează pentru preluarea
controlului politic asupra regiunilor traversate de
drumurile comerciale. În acest context trebuie
plasat privilegiul comercial acordat braşovenilor
de către regele Ludovic I de Anjou pe 28 iunie
1358: “…să puteţi trece slobod şi netulburat cu
mărfurile voastre şi orice fel de lucruri, între
Buzău şi Prahova, adică din locul în care se varsă
în Dunăre râul numit Ialomiţa (Iloncha) până în
locul unde se varsă, de asemenea, în Dunăre râul
numit Siret, şi să nu vă poată opri nimeni pe
nedrept în această trecere a voastră”1. După
părerea cercetătoarei Maria Holban, actul regelui
maghiar a fost “mai degrabă o încercare de
afirmare a unui drept al său asupra acelei fâşii de
pământ dintre râurile Ialomiţa(cu Prahova) şi
Buzău”, nu un privilegiu propriu zis, culoarul
aparţinând în realitate Ţării Româneşti2. După un
deceniu, în 1368, domnitorul Vladislav Vlaicu
încheie cu un trimis al regelui Ungariei
privilegiul comercial acordat negustorilor
braşoveni, întărind acestora “libertăţile pe care
le-au avut ei din bătrâni în ţara noastră
Românească”. Spre deosebire de toate rutele
comerciale din Ţara Românească3, drumul
Brăilei avea un statut deosebit, negustorii
braşoveni plătind doar jumătate din taxele
vamale obişnuite. Cu siguranţă, atât drumul
Brăilei, cât şi statutul special al acestuia aveau o
tradiţie mult mai veche ce data de pe vremurile
cumano-mongole. Oficial, însă, drumul Brăilei
îşi face intrarea în istorie în anii 1358-1368, iar
până la începutul sec. XVI respectarea condiţiilor
privilegiului comercial a constituit condiţia
principală pentru bunele relaţii dintre Ţara
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Românească şi Ungaria.
Drumul Brăilei, numit şi drumul Braşovului, a
reprezentat porţiunea finală a marelui drum
continental ce lega Buda de Dunăre şi Marea
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Neagră . Negustorii braşoveni urmau ruta
Braşov – Rucăr – Câmpulung – Târgovişte – gura

Ialomiţei – Brăila sau se îndreptau pe drumul
Prahovei( însoţit de multe ori în documentele
medievale de apelativul “regal” sau “public”), pe
traseul Braşov - Timişul de Jos – Predeal – valea
Prahovei - valea Ialomiţei până la vărsarea în
Dunăre, după care se înainta spre Brăila sau
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Hârşova . După veacuri, la 1829, colonelul
Andrei Storojenco surprindea încă ecouri târzii
ale caravanelor comerciale ce coborau pe valea
Ialomiţei:”Coborând de pe deal<la Slobozia>,
am auzit în vale sunet de clopoţei. Ajungând la
baza dealului, am vǎzut pe malul opus cum
înainta un şir de cai. De coada primului cal este
legat urmǎtorul şi, în acest fel, se formeazǎ un lanţ
de 6-8 cai. Doar calul din faţă este condus de o
persoanǎ. Astfel se transportǎ în Principatele
Române din Ungaria, prin oraşul Braşov, şi în
general, din Austria peste munţii Carpaţi, tot felul
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de mǎrfuri uşoare” .
Căile comerciale care legau Braşovul de
Dunărea de Jos au favorizat, aşa cum observă
Şerban Papacostea, dezvoltarea vieţii urbane8.
Acesta este contextul în care pe scena istoriei îşi
face apariţia Oraşul de Floci. Deşi este amintit
pentru prima dată în privilegiul comercial acordat
de Dan al II-lea braşovenilor în anul 1431,
originile Flocilor pot fi plasate încă în a doua
jumătate a sec. XIII - prima jumătate a sec. XIV.
De mai multă vreme s-a făcut observaţia că, în
1358, Ludovic I, atunci când acordă braşovenilor
libertăţi comerciale între gurile Ialomiţei şi
Siretului, se raportează de fapt la Floci şi Brăila
care “funcţionau deja ca porturi şi centre de
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schimb” .
La începutul sec. XVII, raguzanul Giacomo da
Pietro Luccari, inspirându-se dintr-o veche
cronică a Ţării Româneşti, redactată probabil în
timpul lui Radu de la Afumaţi, scrie că “Negru
Vodă (…) a întemeiat oraşul Câmpulung şi a tras
câteva întărituri de cărămidă la Bucureşti,
Târgovişte, Floci şi Buzău”10. Letopiseţul
Cantacuzinesc de asemenea pune procesul
urbanizării pe seama lui Negru Vodă:”Iar
noroadele ce pogorâse cu dânsul, unii s-au dat pre
supt podgorie, ajungând până în apa Siretului şi
până la Brăila; iar alţii s-au tins în jos, peste tot
locul, de au făcut oraşă şi sate până în marginea
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Dunării şi până la Olt” .
Întemeierea Flocilor, aşadar, trebuie pusă în
relaţie directă cu procesul de colonizare sau aşazisul descălecat demografic înregistrat încă din
sec. XIII. Coloniştii români, dar şi saşi, secui,
maghiari se stabilesc la sud de Carpaţi căutând
locuri bune pentru comerţ şi meşteşuguri12. Ei
sunt atraşi iniţial de promisiunile conducătorilor
mongoli, care urmăresc să creeze un climat
favorabil comerţului, aducător de numeroase
venituri (pax mongolica), iar apoi răspund şi
apelurilor conducătorilor locali ce iau locul
tătarilor şi urmăresc să-şi consolideze
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stăpânirea . O poziţie atât de prielnică cum este
cea găsită la gurile Ialomiţei nu putea fi neglijată
de harnicii ardeleni: vad bun la Dunăre, ce putea
fi folosit tot timpul anului, posibilitate amenajare
port, legături directe cu negustorii genovezi şi
comerţul oriental, intersecţie a drumului

Braşovului cu drumul ce lega Moldova de
Bizanţ.
Un argument în plus în sprijinul afirmaţiei că
ardelenii au avut o contribuţie majoră în
întemeierea Flocilor este şi observaţia că
localitatea de la gurile Ialomiţei este singura
aşezare urbană din Ţara Românească catalogată
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exclusiv drept oraş/varoş, nu şi târg . Or, varoş
este un cuvânt de origine maghiară ce indică
suburbia cu funcţii preponderent comerciale a
unei aşezări15. Atât de înrădăcinat a fost statutul de
oraş pentru Floci( probabil din cauza unor
privilegii urbane specifice acordate de
descălecători), încât într-un final, în sec. XVIII,
denumirea aşezării a devenit “Oraşul”.
De-a lungul timpului, etimologia oiconimului
Floci a stârnit numeroase dispute şi s-a aflat în
atenţia marilor noştri istorici.
În 1884, Constantin Predeleanu lansa teoria
care şi-a găsit cei mai mulţi susţinători în mediul
istoriografic şi care rezistă şi în zilele noastre:
„Acest oraş îşi avea numele de la exportul ce
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făcea cu floace sau lâna oilor…” . După câţiva
ani, Ion Provianu venea cu completări:„Fiind port
însemnat în ţară, aici era mare mişcare comercială
şi exporta pentru Orient: boi, oi, cai, sare, unt, seu,
vin, pastramă, miere, piei de vite, vânaturi, lemne,
etc. Aici era cea mai însemnată piaţă a ţării, unde
se vindea multă lână, pentru care şi oraşul a luat
numirea de Floci”17.
Cel care a consacrat însă cu adevărat
etimologia propusă de Predeleanu şi i-a dat gir
ştiinţific a fost Nicolae Iorga. Pe parcursul întregii
sale cariere, marele nostru istoric a susţinut în
repetate rânduri că „la Dunăre, la gura
Ialomiţei(…) mocanii vindeau, în „târg”, „floci”
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de la oile lor( de unde: Târgul de Floci)” iar flocii
reprezintă lâna nedărăcită.
Vitalie Buzu
(continuare în pag. 18)

Eu la plural
nu-ntotdeauna face noi,
ci doar mai multe inimi deodată,
umbrite de-aceeaşi durere,
şi două priviri înnodate,
ca două umbrele ce poartă,
fără adresă anume, prin soartă,
un suflet îngemănat c-un alt suflet
pe sub perdeaua unei albe ploi.
Eu la plural
nu-ntotdeauna face noi,
ci e un cer amestecat cu lutul
plămadelor de-a pururi roditoare
din care Domnul zămislise Începutul
cu gust de vin şi cu miros de floare,
sau e un vis încrucişat cu altul,
mereu neînţeles, netălmăcit,
un vis în care-adâncul şi înaltul
se-mbrăţişează, lung, în infinit.
Eu la plural
nu-ntotdeauna face noi…
Petru BOTEZATU

Loredana Stan, p. 7 - Poezie care „trăieşte”,
vie, necomplexată, sublimă.
Victor Nicolae, p. 18 – Foarte interesant.
Grigore Spermezan, p. 15 - Fără comentarii.
I. Neşu, p. 16 – Fără comentarii.
Vasile Pană, p. 16 – Interesant.
Ştefan Grigorescu, p. 19 – Fără comentarii.
Al. Bulandra, p. 20 – Fără comentarii
Dan Elias, C. Bunoaica, p. 24 – Fără
comentarii.
Gheorghe Dobre – Toţi creatorii valoroşi au
trăit starea aceasta de saturaţie. Aveţi dreptate,
insistând nu faceţi decât să vă obosiţi, să recurgeţi
la şabloane. Remediul este simplu: o perioadă de
timp acordaţi-o promovării
ultimelor
dumneavoastră cărţi şi, ca să nu vă ieşiţi din
mână, scrieţi cronicile împreună cu F. L. D. Ar fi
interesant să priveşti un eveniment din două
ipostaze diferite. Sau puteţi face jurnalism pur la
un ziar oarecare.

Adrian Bucurescu, p. 4 - Unui cititor grăbit,
poemele i s-ar părea uşor prozaice, dar există
acolo o scânteie care le dă vigoare şi mai ales
persuasiune lirică. Domnul Damian ne-a devoalat
cealaltă latură creativă a dumneavoastră, iar eu
personal sunt impresionat.
Marian Ştefan, p. 4; Augustin Mocanu, p.
23 – Aceste rememorări sunt de fapt o favoare de

mare generozitate oferită celor care nu au trăit
acele vremuri. Continuaţi!
Ilie Comăniţa, p. 8 –Vă îndepărtaţi de poezia
adevărată şi nu este bine. Încercaţi să vă
recăpătaţi suflul. Poate la „Oaia literară”, unde
atmosfera de efuziune lirică vă va inspira.
Elena Ruxandra Petre, p. 5 –Nu cunosc
romanul.
Marin Constantin, p. 5 – Cu puţin efort,
trisstihurile dumneavoastră pot deveni poeme
mai ample, fiindcă altfel creionează într-adevăr
imagini frumoase, stări fotografiate, dar nu
transmit emoţie.
Lili Balcan, p. 6 – Fără comentarii
Dan Elias, p. 7 - În numărul trecut afirmam că
mi-e dor de Dan Elias din „Oglinzi”, asta fiindcă,
trebuie să recunoaşteţi, după atâtea poezii de
rezonanţă asemănătoare, lectorul poate obosi,
dumneavoastră puteţi obosi căutând să evitaţi
bătătorirea aceloraşi licenţe poetice. Încercaţi
versul alb pentru o anumită perioadă, fiindcă o să
vă ofere libertatea de expresie din minunatele
dumneavoastră eseuri.
Titi Damian, p.1, 21, 22 – Două personalităţi
ale Helisului posedă nativ dezinvoltura de a privi
la microscop un eveniment sau un text, d-l Titi
Damian şi Florentina Loredana Dalian, pentru ca
apoi să recreeeze în beneficiul cititorului
atmosfera evenimentului sau esenţa textului.

DOMINE

Pronume/prenume

Îmi trebuie mult aer să-l respir pe tot.
Şi găsesc doar arsură de suflete.
Cer hrană şi mi se dă noroi,
Vreau soare şi mi se oferă riduri îngropate în inimă.
Zeul meu e azi mult prea surd,
Caută în registre sărite din kalendae,
Nu mai vrea rugi născute din plânsete.
Zeul meu astăzi plânge.

Ne bălăcim zilnic printre atâtea pronume.
Între un tu şi dumneavoastră nu e mare distanţă.
E ca de la pământ la floare,
Ca de la frunză la copac.
Să nu mai măsurăm distanţele intelectuale
şi nici pe cele temporale
în părţi de vorbire insignifiante şi născătoare de ignară paronimie.
Să ne luăm de braţele sufletelor şi să facem o horă a neuronilor
Poate aşa, la judecata de apoi, nu iese nimeni în pierdere.

NOAPTEA

ITER

Noaptea îmi e totul foarte clar.
Problemele sunt stivuite, aşezate pe categorii de
medii,
Oamenii sunt analizaţi cu toate punctele slabe şi tari,
Copiii miros a mimoze şi zambile,
Cărţile par atât de simplu de înţeles,
Filmele ies din ecran şi pleacă spre visele mele.
Respiră la ureche-mi îngerul treaz ca şi mine.
Singurătăţile noastre se leagănă în dulcele balans al
nopţii.
Întunericul îmi luminează gândurile schiloade,
Umple cu ambră căuşul ochilor arşi de nesomn.
E atât de limpede apa nopţii.

Un drum
Mă aşez în faţa hârtiei albe ca înaintea unui drum lung.
Îmi iau merinde, licori miraculoase,
Răstorn din desagă toate cuvintele folosite,
Controlez presiunea gândurilor pe centimetru de
piele,
Evacuez urile cele mai proaspete,
Mă uit fix la poziţia soarelui,
Respir aerul din spatele perdelelor,
Mă emoţionez când aud vocea străzii.
Şi apoi plec…
Cu tot cu bagaje şi egouri, cu măşti şi decoruri.
Drumul e cum vrea el.
Eu merg printre cărările hârtiei şi ascult de vocea
pădurii tăiate să fie hârtia mea.

OAIA LITERARĂ
Fiindcă m-a entuziasmat la superlativ inovaţia
dumneavoastră, mi-am rugat studenţii s-o traducă
în spaniolă, apoi a plecat pe adresa unor prieteni
din America Latină, şefi sau coordonatori de
reviste literare, care îmi spuneau vara trecută că
trec episodic printr-o descurajantă letargie
creativă. I-am sunat, le-am explicat contextul şi
nu rămâne decât să aşteptăm împreună semnalele.

Oamenii au cântare sufleteşti cu care îşi apreciază semenii.
Pentru versuri există nişte balanţe minuscule
Pentru a încăpea în ele toate cuvintele.
Pentru cuvinte există lupe de scotocit printre virgule
şi în spatele semnelor de exclamare.
Cineva cu lupa mai fioroasă va vedea mereu dacă ai talent sau nu
Dacă ştii să aşezi puncte unde trebuie.
Cineva cu desaga de nemulţumiri la el
Îţi va spune că te-ai născut într-o zodie nefastă,
Că anul acesta horoscopul nu e favorabil poeziei.
Că eşecul îţi bate la uşă.
Şi atunci cobori din toate cântarele, galantarele şi vitrinele
Şi-ţi arăţi masca de clovn,
Îţi scoţi nasul roşu şi gras,
Îţi curbezi pleoapele a întrebare
Şi pleci pe drumul tău,
cu mersul strâmb de atâtea cuvinte greşite.

De Magistris
Despre el pot să spun că e imprevizibil,
Că împrumută din stări femeieşti,
Că te vede geniu sau dobitoc,
Că are timp şi pentru prosteşti comentarii
Şi pentru elitiste companii.
Despre el pot să spun
că e făcut să stea la o importantă masă a istoriei,
Că ştie totul şi repetă poveşti ca să nu uiţi că există.
Despre el pot să spun multe
Şi spun că nu vreau să îmbătrânească.
Paşii săi din ce în ce mai poticniţi
Îi port şi-n umbletul meu.
LOREDANA STAN

14.02.2013
Dan Simionescu
Paris

Dan Elias
Ca un sac de cărbuni
Îmi las dimineţile
Cu uşile trântite de perete
Şi plec; n-am încuiat niciodată
Şi niciodată nimeni
Nu a avut curiozitatea
Să intre în urma mea
Pe urmele tale.
În zilele friguroase
Mă-ntorc frânt de oboseală
Cu asfinţitul în spate
Ca un sac de cărbuni.

Sarcină
Desenez păduri
Şi aştept să se facă umbră
Să te pot scoate la plimbare
Pe cărările pe care
Nici măcar eu nu le mai ştiu.
O să-ţi spun într-o zi
Cum se prepară liniştea
Şi îţi voi lăsa un ciot de creion
S-o presari peste noi.

Aici
La fel, dar exact pe dos,
De cum în buzunarele largi
Cerul îşi îndeasă soarele obosit,
Tot astfel desfac nasturele lunii
Să-mi cadă pe cap
Toate nopţile uitate ale acestei planete!

Nu prea dese au fost întâlnirile
(semiconspirative) ale membrilor cenaclului
„Dor fără saţiu” care să se finalizeze târziu din
noapte, în alt mod decât cel obişnuit: despărţiri cu
strângeri solidare de mână care estompau
diferenţele de vârstă şi întăreau prieteniile. Cam
aşa, probabil, urma să se finalizeze şi întâlnirea,
devenită ulterior sărbătoare, dintr-un început de
februarie 1989. Asistaserăm încântaţi la o dispută
filozofică a triunghului Marius Stan, Petrică
Cristea şi Grigore Spermezan. Spre finalul
dezbaterilor, omul surprizelor – cel puţin pentru
mine – Marius, ne-a delectat, cu stânjeneala-i
cunoscută şi cu sinceră modestie, cu câteva
desene, câteva caricaturi însoţite de epigrame,
apoi ne-a recitat, mai altfel decât până atunci,
câteva poezii de dragoste de mare rafinament.
Urma să ne despărţim, când, cu o voce încărcată
de emoţie, ne anunţă: „Ştiţi, azi a născut soţia
mea, am un fecior.” „Şi cum îl cheamă? Soţia cum
se simte?”, pică fireştile întrebări dinspre domnul
Pavlovschi, care ne-o luase înainte. „Tiberiu,
nume de roman”, a răspuns mândru Marius. „Am
adus şi eu o sticlă... E firesc, chiar dacă nu-i voie
într-o instituţie de cultură.” La despărţire, câţiva
dintre noi l-am însoţit spre spital. S-a convins că
totul e bine, apoi bucuria sosirii lui Tiberiu pe
lume am continuat-o până spre ziuă, acasă. Acolo
am continuat să descoperim un alt Marius care
ne-a recitat ore întregi din poeziile sale, din marii
poeţi ai lumii, ne-a dovedit că are o voce superbă,
acompaniindu-se de chitară. Tocmai trecuse, cu
ceva timp în urmă, din mână în mână, între
cenaclişti, cartea de nuvele a lui Cinghiz
Aimatov, „Cântecul stepei.” Punea atâta pasiune
în cântec, încât imaginaţia mea, ascultându-l,
pleca spre dragostea aceea simplă din stepă,
împărtăşită prin cântec...
Altă dată, ne surprinde din nou traducându-ne
direct din italiană, „Numele trandafirului”, în sala
Clubului Sindicatelor. Nu ştiu de unde şi cum
făcuse rost de film. L-am întrebat cu un fel de
curiozitate amestecată cu sfială: „Ştii şi ruseşte?
Şi franceza? Şi engleza?” mi-a răspuns la fiecare,
parcă cu un fel de jenă „Da.” Bănuiam că-şi
masca superioritatea atâtor aptitudini prin
discreţie. Mi-a fost teamă să continui cu
întrebările. Ştiam că este un foarte bun inginer la
„Ferite”; ştia filozofie cât un absolvent al
facultăţii respective; îl preocupau cercetările
avansate din fizică şi din chimie. Aşadar, cânta,
recita, desena, traducea, scria poezie, călătorea.
Mai ştiam că toate le făcea la modul serios.
„Renascentist”, mi-am spus şi am comunicat-o şi
altora cu toată convingerea. A plecat apoi, cu
familia, în Ameria. A ajuns la Los Alamos.
Desigur, cercetător. Se stabileşte apoi la Chicago,
cercetător la Argon National Laboratory şi
profesor la universitate, acolo unde cândva
predase şi Mircea Eliade. Apoi, surpriză: actor
într-un film american. Aflu între timp că ţine
conferinţe pe teme ştiinţifice la Bucureşti,
Milano, Roma, Paris, Tokio, Moscova, şi cine
mai ştie pe unde... Când vine în ţară, nu ne uită pe
noi, cei din cenaclu. Descoperim în „Helis”
nuvele de-ale lui. Ne entuziasmează. Dobrică ne
aduce vestea cea mare: „Să vedeţi că o să scoată
un volum!”
Acum pipăi volumul în mână: Marius Stan,
„CÂTEVA ZILE”, ed. Helis, 2013. Îi citisem cu
emoţie şi curiozitate nuvelele publicate număr de
număr, mai bine de un an, în revista noastră.
Aveam în farfurie feliile, dar nu aveam tortul
întreg. Îl savurez acum, odată cu cititorul, pe
îndelete.
Prima lectură, prima impresie: cele
paisprezece nuvele alcătuiesc un ciclu unitar.

Scriitorul pare să fi avut în subconştient
propoziţia lui Marin Preda: „Reale sunt
sentimentele, imaginate sunt împrejurările.” Cu o
„mică” diferenţă. Împrejurările sunt atât de
aproape de ziua de azi şi el este atât de aproape de
noi, în ciuda faptului că trăieşte în America de
aproape un sfert de secol şi trece anual (cred),
pentru „câteva zile”, şi prin România. Caracterul
unitar al volumului mai este dat şi de dominanta
psihologică, mai precis de felul în care supune
limba română unei discrete modelări pentru a-i
extrage limpezimea, savoarea, nuanţele şi
subtilităţile. M-am întrebat, avându-l în minte pe
Emil Cioran, la un moment dat: Oare nu cumva
limba română îşi dezvăluie posibilităţile infinite
de nuanţare mai uşor din partea unui autor român
care trăieşte într-un alt mediu lingvistic?
Recitindu-le încă o dată, făcând fişele de rigoare,
descopăr şi o altă componentă mult mai subtilă, a
volumului, cea filozofică, dată fiind de asociaţiile
care se pot face între motto-ul volumului, titlurile
nuvelelor şi „epilogul” (final deschis
interpretărilor multiple) fiecărei nuvele în parte.
Este, desigur, o noutate în literatura română,
întrucât acesta se constituie, de regulă, dintr-un
text nonliterar, aparent fără legătură cu textul
literar propriu-zis. Acesta, de multe ori, este
asemănător paradoxurilor lui Murphy, dar toate
susţin o „cheie” care cuprinde o morală cu
caracter general, adresată umanităţii.
Recunosc că am ezitat în a le încadra într-o
anume specie literară clasică. „Au dimensiunea
schiţei, mi-am zis dintru început, întrucât tratează
un singur eveniment din viaţa unuia sau a câtorva
personaje.” Ce mi-a atras atenţia, ulterior, a fost
faptul că, deşi consemnează un fapt obişnuit de
viaţă, în centrul fiecăreia se află o întâmplare
dramatică ce răscoleşte eroul. Şi-am mai
descoperit că nu era unul, ci totdeauna pereche
sau cuplu. Aşadar, situaţia limită, tensionată, a
acestora îi conferă valoarea de nuvelă. Gândul
mi-a zburat instantaneu spre nuvelistica lui
Rebreanu. Numai că la Marius Stan, situaţia
limită capătă o dublă determinantă: şi
psihologică, şi filozofică; mai mult, se împarte
raţional şi echilibrat între cei doi protagonişti.
Elementul de noutate pe care autorul îl aduce este
acel „epilog” cu valoarea unei sentinţe,
asemănător moralei dintr-o fabulă, trimiţându-l
automat pe cititor spre meditaţie, transferând
tensiunea psihologică spre un act de conştiinţă şi
de reflecţie.
Titlul volumului, „Câteva zile”, ca dealtfel
titlurile celor 14 nuvele, ridică semne de
întrebare, nu în sensul dificultăţilor de înţelegere,
ci multiplelor semnificaţii, relevând încă o
deschidere, dincolo, spre lumea exterioară, vie, a
cărţii. Este vizibilă dimensiunea temporală spre
care îl trimite pe cititor în prezent, ancorându-l
într-o realitate imediată, trimiţând la
autenticitatea demersului artistic. Nu are puncte
de suspensie, dar se subînţeleg. Gramatical,
sintagma, poate fi subiect sau complement direct
într-o frază. Capătă întregire deplină doar luat
împreună cu motto-ul cărţii: „Şi a zis Dumnezeu:
<<Să facem om după chipul şi asemănarea
Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările
cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se

târăsc pe pământ şi tot pământul!>> Şi a făcut
Dumnezeu pe om după chipul Său: după chipul
lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi
femeie.”(Vechiul Testament). Cheia pe care o
trimite autorul spre cititor vine din două sintagme
din acest text: „toate vietăţile ce se târăsc” şi „a
făcut bărbat şi femeie”, altfel spus, cu puţine
excepţii, personajele (bărbat şi femeie, pereche
sau cuplu) din carte, trăiesc drama degradării
morale. Obligatoriu, motto-ul trebuie asociat cu
paradoxul „epilogului” din ultima nuvelă, de fapt,
al întregii lucrări: „Totul se petrece de la sine. Noi
doar trebuie să ne împotrivim!” Cu alte cuvinte,
omul de aici, adică personajul literar este un
Dumnezeu la dimensiuni domestice. Paradoxal, a
uitat că este Dumnezeu, ne spune cartea.
Desigur că fundamentul acestei filozofii îl
reprezintă partea psihologică. Ceea ce
„povesteşte” fiecare întâmplare pare obişnuit, dar
pentru un cititor avizat; dominantă este foarte
subtila analiză psihologică a consecinţelor
întâmplărilor, ceea ce dovedeşte că autorul este
un fin observator al meandrelor sufletului
omenesc. Fiecare dintre nuvele porneşte de la o
întâmplare firească de viaţă, dar pledează pentru
filozofia superioară a vieţii.
„În Numele Tatălui”, Elvira naşte în spital,
înconjurată de doctori, de asistente, iar pe afară
soţul Alin Marinescu, împreună cu taică-său,
aşteaptă îngrijoraţi. Accentul psihologic nu cade,
cum ne-am fi aşteptat, pe actul în sine, care s-ar fi
putut încheia tragic, ci pe ceea ce se întâmplă şi
pare derizoriu. Descopăr, în text, două fraze
cheie: „Doctorul ăsta e nebun, nu ia bani”
(replica unei asistente) şi „Am completat acum
certificatul de naştere. O cheamă Zeno” (replica
soţiei obosită după travaliu). Soţul se aşteptase să
fie băiat, dar este pus în situaţia să accepte nume
de băiat pentru fetiţă, Zeno (plănuiseră anterior
dacă e băiat să primească nume de filozof grec).
„Epilogul” pare derutant la prima vedere: „Viaţă:
Sinteza proceselor biologice, fizice, chimice,
mecanice care caracterizează organismele;
faptul de a fi viu; stare a ceea ce este viu.”
(Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, ed.
Univers enciclipedic, 1998). Nuvelei acesteia nui lipseşte nici partea de poezie, legată de
embrionul iubirii: „O adiere de vânt împinge
fereastra spre curtea interioară. Se văd castanii
şi puţin din clădirea şcolii generale. Când s-a
mutat Elvira în clasa lui, în banca din faţa lui,
frunzele castanilor au îngălbenit şi-apoi s-au
făcut roşu-aprins. Unii spun că a fost de la bentiţa
roşie pe care Elvira o purta zi de zi, împotriva
regulamentului.”
În „Bradul”, pe un viscol cumplit de Bărăgan,
copilul aşteaptă împreună cu bunicul pe mămica
Ana, să vină cu cadouri din Italia. Ar vrea să aibă
un brad de Crăciun şi, contrar argumentelor
bătrânului, insistă să fie tăiat cel din curte.
Bunicul îi satisface capriciul. Copilul realizează
nenorocirea bradului şi rosteşte, în inocenţa lui:
„Mă duc să-i pun nişte apă.” „Epilogul” este
prezentat într-o statistică amară, luată din raportul
Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie,
(2008) care notează sec la capitolul Emigranţi:
Număr: 1,244, 052 (2005). Procent din
populaţie: 5717. Estimările interne variază între
2 şi 3 milioane de emigranţi. Alte surse dau valori
mai mici. De exemplu, Institutul Naţional de
Statistică a înregistrat numai 386,827 emigranţi
din 1990 până în 2006 (cetăţeni români cu
domiciliul în străinătate). Diferenţa rezultă din
felul în care institutul calculează numărul
emigranţilor, luând în considerare numai pe cei
(continuare în pag. 4)
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care şi-au schimbat adresa permanentă în
străinătate. Evident, numărul este subestimat.”
Un fapt de viaţă aparent minor, tăierea unui brad
pentru bucuria de o zi dezvăluie o tragedie
naţională şi fetişizarea ei.
Celelalte nuvele au teme rupte din realitatea
imediată: moartea unei românce la Veneţia („O
noapte la Veneţia”), un şofer în pană este „ajutat”
de ţigani („În căruţe colorate”); o fată violată, tot
ea stigmatizată, sfidează o nuntă („Nunta”); un
tată este traumatizat de vestea că fiul său consumă
droguri („Gara de nord”); un tânăr tânjeşte după
himera iubitei lui dispărute („O Bancă în Parc”);
infidelitatea conjugală („Cu fapta sau cu gândul”,
„Pe bani”), mitul dărâmării casei („Meşterul
Manole”); moartea stupidă şi înmormântarea
(„Răspântii” şi „Un loc luminos”); ultima,
„Bicicletele”, este construită pe motivul Păsării
Phoenix.
Farmecul lecturii provine din felul în care
cititorul savurează profunzimile filozofice şi
subtilităţile psihologice şi simbolistice ale
fiecărei nuvele. Mă voi opri, pe larg, asupra unei
bijuterii numite „Punctul de fugă”, unde, în
exterior, nu se întâmplă ceva deosebit, dar
candoarea şi emoţia sunt transferate în interior,
apoi îşi iau zborul spre cititor. La o margine de
drum, aşteaptă la ocazie o bătrână. Tot acolo, „doi
elevi de liceu se hârjonesc, se împing şi timpul în
prezent înaintează cu greu în Câmpia Română.”
Mai aşteaptă un bărbat „cam de treizeci de ani,
înalt, haină călduroasă, impermeabilă […].
Trage de pe umăr un rucsac ruginiu...” Se urcă
într-un autocar plin cu elevi de liceu, care „se
opinteşte împingând evenimentele către seară.”
Tânărul înaintează pe culoar prin înghesuială, se
aşază cu greu lângă o fată care are la picioare o
geantă mare, grea, o poziţie incomodă pentru el.
Autorul notează: „Aerul singurul mai are loc
între oameni, respiraţia, gândul fără întoarcere.”
Fata priveşte indiferentă pe geam, „fără să i se
vadă chipul.” Acest bărbat de lângă ea, tânăr,
puternic, sigur pe el se foieşte, „îşi caută un loc în
viaţă. Sigur, poate că e frumoasă, mai ştii?” Îi
simte „umărul ei, şoldul, coapsa, căldura
trupului ei firav.” Încearcă să se concentreze pe o
revistă, dar „ca un şobolan emoţia se strecoară
ronţăind marginile creierului.” Atingerea se
prelungeşte, înfiorându-l: „În costum de schi,
tânărul trup de fată, crud, fibră şi catifea,
privirea ei se stinge încet pe zăpadă peste Câmpia
Română”. Autocarul opreşte. Bătrâna coboară la
Andrăşeşti. Fata este pe punctul să adoarmă cu
capul pe umerii lui: „Fata respiră lent, sacadat,
şi respirarea îi inundă plămânii, inima, creierul,
sânii ca două vrăbii. Goală în hainele
imponderabile, transparente, fărâma asta de
viaţă cu puţin peste şaisprezece ani zâmbeşte în
somn. Emoţia primei zăpezi în iarna de mult
începută, frigul asupra pielii şi căldura
înlăuntru, ziua care abia mai pâlpâie.” La o frână
bruscă a autocarului, l-a prins de braţ: „Jumătate
cu drag, jumătate de frică, el s-a întors către ea,
mai puţin, atât cât s-o vadă mai bine.” O invită să
doarmă: „Fata respiră repede, sacadat.
Geamurile se aburesc de dogoarea obrajilor ei.
Acum îl priveşte în ochi, fără teamă.” Urmeză
momentul sublim, mângâierea: „Acum fata îl
priveşte drept în ochi, fără teamă. Jumătate cu
drag, jumătate cu frică, degetele ei subţiri îi ating
fruntea, pleoapa ochiului drept, obrazul aspru
neras.” Ce simte bărbatul? „Precum reculul unei
arme de foc, gestul acesta simplu îl izbeşte în
inimă. Sângele pleacă icnind.” Şoferul a pus
frânele, apoi „autocarul străbate Câmpia
Română ca o lanternă aprinsă scăpată în

fântână.” O altă treaptă: „Lângă el, în întuneric,
foarte departe lângă el, degetele subţiri ale fetei
ca vrăbiile i s-au cuibărit în palmă.” Ajung la
Urziceni. Un suspin: „Trebuie să cobor.” El face
un pas către uşă, apoi se întoarce: „Întinde încet
mâna şi, cu neţărmurită dragoste, cu neţărmurită
teamă şi dragoste, îi îndreaptă fetei o şuviţă de
păr.” Notaţia e demnă de finalul unei viitoare
pasionante poveşti de dragoste: „În marginea
drumului, un bărbat singur. Obrazul ei lipit de
geam. Bijuterii în vitrina nopţii.” Şi acum, morala
şi-o extrage singur cititorul din citatul-cheie, din
final, un mesaj adresat tuturor dispuşi să iubească
până la nebunie: „M-ar deranja să te aud într-o zi
răspunzând cu inocenţă la întrebările insinuante
pe care adulţii le pun copiilor: <<Cum gândim,
cum suferim? Cum am aflat numele soarelui? De
unde vine noaptea?>> Ca şi cum ei înşişi ar şti să
răspundă. Îţi doresc să fii iubită până la
nebunie!” (Andre Breton, L'Amour Fou, 1934)
(traducere din limba franceză)
Cu mintea lui exactă de fizician, cu mâna lui
talentată, Marius Stan nu lasă niciun rând la voia
întâmplării. Fiecate motto, fiecare titlu, fiecare
„epilog” (un final deschis), fiecare întâmplare,
fiecare imagine transmit un mesaj moral care îl
dublează pe cel artistic. Îşi dau mâna, în acest
volum, în mod fericit, rigoarea omului de ştiinţă
cu talentul artistului. Cu subtilitate, el dirijează
inteligent lectura cititorului dinspre întâmplare,
spre consecinţele acesteia în străfundurile
conştiinţei, îmbrăcând fraza într-o haină stilistică
impecabilă. Un costum Armani nu stă pe un
zlătar. Comparaţia amplă este arma sa stilistică, în
care adună toată tensiunea psihologică şi
meditaţia asupra vieţii spre a o trimite mai
departe:
„Medicul porneşte cu acelaşi pas grăbit, cu
privirea în pământ, ca şi cum ar trage grupul de
studenţi după el cu funii nevăzute.” („În Numele
Tatălui)
„Ca-ntr-o bobină de film arsă de becul încins,
imaginea bradului se destramă în ochii aprinşi ai
copilului.” („Bradul”)
„Adevărat, Felicia a tras de întâlnirea cu Vlad
toată ziua ca de o pătură lungă şi lată.” („O
noapte la Veneţia”)
„Se opreşte pentru a înghiţi nodul pricinuit de
viaţa distrusă a fiului său, băiatul lui cel drag,
speranţa lui la nemurire” („Gara de Nord”)
„În ochii ei verzi şi minunaţi se vede spinarea
lui Vasile apărând ritmic la nivelul geamurilor la
fel ca-n seara când a băgat-o cu forţa în maşină şi
ia rupt hainele şi i-a arătat el ce înseamnă un
bărbat adevărat.” („Nunta”)
„Toţi o privesc cu un amestec de ură şi invidie
şi nimeni nu o apără aşa cum stă într-un colţ,
căprioara rătăcită în miriştea nunţii, în bătaia
focului.” („Nunta”)
„Tăcerea lui o cheamă în fiecare seară... mai
ales acum când ochii îi joacă în lacrimi... şi
izbucnirea unui sentiment în apropierea fricii,
precum merii înfloresc a doua oară.” („O Bancă
în Parc”)
„Vai cum o priveşte Tudor ca un elev de liceu
îndrăgostit de profesoara de mate, cum o soarbe
din priviri ca un puşcăriaş stătut.” („Cu fapta sau
cu gândul”)

„Gândul acesta îl bucură mai mult decât
orice, mai mult decât sărutul Corinei, mai mult
decât încordarea şi ţipătul ei scurt care a lansat
artificii pe cerul oraşului.” („Pe bani”)
„De când s-a mutat la Bucureşti parcă nu mai
are somn, viaţa lui e un amestec de vis şi realitate,
un fel de mahmureală ca după o nuntă la Sineşti.”
(„Meşterul Manole”)
„Alexandra izbucneşte în plâns, îşi acoperă
faţa cu palmele hohotind, cu o disperare fără
contur ce avansează haotic, ca apele Dunării la
Cazane.” („Răspântii”)
„Mare lucru ţuica asta, face oamenii să
alunece ca peştii.” („În loc luminat”)
„În spatele lui doi tineri se sărută pătimaş ca
pe coperţile romanelor de dragoste. Oraşul ăsta e
viu.” („Biciclete”)
Marius Stan, cu un ochi permanent atent la
realităţile româneşti, dar cu unul şi mai atent la
evoluţia literaturii române contemporane, de
acolo, din America, de care ne desparte doar
„gârla” Atlanticului, reinventează nuvela de
analiză psihologică în literatura română
contemporană, adăugându-i o simbolistică
proaspătă, conferindu-i şi o dimensiune absolut
necesară, cea filozofică. Marii prozatori români
şi-au început şi şi-au anticipat aventura literară cu
exerciţii nuvelistice. Şi în cazul de faţă (intuiţia şi
experienţa îmi spun că nu mă înşel), cred că
literatura română contemporană se găseşte în
pragul unei creaţii de avengură. Cu certitudine,
Marius Stan îşi va da examenul maturităţii
artistice printr-un mare roman psihologic. Acest
început era necesar. L-a făcut. Temeinic.

Dan Elias
Oricâte primăveri
De câte ori nu ţi-am spus!
De câte ori nu te-am rugat
Cu cerul şi cu pământul pe buze
Şi chiar ţin minte cum o dată
Ţi-am căzut în genunchii
Pe care nu-i mai aveam
În aburul de sub mine
Şi te-am implorat să mă vezi,
Să mă asculţi şi să mă uiţi!
Dar tu, nu! Ieşi mereu desculţă pe-afară
Să pui foc nămeţilor cu tălpile tale.
Înţelege că nu se poate!
Că oricâte primăveri vei aduce,
De aici nu va mai răsări
Decât iarbă!

Şi poate astfel
Mi-am pus ochii să curgă pe lângă tine,
Două fluvii pulsând în aerul dimineţii,
Ca să-ţi poţi spăla faţa cu privirea mea.
Şi poate astfel, într-o zi,
Vei putea vedea tot ce-am văzut eu.

Teama
Te-ai supărat că nu te strig,
Că nu urlu ca un nebun
Făcându-ţi semne disperate
Cu umbra mâinilor.
Mi-e frică să nu se sperie cireşul
Crescut fără să ştie deasupra mea
Şi să nu-ţi mai poată face cireşe

Coşciugul e descoperit şi o muscă se aşează pe
faţa vineţie a lui Dumitru. Da, Dumitru a făcut infarct
acum două zile, pe la zece dimineaţa, când ducea o
roabă cu lemne la magazie. A căzut aşa pe o parte,
peste răsadurile de roşii. E îmbrăcat frumos
Dumitru, la costum, cu cămaşă albă şi cravată de
mătase. Numai faţa vineţie îi strică aspectul. O
bătrână îmbrobodită îi pune pe ochi o batistă însă
după numai o clipă o ia înapoi, curprinsă de
remuşcări. „Dacă, Doamne iartă-mă, mi-acoperă şi
mie ochii când oi muri?”
Maria, nevasta de-a doua a mortului, îl jeleşte
corespunzător: „Dumitree... Dumitree... cui mă laşi
tu pe minee...?” Musca bâzâie şi se aşează iar. Cu un
gest rapid dar discret, Maria o goneşte şi continuă să
jelească: „Cum te-ai dus tu Dumitree şi m-ai lăsat
singură pe lumee...”
De fapt „singură pe lumee...” e o exagerare. Maria
are doi copii din prima căsătorie, ca să nu mai vorbim
că se ţine cu Gheorghe, vărul lui Dumitru, ăla înalt şi
cu pistrui.
Singura care plânge cu adevărat e Simina, fata lui
Dumitru din prima căsătorie, cu Garofiţa. Garofiţa a
murit acum treizeci de ani, când Simina era în şcoala
primară, aici, în comună. Fata l-a iubit pe tatăl ei
pentru că era bun la suflet şi îi vorbea frumos. L-a
iubit chiar şi după ce s-a măritat şi a făcut doi copii şi
s-a mutat la oraş, l-a iubit din depărtare, fără să-l vadă
prea des. S-a mai întâlnit cu el aşa, la un an, doi.
Odată, de Paşte, Simina i-a făcut un cozonac cu nucă,
cum îi plăcea lui. Anul ăsta Dumitru n-a mai prins
Paştele, nici şaptezeci de ani n-a prins.
Maria şi-a scos basmaua neagră, a cules cîteva
scame şi apoi şi-a pus-o la loc, cu nod sub bărbie, cum
se cuvine. A fost un om bun Dumitru; în zece ani de
căsnicie n-a bătut-o niciodată, nici măcar n-a ţipat la
ea. Gheorghe îi mai trage câte una, aşa, din iubire,
mai ales la beţie. După cum bine ştiţi, Maria ţine ţuica
ascunsă în dulap după pungile cu mălai şi o mai
încearcă din când în când. Îi mai dă şi lui Gheorghe,
să-l înveselească. Mare lucru ţuica asta, face oamenii
să alunece ca peştii.
Hai că a dat Dumnezeu şi a venit bocitoarea. Şase
sute de mii i-a dat pentru toată ziua, adică şi acasă şi la
cimitir. E bocitoare bună, din satul vecin. A adus-o
Vasile cu maşina, pe banii lui. „Tanti Maria, pun
benzină dă la mine şi-o aduc da' vreau şi eu ceva de la
Nea Dumitru”. „Ce vrei mă?” l-a întrebat Maria.
Vasile s-a foit puţin mototolind basca învineţită de
soare şi pe urmă şi-a luat inima-n dinţi: „Păi... puşca
de vânătoare, că lu' matale şi-aşa nu-ţi mai trebuie”.
Simina a ieşit în curte, are nevoie de aer, de aer şi
de linişte. Are cancer la sân, ca maică-sa. Peste numai
trei ani o să fie frumoasă şi moartă într-un coşgiug de
lemn lustruit, cum se fac acum. Abia a găsit pentru
tatăl ei un coşciug din fag, nu cutia aia în care vroia
să-l îngroape Maria. Pentru Simina e important să fie
un coşciug bun, ermetic, să nu intre gândacii în el.
Sunt o mulţime de gândaci la cimitir, din ăia mici,
roşii, „Ochii Domnului” cum le zice lumea.
Prin fereastra deschisă se aude bocitoarea:
- Dumitreee, Dumitreee, cum te-ai grăbit tu să
pleci şi ţi-ai lăsat fata singură pe lumeee...Of
Dumitreee... ce să face ea fără tineee...
Bocitoarea se întoarce scurt către Maria: „Cum o
cheamă pă fată?” „Simina” –răspunde Maria.
- Ce să face Simina fără tine Dumitreee...Of,
Dumitreee...
E primăvară şi au îmbobocit merii din spatele
curţii. Peste puţin se intră în Postul Paştelui, prilej de
curăţire trupească şi sufletească. Toate păcatele şi
mizeriile vieţii de zi cu zi vor fi spălate cu Sângele
Domnului, sau cel puţin aşa crede Simina, aşa cum
stă sub mărul îmbobocit. Câteva flori au şi apărut,
albe, curate, izbăvitoare.
Camionul porneşte şi cîteva ţipete salută plecarea
lui Dumitru. Un acordeonist adus din satul vecin
inundă coloana mortuară cu o melodie sfâşietoare, de
o tristeţe desăvârşită, cum numai moartea în
primăvară poate să producă. În inima Mariei s-a
cuibărit o fericire stranie, un fel de bucurie că totul sa sfârşit şi a reînceput. E un amestec de durere şi
voioşie. Sigur, a murit Dumitru, dar uite că lumea nu

s-a sfârşit, parcă nici nu s-a schimbat prea mult.
Soarele e încă pe cer, merii dau în floare, doi câini
latră pe marginea drumului, viaţa merge înainte.
Simina nici nu ştie cum au ajuns la biserică. Parcă
s-au oprit de câteva ori, la şcoală, la primărie, la tot
felul de intersecţii, ba chiar şi la Monumentul Eroilor
Căzuţi în Războaiele de Apărare a Patriei. N-a văzut
nici când au băgat coşciugul în biserică, nici când lau scos. Îşi aminteşte doar cuvintele preotului, vocea
lui gravă şi cumva blândă, împăciuitoare:
„Dumnezeul duhurilor şi a tot trupul, Care ai
călcat moarte şi pe diavol l-ai surpat şi ai dăruit viaţă
lumii Tale, Însuţi, Doamne, odihneşte sufletul
adormitului robului Tău Dumitru în loc luminat, în
loc cu verdeaţă, în loc de odihnă, de unde a fugit toată
durerea, întristarea şi suspinarea. Şi orice greşeală ce
a săvârşit el cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul, ca
un Dumnezeu bun şi iubitor de oameni, iartă-i. Că nu
este om care să nu greşească; numai Tu singur esti
fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veac şi
cuvântul Tău este adevărul”.
La ieşirea din cimitir Maria şi Simina sunt
consolate de rude şi prieteni, ba chiar de necunoscuţi
care speră să fie invitaţi la masă. „Lasă bre că trece şi
asta... Condoleanţe din partea naşilor... Suntem
alături de dumneavoastră... Dumnezeu să-l ierte...
Doamna Simina, ne pare tare rău, tare rău...Săru
mâna Tanti Maria.. Dumnezeu să-l ierte.” Mulţimea
pleacă apoi către casă, Maria cu bocitoarea în maşina
lui Vasile, Simina singură în maşina soţului ei,
singură pe scaunul de piele neagră, singură la volanul
Mercedesului negru, cu radioul dat tare, pe ştiri: „La
Palatul Cotroceni a avut loc azi o întâlnire între
Preşedintele României şi...”
În spatele casei, la o masă de lemn, Gheorghe şi
Vasile ciocnesc un pahar de ţuică.
-A murit şi Nea Dumitru – zice Vasile, după care
trage o duşcă.
Gheorghe bea şi el, apoi îşi mai toarnă un pahar şi
îl dă pe gât. Se şterge la gură cu dosul palmei, acela cu
care o loveşte peste gură pe Maria, şi îşi mai pune
nişte ţuică.
-Mi-a lăsat mie puşca –zice Vasile - e nemţească,
din timpul războiului. A vrut să i-o ia ruşii da' el a
ascuns-o-n porumb. Bună puşcă, nemţească, n-are
moarte.
Gheorghe mai bea un pahar şi iese din curte, n-are
chef de parastas sau mai degrabă se teme că-l
vorbeşte lumea. Nu că i-ar păsa, dar parcă nu e bine să
stea pe lângă familia lui Dumitru. Toată ziua l-au
pironit ochii încinşi de plâns ai Siminei, ca fierul
înroşit l-au pironit. Se tot uita la el, aşa, ca la judecată.
Abia a putut să ducă crucea, mai mai să o scape în faţa
camionului. Aşa că mai bine pleacă acum până nu e
prea târziu.
-Vasile, treci la masă! Hai că să răceşte mâncarea.
Hai că ai băut destul.
Bocitoarea mănâncă fără grabă, numărând
dumicaţii. A îmbătrânit frumos, nici nu zici că are
şaptezeci de ani. Şaptezeci şi doi, mai precis. S-a
obişnuit repede cu meseria asta, mai ales după ce a
învăţat-o o vecină să nu se uite la mort. I-a zis să ţină
mâna pe marginea coşciugului şi fruntea rezemată de
braţ. „E mai bine aşa” –i-a zis vecina – „mai bine să
nu te vadă mortu'”. S-a gândit şi ea că e mai bine, că
dacă Doamne Fereşte se întâlneşte cu toţi ăştia pe
care i-a jelit pe lume ailaltă, acolo unde ne ducem cu
toţii? Dumitru, de exemplu, dacă se întâlneşte cu
Dumitru şi o întreabă: „Ia zi, m-a plâns Maria?” Cum
o să-i spună că da sau că nu. Nici să minţi nu poţi dacă
nu ştii adevărul.
E multă lume la parastas. Mesele sunt aşezate
rânduri-rânduri şi oamenii stau care pe scaune care
pe băncuţe de lemn. Vecinele s-au adunat de
dimineaţa şi au făcut două sute de sarmale şi o oală
mare de ciorbă. Simina a dus nişte mezeluri şi
măsline. A vrut să aducă şi pâine dar i-a zis Maria că
„Nu e nevoie, facem pâine de casă la cuptor, cum îi

plăcea lui Dumitru”. Vin
au, Slavă Domnului, că
a fost un an bun, roditor.
Vasile s-a cam pilit şi
ridică paharul.
-Dumnezeu să-l
ierte! – zice el cu limba
împleticită.
Ar vrea să verse o
picătură, după cum se
cuvine, dar Maria îl
Marius Stan
opreşte din priviri. Tocmai a
pus covoare în toate camerele, chiar şi pe holuri, ba
chiar şi pe prispă, să vadă lumea că nu sunt nişte
amărâţi, că au agonisit şi ei ceva la viaţa lor. Aşa că no să-l lase pe beţivul ăsta de Vasile să verse vin pe
lucrurile ei.
Vasile dă paharul peste cap şi începe să cânte:
-Şi-a murit Dumitru... Şi-a murit Dumitru...
Mesenii se opresc care din mâncat, care din bârfit.
Asta ar fi chiar culmea.
-Şi-a murit în şură... cu mâna pe...
Jap! Jap! - îi trage bocitoarea peste ceafă.
-Taci din gură, spurcatule!
Vasile însă se dă la o parte şi continuă să cânte:
-Şi-a murit în paie... cu mâna pe...
De data asta un bărbat îl trage de braţ şi îl scoate
pe usă.
-Mă, ţie nu ţi-e ruşine? Te-aud femeile astea,
copiii. Taci că acu' te pocnesc, beţivu' dracului.
-Da' ce-am zis bre? Am zis c-a murit. Ce, n-a
murit?
Bărbatul îl îmbrânceşte către poartă.
-Du-te mă acasă şi te culcă. Hai, să nu te mai prind
pe-aici!
Lângă fântână s-au adunat păsările. A vărsat
cineva apă şi a aruncat boabe de porumb. Sunt multe
orătănii: găini, raţe, chiar şi o bibilică. De mult n-a
mai văzut Simina o bibilică, alb cu gri, frumoasă
pasăre. Ce bine e la aer, devense insuportabil în sala
de mese, toată lumea discuta politică, alegeri,
primărie, drumuri neterminate, pensii, mai ales
pensii. Ciudat, Maria a dat de pomană toate lucrurile
lui Dumitru, inclusiv costumul de haine în care s-au
cununat. N-a putut să-l îngrope în costumul ăla, a
încercat dar nu-l mai încăpea. Simina nu s-a băgat, nu
e treaba ei. Nici nu mai ştie care mai este rolul ei în
această familie, în această viaţă. Poate în Rai va fi
educatoare sau soră medicală, trebuie să fie şi acolo
şcoli şi spitale, mai ales spitale.
După ce a traversat calea ferată, Gheorghe şi-a
amintit că a lăsat cazmaua la Maria, în spatele casei.
S-a întors, apoi s-a oprit chiar între linii, cu un picior
pe traversa de lemn şi altul pe şina metalică. Parcă nar avea rost să se mai întoarcă; e parastas, lumea
mănâncă şi bea, Maria e cu treabă, mai e şi Simina,
mai bine nu. Pe de altă parte, i-ar trebui cazmaua să
sape groapa pentru un măr; a zis Maria că îi dă un măr
numai să vină să-l ia. Şina metalică tremură uşor, apoi
ceva mai tare, semn că se apropie un tren, probabil un
marfar. Gheorghe se uită în lungul căii ferate şi
deodată o taie îngrozit peste mirişte. I s-a părut că
vede un bărbat venind către el, un bărbat în costum,
cu cămaşa albă şi faţa vineţie. Doamne Ajută şi
Păzeşte!
-Şi cum vă spuneam, primarul şi-a luat
motocicletă. Am văzut-o eu, o Hondă albastru cu alb.
Nu glumesc, să vezi ce merge cu ea, ca la curse.
Mesenii se amuză, cineva imită o motocicletă:
„Bruum! Bruum!” şi toată lume râde.
-Daţi şi la noi nişte vin! - strigă Ion, ginerele lui
Vanghelie - şi pâine dacă mai e!
-Este, cum să nu fie – zice Maria în drum spre
bucătărie - aduc acuma! Ţuică mai trebuie?
-Adu şi ţuică, că e păcat să să strice! - şi iar râsete,
veselie.
Simina îşi ia inima în dinţi şi se ridică în picioare.
Mesenii se opresc iar din mâncat, din bârfit. Simina
ridică paharul şi varsă o picătură pe covor:
- Dumnezeu să-l ierte! – zice ea cu faţa împietrită.
- Dumnezeu să-l ierte! - răspund mesenii -

Şi totuşi...
”Apocalipsa”
Se împliniseră două luni de
când întreaga „media”, dezbătând
mai în glumă mai în serios hieroglifele mayaşe, anunţau
„apocalipsa” nici mai mult nici mai puţin decât fix pe 21
decembrie 2012. Scenarii şi supoziţii au început să apară
în flux continuu, fiecare aducându-şi obolul...
Ziua de 21 decembrie a trecut însă în zbor fără a lăsa
nicio urmă...
Nicio urmă, da, dar umbre ale ei, ale apocalipsei, au
existat totuşi, oamenii începând să privească altfel în jur,
având parcă altfel de ochi pentru „cruda realitate”,
convinşi tot mai mult că apocalipsa... totuşi...
Dar mai bine să enumerăm mărturiile.

Apocalipsa după Nuţa
Era ziua de Crăciun când Nuţa veni la mine şi-mi ură
cu tonul cel mai puţin convingător cu putinţă:
- Naşa, La mulţi ani! Îţi doresc aşa că poate la tine or fi,
că la mine pot să spun că a venit „apocalipsa” !
- Cum aşa ! zic eu derutată
- Păi, umblu eu printre cei vii, dar sufletul mi-e încărcat
de amărăciune şi supărare. Sunt atât de depresivă că nu-mi
trebuie nimic... ce mai !... La mine, continuă ea, a pornit
totul nu pe 21 decembrie, cum zic „ăştia”, ci pe 19
decembrie...
- De ce, măi ?! încercai să intervin.
- Păi, pe 19 a murit Bruno, seara pe la 4, dar l-am văzut
cum se zbătea de moarte încă de dimineaţă. Ştiam că va
muri, un câine nu trăieşte mai mult de 20 de ani şi el îi avea.
Încă mai am în minte scâncetele lui şi felul cum bătea cu
labele în pereţii coteţului... L-am mângâiat, l-am învelit, iam dat lapte... dar tot a murit... În noaptea aceea nu am
dormit, gândindu-mă şi la iepuraşul nostru „Riţi”, care,
bătrân şi el, nu mai mâncase de vreo trei zile... Pe 20 de
dimineaţă, primul meu gând a fost să-l scot din cuşcă şi săl las liber prin toată sufrageria, măcar în ultimele zile să
aibă libertatea de a se mişca, libertate de care l-am privat
vreme de 7 ani. Făcându-mă că nu-mi pasă de urmele
lăsate pe covor, l-am ademenit cu ce-i plăcea lui mai mult,
morcovi şi biscuiţi. Nu s-a atins de mâncare dar eram
mulţumită că din când în când mai ţopăia.
În dimineaţa zilei de 22 decembrie la ora 6 era mort ! Lam îngropat şi pe el ca şi pe Bruno într-o groapă săpată
lângă gard.
Cel mai tare însă a suferit Laura, pentru care iepuraşul
era mascotă şi amintire de suflet, cadou primit cu 7 ani în
urmă. Până seara, Laurei i s-a declanşat o criză de fiere. A
doua zi, pe 23, în drum spre farmacie, şi-a pierdut
echilibrul, căderea afectându-i ultima vertebră,
„coccisul”. De atunci stă în pat cu dureri groaznice...
Tot pe 23, seara pe la 6, mă sună tata că s-a îmbolnăvit,
că are temperatură şi o intoxicaţie pe tot corpul... La 11
noaptea eram cu el la Spital, reuşisem să-l internez, după
patru ore de aşteptare în urma unui cordon interminabil de
pacienţi cu fracturi multiple, cu indigestii, cu intoxicaţii şi
câte altele... aşa, ca de „sfârşit de lume” !
- Într-adevăr, Nuţa, grozavă situaţie ! încercai eu să
conchid.
- Dar stai, că nu e totul. Aseară, văzând că nu-mi e bine,
mi-am luat tensiunea... şi ce am constatat ?
- Ei, ce ?
- Era iar inversă.
- Adică cum „inversă” ?!
- Adică la mine „minima” este mai mare decât
„maxima”.
- Cum, mă ?!
- Păi, de exemplu, dacă cineva are tensiunea 13 cu 8,
este bine, dar dacă o are 12 cu 14, nu mai este bine, pentru
că minima, cea de-a doua, nu poate fi mai mare decât
maxima, adică prima.
- Da, zic.
- Ei, şi eu aveam 11 cu 13 !
- Hai, mă !
- Aşa că şi aseară, în ajunul Crăciunului, eu eram la
Spital la Camera de Gardă. Se pare că totul este de la o
infecţie renală pe care trebuie să o tratez mai atent. Mi-au
pus o perfuzie şi, singură în salon, priveam îngândurată
spre salonul de vis-a- vis, uşile fiind deschise. Acolo,
întinsă pe un pat, zăcea o femeie care avea gura larg

deschisă şi ochii daţi peste cap, respiraţia îi era greoaie şi
zgomotoasă. Am privit-o tot timpul. Aproape de miezul
nopţii de acolo nu s-a mai auzit nimic. Mi-a trecut prin
minte că la acea oră copiii îl aşteaptă pe Moş Crăciun să
vină încărcat cu jucării... Când a apărut asistenta să-mi
scoată perfuzia, am atenţionat-o:
- Vedeţi că în salonul acela a murit o femeie !
- Nu a murit, aşa au lăsat-o şi familia a plecat.
- A murit, că nu mai respiră.
- Nu, aşa este de aseară.
Am tăcut, realizând că nu se dorea, la acea oră, nici
chemarea medicului de gardă pentru certificatul
constatator şi nici chemarea medicului de la morga pentru
predarea cadavrului... Ei ştiau mai bine... în fond „şi
mâine mai este o zi”...
Cu braţele atârnând şi parcă dezarmată, fina
concluzionă:
- Zău aşa, naşa, ce vrei mai mult ! La mine a venit
„Apocalipsa”!

Apocalipsa după Iulia
- Mamă, zise fata mea cu ocazia vizitei pe care ne-a
făcut-o de Crăciun, în Bucureşti faci cunoştinţă cu
Apocalipsa la fiecare pas, încă de pe scara blocului până în
centru, la Universitate !
- Eşti tu prea exagerată ! replica-i.
- Ei, na! Spune şi tu, mai poţi trăi pe lumea asta cu
oameni, vecini chiar, care au aşa o scârbă de tot şi toate
încât ajung să-şi scrie pe uşa apartamentului:
„Dacă suni pentru colinde de căcat,
Dacă eşti vreun popă care behăie slujba,
Dacă întrebi de vecini ori orice altceva care nu aduce
vreun ban,
Te bat de te damblagesc !” ?
- Păi, continuă ea, poţi trăi între oameni care nu mai au
nimic sfânt ? Şi cum să faci tu, ca individ, să poţi păstra
totuşi ceva sfânt ?! E un cerc vicios, e „sfârşitul”!
- Nu mai departe decât ieri, continuă ea, am ajuns la
Universitate, şi nu-ţi spun ce imagine „apocaliptică” putea
să-ţi ofere Bucureştiul în centrul centrului său, la început
de mileniu III... Peste tot, lângă vechile statui, numai
tarabe la care se vindeau de toate, de la grămezi de ciorapi
tricotaţi la grămezi de „moşi crăciuni” puşi să cânte, pe
toate tonurile cu zurgălăi şi clopoţei, acelaşi obsedant
”gingle bell”. Printre tarabe erau risipite grătare, de unde
fumul şi mirosul de mici şi cârnaţi se amesteca cu „gingle
bell-urile” şi muzica lăutărească. Vacarmul era de
nedescris, lumea se îmbulzea peste tot, copiii străzii nu
mai conteneau cerşind: „Înduraţi-vă, nu am mamă, nu am
tată, parcă sunt făcut din piatră !” şi cântând nişte aşa-zise
colinde al căror înţeles îmi scapă... Dinspre dealul
Mitropoliei, uriaşe staţii radio transmiteau slujba de
„Ajun” şi, în tot acest spaţiu grotesc de sunet şi imagine, pe
trotuarul Universităţii edilii au considerat că este strict
necesar să amplaseze şi nişte cabine de W.C.ecologice ale
căror uşi nu se mai închideau, câţiva folosindu-le chiar şi
aşa, oferind străzii un spectacol ruşinos de cea mai
veritabilă „apocalipsă”...

Apocalipsa după Rareş
Cam în aceeaşi vreme, nepotul nostru, în vârstă de 6
ani, îmi zise:
- Lili, eu vreau să stau în fotoliul din bibliotecă.
- De ce, mamaie ?
- Sandu mi-a spus că dacă stau printre cărţi ele mă vor
proteja de un mare cutremur.
- Eu am crezut că dacă stai printre calculatoare.
- Nu, printre cărţi, ele sunt mai bune decât
calculatoarele.
...Rămâne valabilă până astăzi întrebarea unicului
Shakespeare „A fi sau a nu fi ?”, numai că la noi ar putea
suna cam aşa: „Este sau nu este apocalipsă ?”

Vis premonitoriu
Fratele meu, Costel Balcan, avocat cu bun renume al
urbei noastre, este bine cunoscut în familie pentru visele
sale premonitorii, mai întotdeauna prevestitoare a unor
iminente tragedii.
Astfel, în noaptea de 25 spre 26 septembrie 2012, el se
visează mergând într-o trăsură neagră. Trăsura era fără

birjar şi drumul, străjuit de plopi foarte înalţi şi negri, abia
se zărea printr-un întuneric pâclos. La un moment dat
trăsura se împiedică de o coroană mortuară formată numai
din rădăcini negre de copaci. Trăsura alunecă într-o parte.
Costel, ştiind că o are pe Neta, soţia lui, alături, priveşte
îngrijorat spre ea şi o vede greu, ca prin ceaţă, având o
figură galbenă ca de ceară... Porneşte iar trăsura intrând pe
o poartă ce trebuia să fie a unui parc dar de fapt era a unui
cimitir. Cimitirul era plin de lume iar de pe o bancă îi
privea, îmbrăcată în doliu, Lia Ojog, veche cunoştinţă,
judecătoare la Urziceni.
Peste numai câteva săptămâni, în seara zilei de 15
noiembrie, la ora opt fără un sfert, Neta pleca dintre cei vii
având aceeaşi figură galbenă ca de ceară...

Micul povestitor
Dragoş Dinu este nepotul fratelui meu, Costel Balcan,
şi are numai 7 ani.
Deşi aflat încă la vârsta când poveştile celor mari
trezesc primele emoţii, totuşi, de mai bine de 2 ani, Dragoş
este cel care-şi adoarme bunicul depănându-i fie basme
bine cunoscute tuturor fie jocuri ale propriei sale
imaginaţii. Fără a-şi refuza bunicul niciodată, docil, matur
şi responsabil, îşi abandonează propriile preocupări
copilăreşti şi se strecoară în pat lângă el, şoptindu-i la
ureche cele mai curate şi mai nevinovate vorbe ce au fost
spuse vreodată...
Invariabil începutul sună astfel:
- Dragoş, tataie, hai lasă şi tu joaca, că mi-e somn ! Vino
să-mi spui o poveste !
Până în urmă cu un an, poveştile lui Dragoş erau creaţie
proprie şi aveau acelaşi început: „Totul s-a petrecut într-o
frumoasă dimineaţă de vară când soldaţii verzi înarmaţi
numai cu puşti şi pistoale au fost atacaţi cu tunuri şi
tancuri de soldaţii albaştrii...”
Dar de un an...
- Tataie, nu mai vreau să-mi spui poveşti cu tunuri şi
tancuri, nu mai vreau cu razboi !
- Atunci de ce ai mai pus steagul tricolor în curte şi-mi
ceri în fiecare dimineaţă să prezint raportul privind
mişcarea în teritoriu a trupelor vrăşmaşe, adică a lui mama
şi mamaia ?! Ieri, după ce ţi-am raportat că sunt înarmate
până în dinţi, mama cu un polonic şi mamaia cu o mătură,
ocupând poziţii strategice, una în bucătărie şi alta în
grădină, ai spus că trebuie să ne retragem pentru
reorganizare şi apoi ai capitulat în faţa duşmanului
acceptând să pleci la piaţă.
- Lasă asta, gata cu războiul, mai bine spune-mi
„Punguţa cu doi bani” !
- Nu vrei „Capra cu trei iezi”, să vezi cum s-a luptat
capra cu lupul şi cum a învins capra pentru că avea o
groapă cu jăratec ?
- Nu, eu vreau cu „Punguţa...”, răspunse alintat
bunicul.
Şi astfel, de un an de zile, micul Dragoş deapănă zilnic
aceeaşi poveste bunicului... Ca să scape mai repede şi ca să
nu-l mai prindă şi pe el somnul, Dragoş a recurs la o
strategie: îşi pune două scaune lângă pat, se întinde pe ele
pâna la urechea bunicului şi apoi rar, tărăgănat şi lungind
cuvintele, spune numai jumătate din poveste, până la
primele sforăituri...
Altă dată au loc veritabile negocieri:
- Tataie, vino să-mi spui o poveste ! răsună glasul
bunicului.
- Da, vin, da pe care ?
- Mai e vorbă ! „Punguţa cu doi bani”!
- Ţi-o spun, da numai până la fântână.
- Bine, până la fântână.
Băieţelul începe, şi o face ca şi când s-ar juca cu
bunicul, având rolul lui moş Ene.
- Ei, doar ştii, a fost odată o babă care avea o găină şi un
moş care avea un cocoş... Deja se aud sforăituri... Bunicul
doarme...
Intr-o astfel de dupăamiază i-am surprins şi eu pe
amândoi... dormeau cap în cap, Dragoş întins pe două
scaune şi Costel în pătuţul din bucătărie. Adormise şi
nepotul. Imaginea era idilică.
I-am privit îndelung, zâmbind la gândul că mai bun
balsam sufletesc decât acela de a-ţi spune nepotul poveşti,
nu există pe lume !
(urmare în numărul viitor)

Dans
Clopotul zădărniciei bate-n turnul disperării:
Între trupul meu şi moarte-i dansul cuiului cătării.
Viscolul se înteţeşte şi m-alungă tot mai tare
Spre implozia de mine pe-o câmpie fără zare.
Puiul lupului totemic va uita să-mi iasă-n cale
Să mă poarte pe tărâmul insomniei ancestrale.

Timpul? Un fluviu de nisip, rostogolind spre o
mare necunoscută toate castelele ridicate aiurea pe
plajele lui. Dacă ar putea exista un observator
independent şi exterior, atunci acel cineva l-ar putea
descrie, depunând mărturie despre cum arată şi ce
sunete scoate la pipăit. Teoria noastră, a celor
rostogoliţi, este aceea că el nu are decât interior, un fel
de groapă comună a formelor unde se îngrămădesc
toate lucrurile finite. (Aici ar merge spusă suprema
banalitate; „Dumnezeu este dincolo de timp! Singur
înafara realităţii modelată cu propriile palme.” Numai
că „singur” nu se traduce prin „unic”, ci chiar prin
sentimentul singurătăţii, ceea ce ne poate complica
definitiv înţelegerea. Unicitatea celor „fără început şi
fără sfârşit” poate fi matricea singurătăţii?)
Secundele au culoarea corpurilor pe care le
destramă. De la roşu la alb, de la opac la translucid,
într-o permanentă schimbare a nuanţelor şi a structurii
cristaline. Din acest punct de vedere toamna poate fi
definită ca o matematică a culorilor, timp aluvionar
aşezat în straturi suprapuse în funcţie de densitatea
putrezirii. ( A se vedea definirea timpului ca
„dumnezeul distrugător” al obiectelor, cu suflet sau
fără, pe care le aduce în realitate „dumnezeul creator”.
Din această perspectivă, cei doi nu sunt expresia a
două principii contrare, ci mecanismele unei
continuităţi regeneratoare. În trinitatea spaţiului
hindus, Shiva este „distrugătorul” iar Brahma
„creatorul”, nici unul dintre ei neputând exista fără
celălalt. Mai degrabă Vishnu capătă accente negative
în raport cu existenţa, el fiind „păstrătorul”, un soi de
frână în mersul firesc al Universului. Budiştii
consideră că lumea este starea solidă a durerii, iar
realitatea o peşteră unde stalactitele şi stalagmitele,
adică partea văzută a lumii, nu sunt altceva decât unele
dintre multele finalităţi posibile ale lacrimilor. Ei
lucrează cu aşa-numita „teorie a potecii”, adică tocmai
cu acea unică secvenţă, viaţa umană, clipă de aşteptare
între creaţie şi distrugere.)
Singurul aparat „de văzut” şi „de auzit” timpul a
fost conceput de om după chipul şi asemănarea sa, el
fiind obişnuit să lucreze şi să vieţuiască doar alături de
lucruri măsurabile.
Prima măsură a timpului este umbra!
Prima stare de agregare a timpului este apa!
A doua măsură a timpului a fost nisipul!
Umbra nu poate fi auzită şi nici ştearsă.
Relativitatea ei acoperă mai exact conceptul de timp.
Nu poţi şterge umbra de sub copaci fără să tai copacii.
Există fizicieni care pot determina cu mare precizie
ora exactă a zilei pe baza analizei spectrale a propriei
umbre. Lucrul acesta este benefic unei anume
repetabilităţi confortabile şi notaţiilor istorice. În
general însă, în acest domeniu atât fizicienii, cât şi
filosofii bat câmpii!
(Există un mister al Facerii, al acelei „faceri” pe
care creştinii şi evreii o consideră Începutul lumii.
„Dumnezeu a făcut lumea din nimic în şase zile!” La
început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul. Şi
pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra
adâncului şi Duhul lui Dumnezeu se purta pe
deasupra apelor. Şi a zis Dumnezeu: „Să fie lumină!”
Şi a fost lumină. Şi a văzut Dumnezeu că este bună
lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric.
Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a
numit noapte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua
întâi. Textul este în mod evident ebraic şi deşi putem
găsi argumente pentru o astfel de afirmaţie în fiecare
propoziţie, ultima este elocventă. Se spune: „..a fost
seară şi a fost dimineaţă…” – adică exact ordinea unei
zile calendaristice în măsurarea timpului ebraic; de la
apusul soarelui, la apusul următor – nu între două
miezuri de noapte cum îl ştim noi. Altfel spus, timpul

Vechiului Testament se scurge de la prima umbră a
primului asfinţit, asfinţit cu care Dumnezeu a despărţit
lumina de întuneric. De remarcat etimologia
misterioasă a cuvântului „asfinţit”. Dicţionarele
noastre îl mai explică încă prin Miklosich, Cihac sau
Candrea. Ceea ce poate deveni interesant este
supoziţia unei legături cu „sfânt” – „dumnezeiesc”,
adică o intuiţie românească, chiar dacă a posteriori, a
faptului că Facerea Lumii a început cu asfinţitul!)
Dacă prima măsură a timpului este umbra, atunci ea
este chiar umbra lui Dumnezeu!
„Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui
Dumnezeu se purta pe deasupra apelor” Creatorul
trebuie să fi fost anterior sieşi, căci altfel de unde atâta
apă şi atâta adânc într-o nesfârşită dezordine
curgătoare, nefăcută de mâna şi de cuvântul Lui!
Începutul umbrei, adică ziua întâi a lumii,
declanşează la om frenezia matematicii, a cifrelor
mari, a firelor de nisip. Nu poţi auzi umbrele întinse în
iarbă, dar poţi asculta curgerea nisipului în trupurile
gâtuite de emoţie ale clepsidrelor.
Atunci ni s-a părut că auzim pentru prima dată
timpul!
Măsura a devenit o povară. Şi cu toate acestea
evreii continuă să îl numere: „S-au împlinit 16.601 ani
de la Facere!” Au adunat vârstele patriarhilor de la
Eden până la Sfântul Iosif – 12789 de ani! Au mai
adăugat 400 de ani de robie şi încă 400 până la
Solomon , 1000 până la Iisus şi 2012 până astăzi, adică
exact 16.601! Calendarul lor începe pe 7 octombrie
3761 înaintea erei creştine, al Romei pe 21 aprilie 753
îec, cel mayaş în 6 sau 8 septembrie 3114 îec, grecii
antici se raportau la prima Olimpiadă din 776 îec,
locuitorii Orientului Mijlociu foloseau ca dată de
început luna august a anului 312 îec, atunci când
Seleucos Nicator cucereşte Babilonul… şi tot aşa.
Când Dionisie Exiguul-ul, cel născut în Dobrogea,
produce revoluţia măsurării timpului prin raportarea la
vârsta lui Iisus Christos, el stabileşte că „Anni Domini
Nostri Jesu Christi 532” înlocuieşte „Anno Diocleţian
248”. Calculele lui, considerate astăzi greşite cu 3 ani,
au pornit de la o lucrare ce stabilea pentru creştinătate,
pe o perioadă mai lungă de timp, sărbătorile Pascale.
El nu face nici o discuţie despre corespondenţa dintre
echinocţiile vernale şi sărbătorirea Paştelui creştin
pentru că disonanţa dintre timpul astronomic şi cel
religios era aproape insesizabilă ( la Niceea în 325 se
pare că avusese deja loc o corecţie de 3 zile).
Calendarul lui Cezar (Iulian) aplicat din 45 îec era în
uz şi el generase tot felul de confuzii şi erori. (Să
spunem că numai în primul an al aplicării, pentru a
pune de acord anotimpurile cu calendarul Cezar
adaugă .. 90 de zile!) Confuziile şi inadvertenţele vor
continua încă o mie de ani, astfel încât la 24 februarie
1582 Papa Grigore al XIII-lea pune în circulaţie Bula
papală „Inter Gravissimas” prin care stabileşte că în
acel an după data de 4 octombrie, să urmeze imediat
data de 15 octombrie.
Omul! Cum reuşeşte el să complice toate lucrurile
simple! A trebuit să introduc aici o fărâmă din istoria
măsurării timpului, măcar şi pentru a ne face o idee
despre dezordinea de care suntem capabili. Dar nu
disperaţi! Există şi un ISO, cel cu numărul 8601, care
vrea să generalizeze la scară planetară măsurarea
timpului. Vorba lui Eliade: „Ne bucurăm de timp
crezând că el este expresia vieţii. În fapt el este chiar
Moartea!”
Deosebirea dintre un ceas modern şi o clepsidră
este aceea dintre o maşinărie şi o lebădă. Nici ticăitul
roţilor metalice şi nici foşnetul nisipului prin gâtul de
sticlă îngust nu pot să ne ducă cu gândul la un glas al
timpului şoptindu-ne secretele de dincolo. Timpul, aşa
cum l-am fabricat noi, nu există. Există doar copacii şi
umbrele lor, anume altfel decât ei.

E-o iluzie absurdă să mă mint că n-ai fi fost
Şi c-aş fi-ntâlnit iubirea pe traseul altui rost!

End
O să plec într-o zi, pe la prânz, dintr-o stranie gară:
Salcâmu-nflorit va zâmbi pentru ultima oară.
Spre-a-mi face în ciudă, pendula va-ncepe să bată
Ignorând că şi eu o ignor pentru ultima dată.
În trenul c-un singur vagon voi porni spre niciunde:
Ochii tăi migdalaţi or să işte bobiţe de rouă, rotunde.
Va creşte uitarea ca iarba pe calea ferată ce n-a
Existat niciodată decât în neliniştea mea sau a ta!

Rob
Ca apa-n mâlul bălţii când seceta e-n toi,
Coboară-ntru salvarea-i iubirea dintre noi.
Ca drumul sub verdeaţă când pasu-i stins şi el
Ni se ascunde dorul să nu-l strivim defel.
Ca oasele cămilei răpuse într-un sorb,
O rază de lumină adastă-n ochiul orb.
Ca o elitră-albastră de gâză într-un bob
De chihlimbar mi-e visul de a-ţi rămâne rob!

Zor
E-atâta dragoste-n fiinţa ce sunt şi e atâta zbor
Încât ignor întâia oară viteza morţii s-o măsor.
E-atâte muzică astrală în mugurii plesnind de dor
Încât ignor întâia oară că-s doar un simplu muritor.
E-atâta văz avid în ochii fântânilor din viitor
Încât ignor întâia oară că n-o să beau din unda lor.
E-atâte nuntă-n jurul nostru şi-atâta zor înălţător
Încât ignor întâia oară c-am învăţat febril să mor!

Lex
N-o să uit nici că zăpada a fost roşie odată
Câtă vreme văd în lege violenţă sublimată.
Altruismul blând şi mila creştinească sunt poveşti
Câtă vreme-n pâinea albă şişul crimei îl doseşti.
Amăgire-i zarea trasă peste vastul coş de fum
Al uzinei câtă vreme ne-am pierdut de noi pe drum.
Grota-n care-am tras nădejde să dăm timpul înapoi
Nu mai este câtă vreme fără rost fugim de noi!

Zek
Privesc în urmă peste ciotul de aripă cu zvâcnet sec
Şi-mi decelez doar disperarea şi doar condiţia de zek.
Oglinzile ce-s iar siliciu cernut să afle nu mai vor
De-a existat vr'odată aer, de-a existat vr'odată zbor.
Aprind poemul despre tine căci nu mai regăsesc în el
Măcar o boabă din nisipul ce s-a visat cândva castel.
Nemaiavând de-atâta vreme la nicio moară niciun rând,
Simt cum începe nefiindul cu orice pas, cu orice gând!
Ion ROŞIORU

I

Am ratat şansa de-a muri tânãr.
Soarta mi-a fost împotrivã.

II

Destinul poetic asumat pe cont propriu.
În urmã doar o “ rumoare galacticã”.

III

Scrisul parte a efortului nostru “fundamentalist”
de supraVieţuire.

IV

SupraVieţuiam –
ridicând Exilul la rang de “sictir existenţial”.

V

Retrãiesc acut un timp mitic.
Restul e vis.

VI

Agresiunea mi-a înteţit DORUL
Vã datorez înCânticul.

VII

Dropia însufleţea pânã de curând
Vasta Câmpie din Sud. Pasãre sacrã
are reflex divin în planul existenţei poetice.
Astfel resimţitã devine ritual, vibratie, cosmos
adãugându-se gestului iniţial – Verbului.

VIII

Consideratã “monument al naturii” DROPIA
se împlinea în mit. Prin exterminare
pecetluindu-se Destinul.

IX

Valah –
atât cât sã-mi dreg trupul firav
cu puţinã moarte.

X

XI
XII

XIII

Când ninge în Valahia,
mã simt ca un vechi boier de ţarã –
cu meteahnã.
Câmpia –
Spaţiu al Exodului şi al Amãgirii.
În prundul mãrii se opinteşte mierla.
Abia trezit din somn,
mã biruie fiorul altui tãrâm –
Ce nu-mi era menit.
Mutã roire de patimi rotitu' la dropii.
Cuvântul –
mi-l frânge mirajul mânãstirii de maici.

XIV

Arhon –
aceste scrieri întru' care ne-am învrednicit.
Dintr-o vreme când “Laudã eşecului 'nãlţam”.

XV

Nu ştiu ce e viaţa.
Ştiu cum ar trebui sã fie.

XVI

Nu-l ştiam … dar l-am aflat între timp.
Îndrãznesc sã-l îmbrãţişez cu Vãz – Duhul…
cuvintelor.

XVII

Pe dupã dealuri, stacojie – luna otomanã.
Ţipã scurt, ca şi cum m-ar fi durut.

XVIII

Patru secole de dus în “cârcã” – ruina
unui imperiu.
Timp în care Bizanţul şi-a vãrsat aci toatã
pleava.

XIX

În toatã “istoria nefericirii noastre”,
nu aflu sfânt mai acãtãrii – Toţi sunt anonimi.
Un rest de luminã-n icoane, atât ne-a fost
îngãduit.

XX

Vârf de lance – mã hrãnesc cu jãratec.

XXI

A te adresa unei femei cu : Fã ! – sunã
a injurie. Ultimativ şi grav.
La ţarã însã, apelativul mai pãstreazã
o undã de tandreţe.

XXII

XXIII

Noi “românii” suntem prea “dãştepţi”.
De-aia o ducem prost.
- N-ai vãzut ?! îşi cumpãrã unu o casã, face
pe zugravu', l-a lãsat maşina în drum “o
demonteazã”
fiindcã “ se pricepe”; sã deschizi o prãvãlie “ce
mare lucru negustoria” !!!
- Încropeala noastrã cea de toate zilele.
E fascinant cum
a orchestrat Dumnezeu lumea.
Nimic nu a rãmas în afara înţelegerii sale.

XXIV

A scrie în aceste vremuri total nepoetice
este o îndrãznealã. A te descoperi şi celorlalţi
ţine de nebunie şi eroism.
Biet copil rãmas pe o stradã-n vacarm
îmi regãsesc candori şi naivitãţi pe care le ascund.
Cuvântul mã doare şi mã vindecã, mã robeşte
şi mã înalţã.

XXV

Îmi adoram tatãl.
Pe când trãia,
luptam sã-i câştig îngãduinţa.
Reflexul primilor ani din copilãrie în care
mi-a lipsit. Cu atât mai mult azi.

XXVI

Frustantã absenţa tatãlui - compensatã
mai apoi printr-o uneltire dibace a imaginaţiei.

XXVII Câte ne-au fost a îndura ?!
“Dar trebuia o amãgire de nefiinţã sã ne rupã”.
- spune Poetul. Atunci ca şi acum
forţa vitalã a naţiei a fost preluatã de limbã.
XXVIII De la sticla de lampã nr.5 şi difuzorul
cu galenã la I-Pad … cam mult pentru
o viaţã de om.
Forţându-se într-un fel “putinţa” de adaptare,
se insinueazã perfidã înstrãinarea.
XXIX

Istoria noastrã, o mare “halima”.
Cine – ce sã mai înţeleagã.

XXX

Gândesc adesea … între viaţã şi moarte
nu-i decât o adiere.

XXXI

Ce lucru teribil s-a fost întâmplat
atunci la Tapae, de-am cãzut în muţenie
pe - o mie de ani,
- ca luaţi din cãluş.?!

XXXV Sinuciderea Regelui Dac a rupt cordonul
de aur ce lega naţia cu Divinitatea
Ce a urmat ?! O lungã, prea lungã crizã
identitarã.
XXXVI N-am depãşit niciodatã
condiţia de popor în nevoi.
De unde totuşi atâta semeţie.
XXXVII Fãrã tãgadã Dumnezeu nu ne-a vrut
în genunchi. Umili ?. Da .. dar în Duh.

XXXII Sinuciderea-n oglindã nu ţine loc
de spovedanie.
XXXIII

XXXIV Trei au fost în istoria neamului
şansele de a ne recãpãta sacralitatea.
Altul ar fi putut fi destinul nostru.
Din pãcate toate trei au fost irosite.

Surâs oblic – învolburat.
Încredinţat cã “erorile ne aparţin” mã agãţ
de conturul crispat al lunii.
Tot o mânã-ntinsã şi-un alean,
cerşetor la cap de pod.

XXXVIII Tot eşafodajul acestei lumi s-ar nãrui
dacã o singurã particular ar luauã razna.
Sunt erezii permise – atât cât sã ateste
indestructibilul,
Poezia face parte dintr-un asemenea Cod.

Petru BOTEZATU

Evadare

scot lacrima ființei din țărnă și din piatră.

Iată-mă!
Am evadat dintr-un destin,
în care mi s-a dat, să beau pân-la fund
cupa de lapte cu gust de pelin
și-n ochii voștri luminoși m-ascund.

Să te închini în fața acestei cruci de lemn,
pe care se văd încă însemnele jertfirii,
și care-i deopotrivă și cântec și îndemn
îndrumător spre taina de aur a iubirii.

Iată-mă-s
eu, permanentul transfug
dintr-o durere în alta, mai plină.
Nu mă las prins, schilodit, ars pe rug
de cei ce sunt alergici la lumină.
Iată-mă,
înger căzut pe pământ,
din aripi mi-am făcut o-nchipuire de nai,
cu care în nopți ca de lacrimă cânt
amintirea trecerii mele prin rai.
Când simt că prea aproape sunt de moarte,
evadez din destin și m-ascund într-o carte.

Să te închini
Să te închini în fața acestei dimineți,
precum smerit și-n taină călugărul se-nchină,
căci ea-i icoana sfântă a tristei noastre vieți,
din care curge mirul credinței în lumină.
Să te închini în fața acestei albe pâini,
ca într-un rit al vieții ce-a rumenit pe vatră
ca pe-un altar, și aspre și-mbătrânite mâini

Undeva, dincolo
Undeva, dincolo de zarea privirii tale,
din care străbate sensul meu de-a trăi,
există tărâmul adâncimii astrale
în care haosul naște și noapte și zi.
Din ochii tăi, ca din două globuri de cer,
în jurul cărora se rotesc pământul și soarele,
se nasc peste lume sclipiri de ființă și pier
în infinitul lor de gheață, izvoarele.
Și munții, care-ncearcă de cer să se agațe,
tresar din neclintirea pietrelor bătrâne
și își răsfiră brazii ca niște aspre brațe
ca într-un rit sălbatic al gloatelor păgâne.
Undeva, dincolo de iris, de retină,
se întretaie-n linii arzânde universul
și chipul fericirii se naște din lumină
și-și leagănă spre mine, copilărește, mersul.
Mă voi lăsa de mine ca de o veche haină,
de-aș ști ce vis se-ngroapă în tine, și ce taină.

„Că şi oile astea, gândea omul urmărind parcă
peste dealuri norii ce se ridicau deasupra Fagului,
unele au un simţ al primejdiei, uite cum au fost
câteva, nu toate, ale mele, şi ale câtorva din sat, cau scăpat. Au presimţit ele ceva de au plecat
năuce, aşa, fără să le poată opri cineva cu nici un
chip, din stână, s-au rupt de oi, şi m-am pomenit
cu ele, zbierând, la poartă, pe bună dimineaţă.
Le-am băgat în curte, ce era să fac? <<Lasă, că le
duc eu la cioban mâine, acum n-am timp!>>.
Uite, că acum sunt bune! Am pierdut, ce-i drept,
vreo câteva, dar nu pe toate. Dar câte au rămas în
sat? Vreo douăzeci, din câteva sute! Vai de ei,
săracii oameni! Acum ce-o să se întâmple cu
hoiturile alea ale oilor, că mirosul împute tot
satul. Trebuie luate, să vedem cum, din mangă, şi
îngropate undeva. Să discut şi cu ceilalţi diseară.”
„Că şi oile astea, reluă bărbatul gândul, urmărind
parcă peste dealuri norii ce se ridicau deasupra
Fagului, unele au un simţ al primejdiei, uite cum
au fost câteva, nu toate, ale mele, şi ale câtorva
din sat, c-au scăpat. Au plecat năuce aşa, fără să le
poată opri cineva cu nici un chip, din stână, s-au
rupt de oi, şi m-am pomenit cu ele, zbierând, la
poartă, pe bună dimineaţă. Le-am băgat în curte,
ce era să fac? <<Lasă, că le duc eu la cioban
mâine, acum n-am timp!>> Uite, că acum sunt
bune! Am pierdut, ce-i drept, vreo câteva, dar nu
pe toate. Dar câte au rămas în sat? Vreo douăzeci,
din câteva sute! Vai de ei, săracii oameni! Acum
ce-o să se întâmple cu hoiturile alea ale oilor, că
mirosul împute tot satul. Trebuie luate, să vedem
cum, din mangă, şi îngropate undeva. Să discut şi
cu ceilalţi diseară.”
Cu coatele pe genunchi şi cu capul prins între
palme, uitase demult de cei din jur care dădeau
zor să adune porcoaiele în căpiţă, siliţi de uruitul
îndepărtat al tunetelor înfundate al norilor de pe
Penteleu ce se izbeau de după Vârful Goţilor.
Vedea depărtările, dar scormonea undeva, în
adâncurile sale, minunându-se că tocmai acum îşi
aduse aminte cum oiţele lui fugiseră din stână şi
le-a găsit behăind cuminţi la poartă. „Ce-ţi e şi cu
animalele astea, domnule! Cum de-au presimţit
ele că or să provoace lupii prăpădul ăla cu toată
stâna? Să fi adevărată povestea aia cu oaia
năzdrăvană din cântec?”
Între timp, câinele lui, o căţea roşcată, Roşca,
se aşezase lângă el, parcă păzindu-i liniştea şi
gândurile.
„Uite, şi câinele ăsta, dacă e s-o luăm aşa, este
năzdrăvan. Cine l-a pus pe el să fugă astă toamnă
de lângă mine, de la Câmp, să ajungă în două zile
acasă? S-a pomenit nevasta cu el scâncind la uşă,
iar noaptea nu mai pleca de lângă saivanul oilor,
când a şi venit o namilă de urs. Dar ce, l-a lăsat?
Când sălbăticiunea încerca să treacă gardul, îl
agăţa de spate, lătrând, până a sărit lumea...”
„Dar cu oamenii nu-i oare tot aşa? Cum de a
visat nevasta lui Zamfir Ciutacu că în colonia de
la Canal i-au furat unii lui bărbat-su bocancii? Se
trezeşte din vis şi, în miez de noapte, îl scoală pe
socru-său. <<Dă-mi bocancii matale, vă potriviţi
la picior, să-i duc lui Zamfir că a rămas fără ei!>>
<<Vise de noapte, taică, caută el s-o
liniştească.>> <<Nu, e aşa cum am visat eu!>> şii înşfacă bocancii de sub pat, trece pe acasă, ia o
bucată de brânză, nişte pâine, i s-a luminat tocmai
în gară la Căzăneşti. Făcuse vreo 15 km noaptea,
singură, pe zăpadă. A ajuns la Feteşti, de acolo,
scbimbă, se urcă într-unul aglomerat, ajunge sloi
la Cernavodă pe scara trenului, ţinută de nişte
soldaţi. Aşteaptă la poartă să se întoarcă deţinuţii
de la muncă. Îl zăreşte între ceilalţi din coloană:
era încălţat cu nişte obiele căpătate, pe care le
înfăşurase în jurul piciorului cu nişte carton
presat, legat cu sârmă. Comandantul n-o crezuse

la început. L-a rugat cu cerul şi cu pământul să-i
lase împreună la vorbitor măcar câteva minute. La înduplecat. <<Copiii-s bine?>> <<Bine, dar
frate-miu Victor ar vrea să înfieze unul mai mic,
că-s prea mulţi opt.>> <<Nu vreau copilul meu să
poarte numele altuia! Ziua de mâine se va îngriji
de ale sale, zice Sfânta Scriptură. Eu am să vin
acasă!>>
Dacă n-aş fi auzit toate astea cu urechile mele,
dacă n-am fi făcut armata împreună, dacă n-am fi
ajuns până la Cotul Donului, ai fi zis că sunt
scorneli. Da ce mi-am zis eu acum vreo doi ani, ia
să mă abat eu pe la Colelia, să văd ce-o mai fi
făcând Zamfir al nostru? A ajuns şi el colictivist
de frunte ca mai toţi din Bărăgan? Am mas seara
la el. Atunci, la umbra agudului, la un pahar de
vin, mi-a povestit cum a ajuns la Canal după ce-au
venit Şapcaliii la putere.
Între timp, zorind, ai lui mai aveau de aruncat
fânul în căpiţă. Florin, în vîrf, tot juca fânul
aruncat pală cu pală de mă-sa, iar ăl mic învârtea o
greblă în jurul căpiţei. Mândruţă nu-i vedea pe ei,
îi privea pe ai lui Zamfir luptându-se cu piedicile
şi cu greutăţile de tot felul, puse de nişte
nemernici.
„Dom'le, cu ăştia nu-i de glumit! Omu-i o
frunză, o otreapă când ajungi în mâna lor.
Sărmanul nea Lupu al nostru nu-i decât o fleoarţă
pe lângă Fleonţ al lor, aşa-i ziceau primarului pus
de comunişti. Cum dracul de i-o fi alegând numai
pe ăştia tuciurii de-i pun primari? Şi ăia din
Munteni nu tot un ţigan s-au ales primar? Geaba
se dă el mare! Tot îşi dă în petec! Zamfir, om
muncitor, avea gospodărie frumoasă: patruzeci
de pogoane de pământ nu-i de coalea, trebuie să le
munceşti, îşi deschisese şi o prăvălie care mergea
bine, cumpărase batoză, tractor - un Lanz german,
dar şi vreo opt copii. Îşi făcuse omul bine
socoteala: mai târziu, ar fi ajuns toţi buni de
muncă. L-au trecut la chiaburi. Nu s-a lăsat, a tot
dat impozite peste impozite, cote peste cote care
tot creşteau. A vândut omul douăzeci de pogoane,
să-şi achite datoriile, crezând că scapă. De unde?
L-au obligat să predea statului restul de pământ
Cu greu a rămas cu vreo opt pogoane, măcar cu
câte unul pentru fiecare copil, şi-a zis. L-au somat
să predea şi prăvălia, s-o facă ăştia MAT. Când au
venit s-o ia în primire, n-au mai găsit nici uşi, nici
ferestre, nici podea, nici duşumea... <<Chiabur
nenorocit, puşcăria te mănâncă, ce i-ai făcut?>>
<<Am pus tâmplăria pe foc, cu ce era să-mi
încălzesc copiii?>> S-a pomenit cu miliţianul la
poartă.: <<Nea Zamfire, ne cunoaştem bine,
trebuie să mergi, aşa-i ordinul!>> <<Dar nu m-au
judecat!>> <<Eşti numai reţinut, o să te judece,
n-avea nicio grijă.>> <<Ştii ce te rog? Nu-mi
pune cătuşele, să nu vadă copiii...>> A plecat
omul pe lângă miliţian, ca şi cum s-ar fi dus
împreună la târg la Cocora. A rămas nevastă-sa,
sărmana, o scânteie, dar ageră ca şi el, cu opt
copii. Doi dintre ei erau buni de muncă. Tot e
bine, şi-a zis ea. Numai că, în vară, când ardea
cămaşa pe ea de treabă, le-a venit ordin să plece în
armată, cică la geniu, adică la muncă, deşi unul
avea doar 17 ani. A rămas femeia cu opt pogoane
şi cu şase copii, care mai de care mai mic. Nu s-a
lăsat. O obligă nenorocitul de primar, care-i
trăgea clopotele, ei şi doamnei Veta Vasilescu,
soţia învăţătorului, ridicat într-o noapte doar
pentru că-i plăcea primarului de ea, să cultive
plante tehnice: ricin, in, bumbac, tutun, sfeclă de
zahăr, totul pentru stat, fără plată. Necazurile nu
s-au terminat nici aici. Au lăsat-o pe sărmana

femeie şi fără vacă, obligând-o s-o predea la
ORACA, pentru carne. Unul din Munteni Buzău,
milos, Dumnezeu să-l ajute, a predat una în
numele ei. Au aflat nenorociţii şi a doua zi i-au
bătut la poartă. I-au luat-o. Copiii ţipau toţi în
poarta casei, iar primarul trăgea de funie s-o ducă
la abator. Norocul lor a fost cu naşu-său, care le-a
ridicat noaptea, pe furiş, grâul din câmp şi l-a
depozitat în magazia lui. Le dădea când aveau
nevoie la moară! Nu s-a atins omul de nici măcar
un bob.
Norocul lui Zamfir a venit odată cu moartea lui
Stalin. S-a întors omul acasă, aşa cum a plecat,
nejudecat, a luat gospodăria de la capăt. Şi-a
rostuit copiii. De primar s-au mai folosit ăştia un
timp, apoi a ajuns un beţiv, bate cârciumile,
nevasă-sa a murit de cancer, un copil i s-a sinucis,
mai tîrziu i-a luat casa foc. Dumnezeu nu iartă. ”
Acum gândurile începură să se învârtească
limpezi în cap:
„Până la urmă, e uşor să <<vezi>> ce-i lângă
tine, aşa cum am văzut şi eu mai adineauri, şi boul
şi şarpele, i-am lovit şi gata! mi-am scăpat copiii,
era datoria mea. Bine că m-am brodit să fiu lângă
ei! Chiar dacă nu eram, poate scăpau ei într-un fel,
pe unul îl scăpa altcineva, că mai era lume, ăllalt
scăpa singur, ar fi simţit ceva, că şi şarpele sâsâie
înainte de a te muşca, adică îţi dă de veste. E mai
greu să <<priveşti>> înainte. Ce ştiam eu, un
copil până la urmă, ce are să fie când îi păzeam păia cu cămăşile verzi? M-a învăţat cineva, vezi,
Ioane, că ăştia fac politică legionară, nu te duce!
Aşa şi acuma! Ce are să fie? Ăştia au împânzit
satul. S-au pus cu greu pe bieţii oameni, o să mă
îngenunche şi pe mine. Ce-am să fac eu dacă nu
mă trec? O să mă mai duc la Câmp de unul singur
precum Maria Tinchii sau ca Tudor Şelaru de la
Aluniş? Lumea zice că ăştia nu s-au lăsat, au fost
în audienţă chiar şi la Gheorghiu-Dej. <<Daţi-le
pământul, dacă aşa vor, într-o margine de
Bărăgan, ce-au să facă!
Nu se-mpiedică
socialismul de doi nebuni, din contră, cine nu
vrea, nu vrea, dă bine la Occident!>> Cine ştie,
poate c-am să mă duc. Da' cât o să le mai ţin piept?
Şi copiii ăştia? Însă necazul e altul! Dacă mă
înscriu, la anu' o să cosesc pe pământurile
<<altuia>>, o să ar pe pământul <<altuia>>, o să
bat prunele în livada <<altuia>>şi ce-o să adun,
n-am să mai duc acasă. O să mă duc frumos la ei
să-mi dea<<cu porţia>>.<<De la fiecare după
posibilităţi, fiecăruia după nevoi !>> Nu zic ei
aşa? Adică muncim în neorânduială, la grămadă,
care cum poate şi care cum vrea şi împărţim toţi,
hai? Şi ce-o să se întâmple? Oamenii isprăviţi,
mai ales ăştia tineri, o să-şi ia lumea în cap. Au să
se împrăştie care încotro, ba la şcoli, ba pe
şantiere. O să rămână şefii şi puturoşii, şi-or să
moară şi ei de foame până la urmă! O să fie vai de
noi şi o să fie vai de ei, că şi ei sunt oameni. O să
fie vai de satul ăsta, cu muscelenii lui şi de Fagul
ăsta, şi de Câmpul ăsta, şi de Munţii ăştia! Nu e
aşa, Ioane, că e uşor să vezi ce-i lângă tine, dar
mai greu e să priveşti înainte? Sunt ăştia în stare
să privească mai departe?”
Absent, zărind parcă numai înăuntrul lui, Ion
Mândruţă, nu observă că nevasta şi copiii aproape
terminaseră căpiţa de făcut. Cel mare se suise în
vârf, mă-sa arunca pală după pală, el o călca
apăsat, aşezând fânul cu rost, iar cel mic mânuia
grebla de jur împrejur.
–Ioane, îi zise, nevastă-sa obosită, oprindu-se
din treabă, ajută-l 'neta pe băiat să coboare de pe
căpiţă, să nu plece cu ea cu tot într-o parte! Să-i
punem şi nişte crengi peste vârf, să n-o dea jos
vântul şi ploile. Să ne grăbim, că se văd nori groşi
spre Pădurea Samarului. O să vină iar un zăpor de
ploaie.
Titi DAMIAN

Barbari cu îngeri în zale
Asociaţia „Montan Club Excelsior”, al cărei
Preşedinte este domnul Eliad Dobrinescu, a
organizat la Slobozia o întâlnire cu Scriitoarea
Ileana Vulpescu, pentru a-şi lansa cea mai
recentă carte: „Noi, doamnă doctor, când o să
murim?”. Întâlnirea cu cititorii a avut loc la
Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”,
miercuri, 13 februarie 2013, sala mare a instituţiei
dovedindu-se abia suficientă pentru mulţimea
celor care o îndrăgesc pe doamna Vulpescu şi
care au dorit şi să o vadă şi asculte, nu doar să o
citească. Volumele aduse s-au epuizat rapid, unii
mai puţin norocoşi sau rapizi s-au înscris pe liste,
urmând să primească ulterior cărţile, cu autograf.
Cei mai mulţi au cumpărat mai mult de un volum,
mai luând câte unul, două, pentru cei dragi.
„Mă consider un scriitor demodat”, şi-a
început confesiunea Scriitoarea Ileana Vulpescu.
Şi-a mai exprimat convingerea că, pentru domnia
sa, „clasificările au numai valoare didactică şi că
există o singură literatură – transmiţi ceva sau nu
transmiţi nimic!” De asemenea, spune doamna
Vulpescu, „scriitorul este al limbii în care scrie,
iar limba este a unui popor. Aşadar, eu nu mă
ruşinez că sunt român.” Aici aplauzele au fost
puternice. În timp ce vorbea şi spunea cele de mai
sus, parcă îmi auzeam propriile gânduri. Cât de
mult te pot apropia aceleaşi păreri! „Nu ştiu cum
mă judecă contemporanii mei, în primul rând
critica literară pentru care demult nu mai exist.
Critica te poate aduce în atenţia publicului, dar nu
te poate face nici mai deştept, nici mai prost decât
eşti”. Corect!
Doamna Vulpescu ne-a invitat să-i punem
întrebări. S-au pus întrebări, s-au exprimat
gânduri. Doamna profesoară R, cu bune intenţii,
ne-a făcut lectură publică din ce şi-a extras de-a
lungul timpului din cărţile doamnei Vulpescu.
Aceasta s-a arătat încântată de surpriză, numai că
doamna R s-a întins ca o peltea, neţinând seama
de faptul că bieţii spectatori veniseră să o asculte
pe doamna Vulpescu, nu pe dumneaei. Măcar dear fi avut voce şi intonaţie plăcute. Sorry! În fine,
după ce ne-a scăpat bunul Dumnezeu de caietul
de dictando plin al doamnei profesoare,
Directoarea Bibliotecii „Ştefan Bănulescu”
Ialomiţa, doamna Mihaela Racoviţeanu, a
prezentat o succintă fişă de autor, după care i-a
adresat o întrebare interesantă, rugând-o să ne
povestească despre Ştefan Bănulescu,
presupunând corect că l-a cunoscut. Despre
acesta, doamna Ileana Vulpescu a vorbit în
termeni calzi, spunând că era o personalitate cu
totul aparte, făcând o figură deosebită de toată
lumea scriitoricească, era modest, foarte retras,
bizar. „I-am păstrat o amintire foarte frumoasă,
lui şi celor două soţii ale sale.” Şi a făcut, în câteva
cuvinte, elogiul celor două doamne ce-l însoţiseră
de-a lungul vieţii pe scriitorul de sorginte
ialomiţeană, vorbind, în special, despre
sensibilitatea şi rafinamentul acestora.
Întrebată dacă a avut vreodată ceritudinea că,
prin scrisul dumneaei, a schimbat vieţi, Ileana
Vulpescu ne-a mărturisit o întâmplare de la
ICECHIM, spunând că cele mai deschise
întrebări le-a primit de la inginerii chimişti,
cercetători la Institutul cu pricina. Şi că, la un
moment dat, o tânără cercetătoare, în vârstă de 28
de ani, i-a spus că, dacă nu ar fi citit „Arta
Conversaţiei”, fiul acesteia n-ar fi existat, că
personajul din carte i-a dat curaj să-şi ia viaţa în
mâini. Doar că, în viaţa reală, tatăl copilului nu

avusese eleganţa celui din carte. Iar doamna
Vulpescu a spus că aceasta o consideră ca fiind
cea mai mare izbândă scriitoricească a sa. Da, e
frumos, e ca şi când ai mai fi născut o viaţă. Dar
eu, în momentul acela, m-am simţit străbătută de
un curent, ca un paratrăznet. Acesta e un semn,
pentru noi, cei care trudim pe tărâmul scrisului, că
trebuie să fim foarte atenţi cu vorbele scrise şi cu
ceea ce facem cu acestea. Dacă citind o carte,
omul poate prinde curaj să ia o decizie bună,
Doamne fereşte să nu-l îndemni la una rea! Să te
faci vinovat fără să ştii. Nu degeaba ne avertiza
Mântuitorul: „Vă spun că, pentru orice cuvânt
deşert pe care-l vor rosti, oamenii vor da
socoteală în ziua judecăţii. Căci din cuvintele tale
vei fi găsit drept şi din cuvintele tale vei fi
osândit” (Matei, 12, 36-37). E adevărat că
lucrurile pot scăpa de sub control, că nu poţi
dădăci cititorul, să-i spui ce/ cum să înţeleagă
(din) ce ai scris, dar să fim atenţi măcar la mesaj,
dacă nu şi la modul în care îl transmitem.
Ne-a mai vorbit doamna Vulpescu despre
tăcerile din Cehov, atât de pline de semnificaţii,
întărind ideea că, uneori, tăcerile pot fi mai
semnificative decât o mie de vorbe, spunând că „o
privire poate însemna mai mult decât un romanfluviu”. Sau, cum spunea Goethe: „Cele mai
frumoase gânduri poate n-au fost exprimate
niciodată”.
I-am adresat şi eu două întrebări, inspirată de
pasaje pe care le-am găsit răsfoind cartea. Cea de
a doua i-am adresat-o când mi-au picat ochii pe o
frază de la pag. 257: „Iubirile neîmplinite mor ca
şi cele împlinite”. Am întrebat-o pe doamna
Vulpescu dacă pentru scriitor, pentru actul
creaţiei este de preferat povestea unei iubiri
neîmplinite sau cea a unei iubiri împlinite.
Răspunsul a venit destul de repede: „Cred că,
până la urmă, tot iubirile neîmplinite sunt mai
interesante şi cu un farmec aparte”. Aici, sala a
izbucnit în aplauze. Ce să înţelegem? Că fiecare
din cei prezenţi a gustat din amarul de fruct
sălbatic al unei iubiri neîmplinite? Oricum,
răspunsul mi-a plăcut şi, oarecum, l-am prevăzut.
Eu aş fi răspuns la fel în ce priveşte „interesul”
scriitorului. Însă legat de viaţa persoanlă, parcă
tot mai bine ar fi o iubire împlinită! Sau nu?
La finalul întâlnirii, doamna Ileana Vulpescu a
acordat, răbdătoare, autografe, tuturor celor care
le-au solicitat, în timp ce atmosfera era
înfrumuseţată cu muzică de soliştii (chitară/
voce) Lucian Ştefan de la trupa CALEnDAR şi
Gabi Dimancea de la Montan Stil Feteşti.
Până ce s-a mai „rărit coada” la autografe, am
mers în sala de expoziţii, unde am avut plăcuta
ocazie să admir picturile doamnei Maria
Candrea-Ionescu, o distinsă octogenară (ca, de
altfel şi doamna Vulpescu), cu care m-am bucurat
să schimb câteva vorbe. Am întrebat-o pe doamna
Candrea cât din rezultatul muncii unui pictor este
talent şi cât învăţătură. Mi-a spus că din
amândouă şi că, în orice caz, învăţătura nu se
termină niciodată, citând un mare pictor care,
trecut de 80 de ani, şi-a exrpimat astfel regretul:
„Ce păcat că mor tocmai acum când am învăţat să
pictez!”
Acasă, nu m-am putut duce la somn până ce nam citit 120 de pagini şi am lăsat cu greu cartea
din mână. Merită citită. Şi nici nu mă mir.
Mulţumiri şi felicitări celor care ne-au prilejuit
întâlnirea cu Scriitoarea Ileana Vulpescu şi
aşteptăm şi alte iniţiative pe măsura celei
întâmplate.
Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 14 februarie 2013

Când diamantele din palma ta s-au spart
căzând pe şoseaua de piatră,
din ele-a ţâşnit o hoardă de barbari
călare pe-armăsari cu coama-noptată.
În goana lor au pustiit tot cerul
şi îngeri şi-au prins printre zale,
şi caii în coame stele şi-au brodat
şi-n nări au simţit solzi de sare.
În zare se ridică un munte arzând
şi focul vrăjeste-armăsarii,
galopul se-nteţeşte spre vâlvătăi
şi setea inundă în suflet barbarii.
Dar iată-i ajunşi la poalele Firii;
în vârf se înalţ-o cetate de spini
e toată din aur şi-argint împletită
şi caii necheaz-a venin.
Barbarii cu ochii-njectaţi de dorintă
smucesc armăsarii spre ultim asalt,
dar îngerii prinşi între zalele morţii
pe suflet stau acum tatuaţi.
Şi porţile grele se lasă uşor
cu zăngănit de lanţuri urând "bun venit"
şi-un val de lumină păşeşte domol
în sufletului meu de granit.

Dricul de valuri
La dricul meu din valuri împletit
aş înhăma doi câini cu colţi de fildeş
şi le-aş lega de cozi, ochi de păun
ca moartea tresărind să nu-i sărute.
În loc de roţi am să tocmesc:
un peşte, un cerb, un vultur şi-un dragon,
iar inima căruţii va fi un râu de aur
ca să nu cunoască huruit de zvon.

Şi când toate fi-vor unse
cu din lemn de tei cântare
mă voi aşeza în tronu-mi rece
şi-oi porni scrutând în zare.
În drumul meu voi întâlni vapoare
ce de piraţi cruţate-abia au fost
şi plute ce fără-ntristare
şi-or vâsli paşii spre prohod.
Voi saluta din mers pe moby dick,
pe marele neptun, pe ariel,
voi arunca sardinelor poeme
şi la delfini petale de eter.
Flori oceanice trimite-voi pe ţărm
pescarilor ce nu cunosc adâncul
şi bulgări de corali am să arunc spre far
să nu las pradă amintirii, gândul.
Şi când plutind uşor, ai mei prieteni,
câinii cu colţi de fildeş, vor lătra,
am să mă întorc la tine viaţă:
îngroapă-mă în infinirea ta!
Romeo Aurelian ILIE

Văzând laptele umflat,
Zice: - Umflă-te cât poţi,
Lăptişor nedegresat,
Ca să ne ajungi la toţi!

Cui, bă?

Căci de la Feteşti în jos
Autostrada-i blocată!

Am întâlnit ţigani fericiţi

Minima moralia
Cu picioarele holbate
Şi cu ochii crăcănaţi,
Cu urechile-ncruntate,
Urlă Betty din Urlaţi.
Un patron de piei de cioară,
Cu nările ciufulite,
Şi-a tot tras marfa pe sfoară,
Sforăind pe căi cinstite.
Două babe erudite,
Cu genunchii decoltaţi
Şi cu mâinile ciulite,
Fac bezele la soldaţi.
La pârleaz, o dirigintă,
Cu bicepşii ei atenţi,
Croşetează o plăcintă
Şi-i mustră pe corigenţi.
Dar ce zgomot se aude?
Mârâit ca de albine...
Nu mai tundeţi ouă crude,
Nu mai pieptănaţi măsline,
Şi purtaţi-vă frumos
Cu gogoaşa-nfuriată,

Ţiganca mea face izmene
Şi scoate parai, măi nene.
Ţiganca mea face bikini
Şi-i exportă la streini.
S-a dus vestea de Piranda
Din Tailanda în Olanda.
Chiar şi neamţul, priceput,
Dacă marfa i-a văzut,
A salutat-o cu drag:
-Gutute-n Morgen şi-n Tag!

Mireasa decolorată
Nu-ţi mai bulbuca picioarele
Şi nu-ţi mai întrerupe ochii,
Tocmeşte peţitoarele
Şi ia-ţi şi tu nişte rochii!
Vei fi cea mai mişto mireasă
Din Europa Centrală,
În timp ce o pisică deasă
Toarce monoton la pedală,
Pe când mirele cu gât bombastic
Linge laptele dintr-o ceaşcă,
Iar naşul cu mustaţa de plastic
Vine de afară ud fleaşcă.
Mireaso, teoretic eşti matură,
Nu vei mai fi ca iarba verde,
Ştii şi tu, de la şcoală, că în natură
Totul se transformă, nimic nu se pierde.

Gheorghe Tătărescu şi „oftările“
lui dramatice
Puţini ştiu că fruntaşul liberal Gheorghe (Guţă)
Tătărescu (1886-1957) a cochetat cu literatura. Era
pasionat de dramaturgie, iar una dintre piesele scrise
de el s-a şi jucat pe scenele teatrelor naţionale din
Bucureşti şi Cluj, în 1923, respectiv 1924. Faptul este
confirmat de Ion Massoff, în a cărui monumentală
monografie Teatrul românesc, volumul V, p. 386, citim:
„Piesa Când vine viscolul de Gh. Tătărescu (în acest
timp autorul era subsecretar de stat la Ministerul de
interne), care vrea să fie «un document dramatic al
războiului», pune problema convertirii unui
fluşturatec; au jucat George Vraca, R. Bulfinsky, G.
Ciprian, Ion Tâlvan, Ion Finteşteanu, Gh.
Scrioşteanu, N. Turculeţ (Brancomir)“. O distribuţie
cu totul remarcabilă, dar formularea lui Massoff lasă
loc unor interpretări, în sensul că piesa fusese inclusă
în repertoriile celor două teatre mai ales prin faptul
că, în octombrie 1923, autorul devenise subsecretar de
stat la Interne.
Trei scrisori, inedite, aflate în Fondul Saint
Georges al Bibliotecii Naţionale, evidenţiază şi ele
preocupările literare ale lui Gh. Tătărescu şi ne aduc
în atenţie o relaţie, la fel de puţin cunoscută, între
viitorul fruntaş liberal şi Mihail Dragomirescu (18681942), esteticianul şi critical literar, al cărui sfat a fost
solicitat în repetate rânduri. Pentru cei interesaţi de
istoria literaturii române interbelice, reproducem
întocmai cele trei documente, cu precizarea că
explicaţiile cuprinse între paranteze drepte ne
aparţin.
Gh. NEACŞU
Tg. Jiu, 25 sept. 1915
Iubite Domnule Dragomirescu,
Au trecut ani întregi, şi mulţi la număr, de când
poveţele d-tale au cenzurat cele d-întâi ale mele...oftări
dramatice...

Un cioarec şi o cioară,
La fel de miştocari,
Râdeau de barza chioară
Că n-are ochelari.

Dar o strigă o vecină,
Ca să-i spună, cu fereală,
Că pe popa Plastilină
Preoteasa îl înşeală,

-Ah, zise picioroanga,
Vedea-v-aş într-o ghenă,
Să n-o mai ţineţi langa
Fără de nicio jenă!

Că primarul umblă creanga
Şi şeful de post la fel...
Şi, trei zile, dă-i cu fleanca!
Jalnic muge un viţel...

Dar, ca să vezi minune
Şi cărămidă nouă,
Că începu să tune
Şi se porni să plouă.

Andromaco, ce-i cu tine,
De te-amesteci în dezmăţ?
Vacii voastre nu-i e bine –
I-am văzut pielea pe băţ.

Da, dar ploua cu broaşte,
Şi barza – hap-hap-hap,
Se apucă a paşte
Tot clătinând din cap.

Publicitate

Morala:
Asta-i: la barza chioară,
Se-mbuibă, nu se-mbuibă,
Până la primăvară
Îi face Domnul cuibă.

Cumpără potcoave de fluturi!
Oferta e promoţională.
Ia şi nişte căpestre de purici,
Să bagi concurenţa în boală!

-Cui, bă?
-La barza urdă.
-Ce-i face?
-Un sandviş cu surdă.

Cu potcoavele noastre de purici
Capeţi siguranţă de sine,
Peste tot, în weekend, femeile
Vor întoarce capul după tine.

Serile în cătunul de lângă
Bălăceanca
Andromaca
Mulge vaca
Până la şapte şi-un sfert,
Apoi, pe când sună toaca,
Pune laptele la fiert.

Seara – pe vremea când, cu mulţi alţii de vârsta mea,
alergam mânaţi de entuziasmul tinereţii spre Gramont
[unde se afla locuinţa criticului], nerăbdători să auzim
verdictele hotărâtoare care moderau avânturile noastre, dar
cari şi încurajau paşii noştri dibuitori – .seara, o altă vreme,
cu alţi oameni, cu alte suflete: c'etait le bon temps...
De atunci împrejurările vieţii au pus stavilă între noi şi
proza carierei (sânt doar avocat al unui minister şi al unor
societăţi comerciale) a pus sfârşit carierei celeilalte,
carierei literare.
Se vede însă că sânt morţi care învie şi în ziua de azi,
căci, în cele cinci luni de concentrare militară cu care ne-a
oblăduit aici stăpânirea, m-am simţit frământat de spiritele
de altă dată, iar rezultatul acestor frământări ţi-l trimit
peşcheş de aici de la poalele munţilor gorjeneşti, cu
rugăciunea de a-l cerceta cu aceeaşi bună voinţă ca şi altă
dată.
Drama ce am scris ieste reluarea unei vechi inspiraţii ce
a prezidat scrierea unei alte piese al cărei manuscris se mai
găseşte încă la d-ta, îmi pare, dar, în afară de personajul
central şi de ideea dominantă, este nouă [ca] acţiune şi
persoane. Sânt, desigur, unele imperfecţiuni (lungimi,
personagii secundare insuficient trăite etc.) pe care le
recunosc singur, sânt altele, şi poate mai importante, care
îmi scapă: de la vraciul senin şi pătrunzător nu aştept un
diagnostic deciziv.
Despre felul cum înţeleg un teatru azi, în ţara
românească, în 1915, despre ceea ce am voit să spun în
piesa mea, nu e loc să vorbesc acum, nădăjduiesc însă să pot
scăpa zilele acestea pentru câteva ore din tranşeele noastre
şi atunci voi veni să bat la uşa d-tale.
Până atunci, te rog, iubite domnule Dragomirescu, a
primi expresiunea respectuoasei mele afecţiuni şi a mă
crede ca întotdeauna al d-tale îndatorat,
Gh. Tătărescu.
Tg. Jiu, în 12 septembrie 1922
Iubite maestre,
Îţi aminteşti că, întâlnindu-mă cu d-ta astă-vară, ţi-am
spus că, în toamnă, fostul d-tale discipol îţi va prezenta o
lucrare dramatică.

Cumpără produsele noastre!
Aici nu încape îndoială:
Deşi abia au apărut,
Au şi cucerit piaţa mondială.
Cu potcoave, trăieşti o aventură.
Fără căpestre, nu ai niciun rost.
Grăbeşte-te, deja e înghesuială,
Cumpără acum, nu fi prost!

Mă ţin de vorbă!
Îţi trimit piesa mea 1916, cu rugăciunea să o citeşti şi
să o judeci, ca în vremurile cele bune, când făceam mai
multă literatură şi mai puţină politică. Ţi-o trimit, ca la un
judecător „firesc“: sub auspiciile d-tale cea d-întâi a mea
lucrare a văzut lumina zilei, în tinereţe; acum, la
maturitate, fructul gândurilor mele ia acelaşi drum.
Piesa mea are nevoie – te previn din capul locului – de
o puternică pieptănătură: lungimi de suprimat, precizări
de adaos, fizionomii de adâncit. Dar aşa cum este, cred că
stă: sânt în ea şi oameni cari trăiesc, şi gânduri cari vor
trezi altele.
Sânt hotărât să o joc undeva, la Bucureşti, la iarnă;
jucarea ei ar fi concomitentă şi cu o puternuică acţiune de
trezire a tot ce-a mai rămas burghezie inteligentă în ţara
noastră şi la care înţeleg să contribui cu mai mulţi tovarăşi
de luptă, atât pe tărâm politic, cât şi pe cel cultural. Îţi voi
vorbi pe larg de toate aceste planuri peste câteva zile, când
sosesc la Bucureşti şi când voi veni să te văd.
Până atunci, te rog a primi, iubite maestre, expresiunea
aceloraşi vechi sentimente de afectuos devotament.
Gh. Tătărescu
P.S.
Să nu te înspăimânte voluminozitatea manuscrisului;
ie scris larg şi se citeşte într-o oră şi un sfert.

2.X.1922
Iubite domnule Dragomirescu,
O depeşă primită acum chiar din Gorj mă face să cred
că nu voi putea fi, poate, pentru duminica viitoare la
Bucureşti. Îndrăznesc să te rog să fii...apărătorul cauzei
mele în faţa areopagului!
În orice caz, soarta lucrării mele ie în mâinile d-tale.
Potrivit poveţei ce mi-ai dat, nu m-am mai adresat la
nimeni din judecători; doar Tarişan, un verchi prieten de
gazetărie, cunoaşte piesa.
În aşteptarea verdictului definitiv, rămân al d-tale
acelaşi vechi deosebit discipol,
Gh. Tătărescu.
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Negăsind, oricât ne-am chinuit, o explicaţie
logică la tulburările survenite în ultima vreme în
liniştea grupului nostru, am încercat şi explicaţii
ilogice (dacă se poate o astfel de abordare).
Pacientul are momente de revoltă, ŞI NU ŞTIM
DE CE, vrea secesiune, vrea să conducă (nu
contează ce sau pe cine), scoate "Oaia literară",
deci a trecut la fapte. Grupul nostru, paşnic
nevoie mare, aproape păşunist în comportament
şi gândire, se simte lucrat din interior, se simte
ameninţat în structura lui de granit, care se
dovedeşte, la o lovire mai puternică, de
consistenţa mămăligii pe care ne-o tot bagă
Florinică sub nas. Credem că nu trebuie să
răspundem la întrebarea de ce, care nu are
răspuns, nici logic, nici ilogic. Întrebarea
constructivă, care ne-ar putea lămuri misterul şi
ne-ar ajuta să resuscităm pacientul, ar fi CINE
face asta? Cine s-a infiltrat aşa de bine între noi şi
bagă zâzanie neîncetat? Dobre? Nu prea credem,
că s-a sacrificat şi s-a dat cu secesioniştii doar ca
să-i poată calma şi să-i readucă pe calea cea bună.
Loredana? Nu. Că nu are cum să ajungă ea şefă
într-o adunătură de misogini oricât de
complotistă ar fi, oricât de Mata Hari s-ar crede.
Teoharie? Bunoaica? Florinache? Nici vorbă.
Vasile, colonelul? Ultimul bănuit. Vasile
pictorul? Buzu? Să învingă istoria, prin el, o ceată
de scriitori provinciali? Daniel nu face rău nici
unei muşte, aşa că e exclus înainte de a fi inclus.
Ultimul sacrificiu făcut în curtea lui a fost acum
douăzeci de ani, şi poate nici atunci, că noi ne-am
făcut calculele de la vârsta oratăniilor cărora le dă
saci de mâncare zilnic, adică are, printre alte zeci
de creaturi, trei gâşte de vârsta lui Matusalem,
bătrâne de douăzeci de ani omeneşti, adică o sută
şaizeci în ani galinacei. Atunci cine? Membrii
celulei de criză, că avem şi aşa ceva, s-au reunit,
s-au tot gândit (dar în registru iraţional, că ne
pricepem) şi au ajuns la concluzia că un pui de
piropopircăliţă, bine deghizat, face vraişte
liniştea noastră şi ne tot secesionează de câteva
luni de nu ne vedem. Ce e de făcut? (Vedeţi că sau acumulat cam multe întrebări la care nu avem
încă răspunsuri.) În primul rând, trebuie să
definim şi să descriem puiul de piropopircăliţă.
Apoi să-l căutăm, să vedem în cine se ascunde. Şi
să-l demascăm mai repede şi definitiv. (Dobre)
Acestea fiind spuse, d-aşa maneră că nici noi
n-am priceput ce-am vrut să zicem (dar cine are
nevoie?), am început căutările pornind de la noi
înşine. Adică fiecare a cotrobăit în sinele său. Că
vorba 'ceea: Mănâncă omul cu sine însuşi un sac
de sare, o viaţă-ntreagă, şi habar n-are ce
piropopircăliţă ascunde.
Dobre, după ce şi-a expus galeria de trofee,
nădăjduind să ademenească piropopircăliţa din
el cu unul dintre acestea (însă dihania – să searate, pace!), s-a străduit s-o fenteze şi cu
minciuna din literă, dar tot nimic! Stând el aşa şi
cugetând, în poziţia gânditorului de la Hamangia

când păzea lansetele pe marginea bălţii,
solicitându-şi pe rând cele două emisfere
cerebrale, a ajuns la concluzia că, pesemne,
lighioana cu pricina nu se află în el însuşi şi-a
conchis: „Eh, şi cu lighioană, şi fără ea, tot o
piropopircăliţă!”.
Costel Bunoaica, stând de vorbă noaptea, cu
sinele său, s-a apucat de scris poezie şi-a uitat dea dreptul ce caută. Şi-a mai adus aminte doar pe
la o vreme când, încercând să-şi epateze iubita
(abstractă şi poetică, desigur) c-o metaforă de
stă muza-n coadă, i-a reuşit un vers cam aşa:
„Te-aştept ca pe o piropopircăliţă, neruşinato!”.
Ptiu!
Teoharie a-ncercat să dea de urmele
piropopircăliţei din el, apelând la cele mai
recente descoperiri ale fizicii cuantice, dar s-a
încurcat atât de tare între neutrini şi alte bestii
invizibile, încât s-a lăsat repede păgubaş, nu
înainte însă de-a face o încercare de atragere
prin învăluire cu eminescienele versuri: „Cobori
în jos…” piropopircăliţă blândă, mâncaţi-aş
coada, presupunând c-o ai!
Vasile, colonelul, folosind tot arsenalul din
dotare, plus organele de simţ şi alte organe mai
puţin simţitoare, a fost cât pe ce să pună mâna pe
şurlicaia destabilizatoare, doar că, după
interogatoriul specializat din beciurile… din
nişte beciuri, na! – s-a constatat că presupusa
piropopircăliţă fusese confundată cu o pupăză,
dar nu una oarecare, ci una sus-pusă, bine dotată
şi extra-siliconată, care-i de-ajuns să deschidă
pliscul ca să. Ne pare rău pentru Vasile. Îi vom
mai trimite, din când în când, portocale.
Vasile, pictorul, fire boemă, ca orice artist, a
alergat cu pensula pe pânză presupusa
piropopircăliţă care şi aceea s-a dovedit tot un fel
de Piropopircăliţa Morgana.
Buzu, istoricul, he! Ca orice istoric care se
respectă, s-a apucat să studieze, în arhivele de la
1900, tactica de prindere, surprindere şi dejucare
a planurilor piropopircăliţelor destabilizatoare.
Mai studiază şi acum. Băiat deştept de la
Chişinău, şi-a luat un ajutor, anume pe
bucureşteanul Marian Ştefan, istoric aşişderea,
care, cercetând el pe căi separate şi nebănuite, a
ajuns la concluzia că specia piropopircăliţelor a
dispărut de pe teritoriul patriei noastre încă de pe
vremea când românii le-au tras-o ungurilor la
Posada. Ceea ce ei zic că nu.
Loredana a-ncercat să facă nişte „vrăjeli” în
laborator, sperând că experienţa ei de
(al)chimistă o va ajuta să determine ADN-ul
fiarei aducătoare de nelinişti în sânul Helis-ului
şi astfel, cu formula triumfătoare în mâini, să dea
de urma misterioasei. Tot ce i-a reuşit a fost să-şi
ardă halatul cu acid şi bretonul cu flacăra becului
de gaz.
Cealaltă Loredana (zisă şi Stan) s-a pus şi ea
pe studiat etimologia cuvântului
„piropopircăliţă”. Ceea ce ne foloseşte la fel de
mult ca şi experimentul ratat al celeilalte

Loredane, zisă şi Dalian, zisă şi Florentina, că neam săturat de numele acesta lung de multiplu şi
interminabil ce este!
Au mai fost şi alţii care s-au străduit, au
asudat, au riscat, dar nimeni n-a reuşit să
depisteze măcar o urmă de genă (sau geană) de
piropopircăliţă.
Unul singur dintre ei nu s-a agitat – în limbaj
grobian s-ar zice că l-a durut fix în fundamentul
problemei – şi acela este, după cum, da, aţi ghicit!
– Florin. Şi cum se-ntâmplă-n viaţă, uneori, mari
nedreptăţi, ce credeţi? Tocmai lui i s-a arătat
monstrul fugărit de truditorii de la Helis. Florin,
prietenos din fire – ar fi în stare să hrănească şi
şarpele veninos care tocmai l-a muşcat – a avut o
conversaţie amiabilă cu monstruasa creatură pe
care, din prietenie, ne-a descris-o şi nouă, în
cadrul unui simpozion cu tema „Creaturi şi
creatori”. (Loredana)
Chiar dacă Florentina, Loredana, Dalian (are
dreptate, e cam lung, ca o zi de post negru) n-a
descris şi definit obiectul studiului, ea a înaintat
vijelios în anchetă folosind un ciur cu sita rară,
adică celebra metodă excluderea prin triere, ca o
ingineriţă care este în timpul programului ei de
ingineriţă. L-a prins cu fofârlica pe îngeraşul
Florinică, l-a demascat fără milă şi, folosind
metodele specifice împrumutate de la Vasile, l-a
făcut să recunoască tot, chiar dacă inculpatul s-a
ţinut tare zicând că el habar nu are de nimic. În
plus, l-a obligat, sugerându-i fin că altfel va
mânca bătaie, să ne povestească despre creaturi şi
creatori într-un simpozion cu largă participare,
chiar dacă la eveniment n-au fost prezente (şi asta
nu fizic, ci într-un plan superior, ele
desprinzându-se cu greu din conştiinţa universală
pentru a participa la nemaivăzutul simpozion, aici
incluzând şi măgarul) decât patru fiinţe: Florin,
eu, Loredana şi Marinică. Eu şi Loredana aveam
de scris, Marinică măgăruşul medita, în timp ce
Florin vorbea. Şi tot vorbea. Ca să înţelegeţi şi
dumneavoastră şi noi despre ce a fost vorba până
la urmă în propoziţie vă prezentăm un
Scurt extras amplu din comunicarea
ştiinţifică „Pe larg, despre virusul
piropopircalitseus maltensis ce-ne-tot-zăpăceştede-cinci-luni”, la care ne-a supus aşa zisul om de
ştiinţă Florin CIOCEA. [Norocul nostru e că
Florin nu e grec (dar mai ştii?), că altfel i-ar fi zis
lucrării „Peri Phiseos” (doar ştiţi, „Despre
Fizică”, aşa se numeau toate tratatele din
antichitate, indiferent de autor şi de subiectul
abordat, ca să nu le încurci).]
„Ăăăă! Îhhh! Mdaa! Zzzzz! Florinn! Câhhh!
Uuuu! Nuuu! Muuu! Scârţţţţ!”
Astea sunt esenţele aproape metafizice
emanate de comunicarea lui Florin. Care nu-i a
lui, că nu avea cum să se concentreze el atât de
tare pe subiect de să ne lase laţi şi să ne recompună
apoi după ce ne aduna cu făraşul. Şi nu l-am auzit
niciodată folosind un aşa limbaj elevat.
Nu e bănuială, e certitudine: textul ăsta nu a
fost scris de Florin! El doar l-a citit. Mai mult ca
sigur el i-a fost dictat chiar de către
piropopircalitseus maltensis, o dovadă foarte
clară că Florin e locuit (ca să nu zic bântuit) de

această dihanie şi că lucrurile au scăpat complet
de sub control. Adăugăm altă întrebare: cum
scoatem piropopircăliţa din prietenul nostru? Că
au început să se-nţeleagă, au pus stăpânire pe
situaţie, şi-au tras oaie literară, le place! Doar că
invidia începe timid să roadă la creierele
celorlalţi, ar vrea şi ei şi nu se poate. Ăsta-i marele
pericol, nu piropopircăliţa în sine. Că Florin se
ţine tare, adică ţine arătarea din neamul maltensis
doar pentru el. (Dobre)
După ăăă-uri, îîîh-uri, câââh-uri şi zzz-uri,
Florinului a început să-i fileze o lampă, adică
mai multe, un fel de beculeţe colorate şi piuitoare
pe care, însă, Dobre şi Loredana, fiind mult prea
preocupaţi să-şi scrie capodoperele, nu le-au
observat. În schimb, bietul Marinică, întrebânduse, cu mintea lui măgărească, oare ce l-o fi apucat
pe stăpânu-său, când a văzut transformarea
extraterestră a acestuia, a dat în bâlbâială (tot
măgărească, desigur) şi-a început să scoată nişte
vocalize înalte, demne de invidiat de cele mai la
modă soprane ale vremii. Florin s-a zorit să-i ţină
companie, emiţând nişte onomatopee care, la
prima auzire, nu difereau mult de „versurile” pe
care se producea Marinică, măgarul său
credincios. În realitate, el amesteca mulţime de
cuvinte din limbi nedescoperite care, la reaudiţie,
ne duc cu gândul la limba extraterestră şi conduc
la concluzia de netăgăduit că piropopircăliţa
buclucaşă este şi ea un fel de alien deghizat.
În tot acest peisaj suprarealist, cu Florin
cântând la extratereştri, cu Marinică ţinându-i
isonul, cu Dobre şi Loredana mai scufundaţi
decât Titanicul în propria lor scriitură, a apărut,
la un moment dat, să-i spunem t, Bertha,
ciobăniţa unguroaică de pe lângă stâna lui
Florin. Când a dat cu ochii de grozăvie, va să zică
la momentul( t+Δt), Bertha a-nceput să-şi facă
(n+1) cruci, când ortodoxe, când catolice şi,
după ce a tras o-njurătură pe ungureşte, a-nceput
şi ea să amestece cuvintele, într-o înfrăţire
româno-maghiară fără precedent. Acest melanj a
imprimat capului lui Florin o mişcare pe
verticală, de înşurubare/ deşurubare, respectând
cu stricteţe regula burghiului lui Maxwell, încât
sărmanul se minuna şi el cu toţi ochii – pâlpâitori
şi gălăgioşi – din dotare. Tot Bertha, femeie bine
înfiptă în realitatea cotidiană, i-a scăpat de
invazia extraterestră, aplicând Florinului o
lovitură bine plasată (intercostal) de cazma,
deconectându-l, astfel, de la reţeaua electrică de
220 V, 50 Hz, curent alternativ, la care se
conectase singur, prin intermediul firelor pe post
de ştecăr ale televizorului. Scăpat de atacul
alienilor, dar doborât de cazmaua războinică a
Berthei (trasă cu năduf, pentru a răzbuna obida
unui întreg popor căruia i s-a furat „Transilvania
nostru” şi pe toţi Attila-hunii cu tot neamul lor de
adormiţi), Florin zăcea acum în nesimţire (vai, ce
cuvânt!), întins ca o plăcintă ţigănească la
picioarele poporului maghiar şi la copitele
propriului măgar, care tăcuse mâlc de frică să n-o
încaseze şi el. Totuşi, văzând-o pe Bertha
hotărâtă să-i aplice şi lui lovitura ucigaşă,
Marinică s-a gândit să intre-n defensivă, atacând
(că tot atacul e cea mai bună apărare, şi un
măgar poate pricepe asta!) pe acordurile unui
vechi cântec strămoşesc – „Doamne, ocroteşte-i

pe români!” – dar la care, bietului Marinică,
vorbitor de limbă umană pentru prima dată, i
s-au încurcat în asemenea hal sinapsele, încât
i-au reuşit doar nişte versuri de-a dreptul
măgăreşti: „Suie Horthy pe statuie/ Să ia de la
Iancu… iha!”. Văzând-o pe Bertha perplexă,
confuzată şi învăluită-n ceaţă până la brâu –
„Nem tudom! Nem értem!” – s-a gândit s-o
scoată de-acolo şi s-o lămurească, continuând în
acelaşi stil măgăresc şi inacceptabil: „Şi, dacă
mai vreţi Ardeal,/ O s-o luaţi şi de la cal! Iha!
Ihaaa!”
Dobre şi Loredana, în lumea lor, n-au asistat
la războiul intergalactico-rasial de proporţii, ce
tocmai se încheiase sub nasul lor printr-o pace
forţată (de cazma) şi pecetluită de o nouă
înjurătură mag(hi)aro-ungurească. Pe la o
vreme, rupţi de foame, au ridicat şi ei capetele de
intelectuali din hârţoage, uimindu-se de grupul
statuar ce li se înfăţişa privirilor, compus din:
Berthă cu cazma, Florină cu beculeţe stinse
(natură surprinzător de moartă) şi Marinică, cu
ultimul „iha” în gât. Îngroziţi, „picaţi din lună”,
cei doi scriitori helisieni şi-au mutat iute privirile
de la tabloul supra-realist, încrucişându-şi-le
între ele, aflând fiecare în privirea celuilalt lumi
nedescoperite, pline de procurori, care aşa de
bine anchetau că nu reuşeau decât să se
adâncească şi mai mult în mister. Adică ioc
elucidare. (Loredana)
Cred că aţi înţeles că aţi asistat la un ritual de
exorcizare. Hipnotizată de fapte, Loredana n-a
mai avut tăria decât să ni-l descrie pe acest domn
ritual, ca un bun prozator ce este. Dar ritualul nu a
putut fi dus până la capăt, el fiind oprit de un
război interetnic de proporţii aproape cosmice,
dacă punem la socoteală şi omuleţul verde pus la
firul ierbii, în care s-au implicat brutal susnumita
Bertha şi nesăbuita sa cazma. Aşa că nu am putut
stabili cu exactitate cam cum arată
piropopircalitseus maltensis, dacă îl locuieşte pe
Florin, ce simptome specifice are gazda, ce treabă
are el cu gâlceava hungaro-română mutată tocmai
la Maltezi, cât de strânsă e legătura dintre ei şi ce

gânduri comune de viitor au cei doi. Şi, până la
urmă, e virus sau ce e? Cred că cea mai bună
sinteză a subiectului o are Marinică, dar nu mai
putem comunica rezonabil cu el pentru că,
bineînţeles, e măgar. Doar el ne-ar fi putut ajuta să
stopăm amplificarea ravagiilor pe care le produce
piropopircăliţa asta perversă în rândul
sămănătoriştilor helisieni prin instrumentul de
tortură care se autointitulează, fără să ceară voie
nimănui, oaia literară. (Dobre)
Din păcate, ca urmare a reclamaţiei înaintate
de Bertha – printr-o cunoscută fundaţie – la
„forurili” superioare din UE, războinicul
Marinică a fost închis după gratii, la Grădina
Zoologică din Budareşti (că tot confundă
proaspeţii noştri veri capitalele) unde, în semn de
răzbunare a soartei sale de câine („Ce-am fost şi
ce-am ajuns!”), le mai cântă din când în când
vizitatorilor care, încântaţi nevoie mare că pot
vedea un măgar vorbitor şi, evident, fără să
priceapă o iotă din ce le urează acesta, îi mai
aruncă pe furiş foi de varză de Bruxelles.
Trezit din coma extraterestră, Florin a rămas
neconsolat de dispariţia dobitocului său, fiind
nevoit să se mulţumească cu Berta, pe care o
paşte sănătos (aici fiind vorba de văcuţa Berta,
numită astfel după ciobăniţa omonimă care, nu
ştim cum, nici pe unde, nici la câte ceasuri, a ieşit
din poveste).
Aşa, şi piropopircăliţa? Nu ştim! Să fie
ascunsă ochilor noştri şi să umble deghizată în
iredentista Bertha? Posibil! Dar cine are curaj să
se pună cu ditamai cazmaua?! Noi ne lăsăm
păgubaşi.
În schimb, dumneavoastră, dacă vi s-a urât cu
binele, puteţi încerca să ne daţi o mână de ajutor.
Orice idee, oricât de trăznită şi aparent absurdă,
e binevenită. Sunăm adunarea! Veniţi să lovim
piropopircăliţa cu colţi de ce-o fi, fioroasă! Veniţi
s-o lovim cu cazmaua de lemn! Că fierul e marfă
de contrabandă.
A bientôt! (Loredana)
(continuare în numărul viitor, cu descrierile
maltensisului primite de la cititori)

Nu ne mai întâlniserăm la stână din noiembrie
2012. Se pare că toţi simţeam lipsa acestei
întâlniri, în special Florin, care susţine că a
umplut două găleţi de lacrimi în aşteptarea
noastră. La momentul prezentării dovezii în
instanţă (alcătuită din: Dobre, Teoharie, Costel,
Vasile Iordache şi subsemnata pe post de
grefier), s-a dat ocupat foarte, zicând că are de
hrănit „copiii” (aşa le spune el animăluţelor
copitate sau nu, de la stână). Sincer, nu mi-l
imaginez pe Florin plângând. Nici foarte serios
nu l-am văzut vreodată. Chiar şi atunci când nu
râde, tot are un licăr şugubăţ în privire. Totuşi, ca
să nu ocupe cu lacrimi toate găleţile din
gospodărie, ne-am grăbit să-i alinăm suferinţa
sâmbătă, 09 februarie a.c.
Ne-am bucurat toţi de revedere, iar un farmec
aparte a dat întâlnirii noastre domnul Colonel
Vasile. Fost Colonel de Servicii Secrete,
actualmente rezervist, Vasile a dat dovadă de
profesionalism chiar şi pe parcursul drumului
până la Maltezi. Nu-i scăpa nicio pasăre de pe
câmp, nicio vietate de sub pământ, niciun ciulin,
nicio surcea. Până la destinaţie, mi-a arătat trei
vulturi, două caragaţe, treizecişicinci virgulă trei
vălătuci de ciulini şi-o vulpe decedată în accident
rutier. Vasile, Vasile, mai cheamă şi-un câne!
N-a fost nevoie să-i cheme, că au venit ei după
noi, cârd. Împreună cu Vasile şi Florin, am făcut o
plimbare prin moşie. Florin, foarte mândru, ne-a
dus să ne arate moara. Acolo, Vasile, şi
electrician, printre altele, s-a luat cu mâinile de
cap când a văzut panoul electric. Când a mai
verificat şi împământarea (numai vizual, că nu-şi

luase sculele, neştiind ce-l aşteaptă), am simţit
nevoia să-i ofer un punct de sprijin şi sărurile pe la
nas. La capitolul improvizaţii, Florin e Mare
Maestru în Grad de Criminal.
Momentul liric a fost asigurat de Teo, care ne-a
citit şi dezvăluit din „Jurnalul Casei”. Aşadar, Teo
s-a apucat să scrie şi proză, însă poetul din el
presară paginile de jurnal şi cu multă poezie – din
aceea cu rimă, sensibilă şi care ajunge la suflet. Se
pare că locurile natale (Munteni-Buzău, acolo
unde merge să scrie) îl inspiră profund, îi oferă
energia şi seva scriitoricească.
La capitolul creaţie ad-hoc, Dobre ne-a adus
tema gata pregătită de acasă: o mulţime de
cuvinte pe care le-a cules din zgubilismele lui
Adrian Bucurescu, lansându-ne provocarea de al susţine astfel pe Adrian, cu propriile noastre
creaţii. Ca de obicei, ne-au reuşit aiureli, greu de
încadrat vreunui gen, însă trebuie să recunosc că
şi de data aceasta Teoharie ne-a „bătut la fund” cu
poezia. S-ar zice că unii e poeţi şi când doarme.
Deşi exploatatorul Florin ar fi dorit să ne mai
dea de scris, am schimbat registrul, întrucât mie
mi-a venit ideea să-i propun lui Vasile să ne cânte
la chitară (el, printre altele, a făcut parte şi dintr-o
trupă muzicală, cândva). Ideea s-a dovedit
strălucită, chiar dacă a trebuit să ne mulţumim cu
chitara decăzută şi dezacordată a lui Florin, cu o
coardă lipsă. Chitara, nu Florin. În situaţia dată,
Vasile a făcut ce se mai putea face, acordând

instrumentul, dar coardă n-am avut de unde să
luăm (chiar dacă Florin e de părere că sunt pe
toate drumurile).
Momentul a fost cât se poate de frumos, m-am
străduit să-l acompaniez vocal pe Vasile,
alăturându-ni-se cu timpul şi Teo şi chiar Dobre.
La „texte” ne-am dovedit cam deficitari. Florin
mai filma din când în când, de cele mai multe ori
atunci când nu trebuia. Iar când era cazul, îşi
găsea de spart seminţe. Şi când te gândeşti că
iniţial, după absolvirea liceului, a vrut să se facă
regizor! Mulţumim Cerului că n-a reuşit la Regie!
N-am înţeles de ce n-a cântat Costel, probabil
pentru că e mai timid. Altfel, îl suspectez că ar
avea şi voce şi ureche muzicală, că doar fiica sa –
deja cunoscuta soprană Mirella Bunoaica – o fi
moştenit ceva şi de pe la dumnealui.
Dintotdeauna, am avut senzaţia că nimic nu
aduce mai mult oamenii împreună decât muzica.
Atunci când oamenii cântă împreună, parcă s-ar
mai aprinde o lumină în cer. Ne-a plăcut tuturor
„serata muzicală”, eu îmi doresc ca ea să se
repete. Promit să aduc şi texte.
Mă gândesc că, oricât ar filma Florin, oricât aş
scrie eu, oricât ar fotografia Dobre, nimic nu
imortalizează mai bine clipa, decât clipa însăşi.
Sau, cum ne-a citat Teoharie din Fernando
Pessoa: „Misterul lumii este pe măsura acestei
1)
imagini” .
Florentina Loredana DALIAN
Slobozia, 10 februarie 2013
1)

Citatul complet: „La pompa de apă din grădina casei
noastre/ măgarul se învârte în cerc, împingând scripetele, /
iar misterul lumii este pe măsura acestei imagini”

Ce alerga bezmetic după Andromaca,
Fără să ştie că seara de basm s-a terminat
Şi nu se mai uită nimeni la televizor.
(Gheorghe DOBRE)

Publicitate la potcoave de cai ajunşi
în Anglia

Aş fi fost un ţigan fericit
sub potcoava rece de lună,
dar o broască mi-a orăcăit
că ardoarea mea nu-i prea bună,
că ce faci dom' ţigan cu biata fată,
mireasa ta decolorată,
că i-ai făcut deja trei puradei
şi dă nevastă tot n-o iei?
Şi să cădem la unisoni,
că ţi-a căzut inima în pantaloni
după frumoasa Bălăceanca,
destrăbălata boierească.
Mai tacă-ţi fleanca,
urâtă broască!
Lovind-o-n cur c-un şut de ciumec
ea fuge iute şi-aduce un cioarec.
Şi stau pândind acel pârleaz
şi stelele din Andromaca
demult rămas-au fără gaz.
Şi când să-mi zic că iată, iaca
îmi vine fata despletită;
să vezi monşer complicitate
şi cu gitana păcălită
şi purici în publicitate.
Şi în căpăstru-mi ţin ţucalul,
s-a rupt pârleazul,
a fugit şi calul
s-a dus arsura

E-un pârleaz la Bălăceanca!
Purici potcoviţi, îmbrăcaţi în cioareci strâmţi
din cânepă, care rod pe la încheieturi, mai ales la
stinghia piciorului, prinşi într-un dans sălbatic
exersează saltul de broască peste pârleazul ce dă în
curtea unde tronează Andromaca.
Într-un ritm zgubilitic, o pirandă zugrăvită ca o
mireasă decolorată aruncă săgeţi de foc spre Alidon,
un ţigan fericit ce-şi mângâie semeţ mândreţea de
mustaţă cu gesturi ce trădează o veche obişnuinţă,
rezemat de un zid.
Dintre ochiurile gardului de beton ce stă de strajă la
Bălăceanca un teleobiectiv încearcă să surprindă,
hoţeşte, jocul, dansul, vârtejul frunzelor de plop
printre picioarele internilor din locaţie spre
publicitatea gesturilor.
Şi trece timp, şi curg vise, şi … va fi ce va fi, dar va
fi! Ce? Nu ştiu!
Şi plouă! Şi ninge! Şi plouă! Şi… nimic! Şi …
Gata!
(Vasile Iordache)

Bălăcind o Bălăceancă

şi toţi îmi zic:
mai tacă-ţi gura!
( Nicolae TEOHARIE)

Zgubilitic pârleaz
Sărit zilnic de doi ţigani fericiţi
Ca să bălăcească, tot zilnic,
O Bălăceancă al dracu de lucidă
Şi sentimentală simultan.
Între timp, cioarecul miresei decolorate,
Ca o broască scăldată-n lapte de cuc,
Îşi făcea publicitate acoperind cracii
Unui purice cu căpăstru şi potcoave

Am văzut ţigani fericiţi
Sărind zgubilitici pârleazul
Pierzându-şi cioarecii plini de purici
Făcând publicitate la potcoave de cai morţi
Ajunşi în Anglia clandestin
Potcoave marca „Andromaca”.
Dar dincolo de pârleaz
O mireasă decolorată
(să-i spunem Bălăceanca)
Săruta o broască fără căpăstru
şi aştepta să se transforme în prinţ
(broasca, nu căpăstrul),
Adică în prinţul fugit de la propria nuntă
Ce aleargă şi acum după potcoave de cai verzi.
Am văzut ţigani fericiţi.
Aşa, şi?
(Florentina Loredana DALIAN)

***
Iată, sar pârleazul zilei de ieri
Şi dincolo mă întâmpină un ţigan fericit;
Nimeni nu face publicitate
Acestui eveniment zgubilitic,
Dar în ochii lui hipnotici
Văd cum latră bizar bălăceanca...
Şi fug;
Arunc căpăstrul spaimei mele
Pe capul unui cal străveziu
Şi fug,
Descifrând pe cortinele nopţii
Scânteierea potcoavelor lui.
Broaşte, purici, animale ciudate,
Fug din calea acestei mirese,
Decolorată în lumina bolnavă a lunii...
Visez visul Andromacăi,
Visul meu,
Visul zilei de ieri.
(F.M.Ciocea)

Florian ABEL

Deoarece maneaua sofisticată „Returnează-te, iubito, înapoi!” a avut
un succes răsunător (a răsunat foarte tare când un grup de fani mi-au
aruncat cu flori în ferestre -mulțumesc pentru ghivece!- și câteve pisici
mai puțin vii pe acoperiș, revenim cu o nouă creație, oarecum și ca replică
la replica Loredanei Dalian, „M-oi returna, iubite, back!”

Deoarece există într-o oarecare măsură
posibilitatea ca, în tren, o tânără să întâlnească un
nebun pervers și beat care să o violeze, este de
preferat ca orice tânără să stea pe lângă controlor.
Deși există într-o oarecare măsură posibilitatea ca
Să nu mai fandaxezi că m-am purtat infect,
el să fie un satir pervers care să o ducă în cușeta lui
Că cauză nu este dacă nu e defect,
și să o violeze.
Că și dușmanii mei, mereu m-a respectat,
Deci, e de preferat să stea pe lângă semnalul de
Că sunt un barosan superrecidivat.
alarmă, iar dacă se apropie cineva de ea, să îl
tragă. Existând într-o oarecare măsură
De ce m-ai înșelat, hali-ți-aș intestinu?
posibilitatea ca, aflând motivul opririi trenului,
Că onomatopeic să crește-n mine chinu,
întreg
personalul plus pasagerii să sară și să o
Și mă neantizează o anvergură castă
violeze.
Dă-mi vine să mă iau pă mine dă nevastă!
Așa că e de preferat ca, înainte de a urca în tren,
să strige tare, prefăcându-se că vorbește la mobil:
Și personalități mai neohaladite
„Și
ce dacă mi-a ieșit pozitiv? Viața e frumoasă și
S-au interpus hilar, în stoluri genocide,
îmi place să fac dragoste!”. Și nimeni nu se va mai
Cam incomensurabil între iubirea mea
apropia
de ea. Existând totuși posibilitatea ca un
Și vrea să să logheze interurban pă ea.
nebun pervers și beat, surd sau sinucigaș, să intre
peste ea în compartiment și să o violeze.
Iar inima-mi bătea quasielaborat
În acest caz, cel mai indicat pentru o tânără, e
Când mă îmbrățișai în parcul estompat,
Și zilnic io mă simt glutenizat dă boală
să stea acasă. Acolo unde există într-o oarecare
Când îți privesc privirea cea unilaterală.
măsură posibilitatea ca ea să se plictisească și să
iasă seara târziu la plimbare. În timpul căreia
O, Doamne, ce iubire-n ventricul îmi previne,
există într-o oarecare măsură posibilitatea de a se
Fac enterocolită dân dragoste dă tine
întâlni cu vecinul, care, beat mort, să o confunde
Și-n gingășia ta neanderthaliană
cu soacra lui și să o stranguleze. Existând într-o
Dererile mă doare că și în piept o rană!
oarecare măsură posibilitatea ca, inițial, să o
violeze. Sau ulterior.
De-acu, în loc de țuică, iubito, beau calgon,
Deci, cel mai indicat ar fi ca o fată să plece la
Să-mi șteargă din torace amorul tău afon,
drum însoțită de un băiat timid și cuminte, care
Că mi-a crescut PH-ul de mi-a ajuns la splină
măcar
poate suna la 112, în caz că e violată.
Mânca-ți-aș toți hormonii, cu tot cu-adrenalină!
Existând într-o oarecare măsură posibilitatea ca
fata
să fie o nimfomană perversă și să-l tăbare pe
Refren:
bietul băiat, distrugându-i definitiv edificiul
moral și încrederea în femei.
Tu ești a mea, eu sunt al tău și este clar că noi
Așa că, într-o astfel de lume, cel mai indicat ar
Suntem deci ambii împreună ai noștri amândoi,
fi să renunțati la speranță. Deși există într-o
Și, să mor io, sau să ajung inoculat la zdup
Dă nu, când noi ne sărutăm, juri că-i amor în grup! oarecare măsură...
Sunt șucărit pă tine, pregnată creatură,
Și vreau cu abstinență să-ți dau un pumn în gură,
Dar sufăr abuziv, cum suferă un cal
Ce-i obligat de soartă să cânte la țambal.

şi
Gheorghe Dobre
Pe canapeaua veche din verandă
Vă recitam poeme de Khayyam;
Aroma lor suavă de lavandă
Ne-nvăluia subtilă şi visam...
În arcuiri molcome de ghirlandă,
Perdelele se-nvolburau la geam
Cu ritmuri leneşe de sarabandă
Precum corabia lui Magelan.
Voi căpitani de navă, eu cârmaci
Și mateloţi poeţii preferaţi
Ne strecuram tiptil printre piraţi...
De-odată v-auzeam strigând: „Ce faci?
Ne-ai aiurit de tot cu poezia;
Azi trebuia să fim la Slobozia!“
Marian ŞTEFAN

Caricatură de Radu Munteanu

Cică acum câteva milioane de ani,
suspendacii se năşteau într-un mic pârâiaş, care
mai târziu va deveni râul Dâmboviţa.
Se năşteau e un fel de a spune, erau de fapt
nişte biete amoebe care se bălăceau zi lumină
în mocirla puturoasă. Apoi, o scânteie de la
Răsărit a incendiat balta şi din flăcările înalte sa cocoţat pe mal Homo Suspendacus, aplecat în
faţă, dar nu patruped, viclean şi flămând ca un
adevărat stăpân al habitatului.
Surprinzător, dar asemeni rechinului şi
crocodilului a traversat erele fără să se schimbe,
ascuzându-şi crusta pieloasă, consistent, sub
diverse accesorii vestimentare: frunze late, piei
de animale, ţesături grosolane şi, mai nou,
costume elegante, cumpărate direct de la Paris.
Această extraordinară capacitate de
supravieţuire se datorează, spun oamenii de
ştiinţă, câtorva gene furate din supa
primordială, din care mai târziu s-au născut

cameleonii şi şobolanii cenuşii. Datorită genei
cameleonice, Homo Suspendacus nu poate fi
deosebit de Homo Sapiens decât atunci când
intră în parlament, unde face ceea ce ştie
instinctual să facă, adică suspendă legi şi
preşedinţi,care contravin intereselor sale de
moment. Preşedinţii tot din rasa suspendacilor
sunt aleşi, dar datorită unei inexplicabile
contaminări cerebrale, unora li se pare că sunt
Homo Sapiens şi procedează în consecinţă. Ei
bine, „bolnavii” ăştia sunt de obicei suspendaţi,
iar constituţia rescrisă de la A la Z.
Vom scăpa vreodată de ei? Nu! Chiar dacă
planeta se va face ţăndări, suspendacii vor pluti
milenii prin vid, până când vreo rasă călătoare
prin univers îi va găsi, făcând prostia să-i ducă
pe planeta sa. Ăştia se vor activa imendiat şi se
vor adapta, chiar dacă acolo se respiră clor,
amoniac sau compuşi cianhidrici.
Vă închipuiţi cine va monopolize
parlamentele ?
17.12.2012
F.M.Ciocea

Poeţilor Dan Elias

Număr realizat de Gheorghe Dobre

SILVIA BITERE

dreptul meu la visare
Coraline este numele ei, Coraline este poezia care
se naşte dintr-un om şi merge. Coraline este imaginea
unui copil, imaginea unei fiinţe, este personajul
simbol decupat din lumea lui Nail Gaiman (îmi
spunea, cândva, autoarea), îndrăgit de Silvia Bitere,
este omul în veşnica lui căutare şi ce caută de fapt, pe
cine caută el, dacă nu pe Dumnezeu.
Astfel, apare volumul de versuri, debutul autoarei
Silvia Bitere, în toamna lui octombrie 2012, la Editura
Grinta, Cluj-Napoca, în colecţia9, coordonată de
Adrian Suciu. Îl numeşte simplu “De-a Coraline” ,
volumul “De-a Coraline” ascunzând sub copertă, pe
parcursul a o sută cincizeci de pagini, poeme de o
înaltă factură lirică, de un sentimentalism echilibrat
care duce cititorul spre meditaţie, unde versurile se
construiesc unele pe celelalte, unde versul, dacă trece
nedesluşit, există riscul de a pierde esenţa lucrurilor în
sine din care a ţâşnit actul creator al autoarei.
Volumul cuprinde cinci secţiuni, fiecare secţiune
este separată de o grafică bine realizată de artistul
Vlad Turburea, care se pliază pe corpul poemelor, să le
numim ziduri despărţitoare, care delimitează spaţii de
stări ale autoarei.
Poemele sunt rafinate.Vulgarul, care predomină în
mare parte scriitura douămiistă, nu este prezent la
această autoare.
Câteva versuri din prima secţiune a volumului
“De-a Coraline”, intitulată „În loc de prolog, tablete
pentru Coraline” : “din lumea de unde vin azi, vă spun
şi vouă: sunt un pion în carouri negru cu alb. ieri,
când am deschis poarta, când am crezut că văd un
tunel prin care zburau fluturi care încotro, am ştiut că
nu erau fluturi de fapt, ci păsări migratoare. apoi, ca
dintr-un salt de braţ, mi s-au luminat ochii şi vulturii
veneau spre mine să mi-i ceară. de ce tot mai sus, tot
mai sus, de ce, mamă? de ce tocmai azi, vrei tu, să-mi
iei văzduhul ăsta ca un paradis smuls din jnepeni? să
intre vulturii am strigat atunci! în genunchi mi-am
căutat echilibrul, din genunchi am înţeles că pot
merge ca un soldat rănit. priveşte-ţi raniţa! eşti în
război, nu la circ. dincolo, ai pistolul în bandulieră.
restul e simplu. se decupează om cu om, frunză cu
frunză, umbră cu umbră. ştii, mi-e aşa un dor de tedi...
la noapte am auzit că vom fi zidiţi. mai bine taci. eu îmi
doream să fiu statuie. mama şi tedi prieteni dar nu a
fost aşa. am început eu să alerg pe un câmp minat şi nam reuşit să mor. i-am spus asta şi lui tedi. când m-am
învelit cu vulturi, le-am simţit aerul rece de munte, pe
umeri. tedi a devenit moale, pufos, aşa cum îl ştiam eu
în copilărie, şi nu s-a plâns de frig. lângă pernă, un
cowboy din seria soldaţilor cu arme, îmi ducea raniţa
şi cânta: aux armes citoyens,/formez vos
bataillons/marchons! marchons!/qu'un sang
impur/abreuve nos sillons… “ – tableta 1.
Poemele Silviei Bitere nu sunt tocmai uşoare, în
sensul că nu te poţi uita la televizor în timp ce îi citeşti
din versuri. Adesea cu trimitere spre mitic, spre
mitologie, poeziile autoarei deschid punţi spre
meditaţie cum ar fi: “…/lumea se schimba/la picioare
mi se arăta peştera lui daniil/alunecam între uitare şi
Vreau Să Fiu coraline/şi ea/ea ca un miel dus la tăiere
îmi ţesea fir prin coastă/abia şoptind – am să te salvez
ca pe tezeu din creta/ca o morgana era genunchiul
crăpat.../... “ – “cauza lui coraline” din secţiunea a
doua a volumului, ce poartă, chiar, numele volumului
“De-a Coraline.”
Când nu face trimitere la mitologie, ne transferă cu
multă graţie spre locuri mai puţin obişnuite, cumva,
uşor, ne trimite cu gândul la Mircea Eliade cu ale sale
scriituri, spre “Nopţi la Serampore”: „când vroiam
să-mi simt suflarea şi trupul până în tălpi/te vedeam
pe tine coraline într-un bungalău în serampore/eu un
tânăr vetust căutător de aur/un alchimist la picioarele
universului/treceam prin pădurea fermecată pe malul
gangelui/auzeam şarpele cum se zbate sub pleoapă/şi
amuţeam lângă focul care mi se arăta ca un lichid/din
care forma ta era una turnată în recipiente
iluzioniste/realiatea ca un cocor sau ca o broască
ţestoasă.../...” – coraline pe gange.

Secţiunea trei, din volumul autoarei, este “o
Coraline” în lumea ei, în lumea autoarei, în
“Feritopia”, lumi de copii. Autoarea iubeşte puritatea
şi personajele unor lumi curate, aşa cum sunt cele
ilustrate de poveşti cu sirene sau cu prinţese cu aripi,
lumi de basm din seria “Mermaidia” sau „Feritopia”.
Deşi, porneşte de la imagini dragi ei, secţiunea
“Coraline în Feritopia” nu se comportă după cum s-ar
aştepta cititorul să se comporte. Lumea de basm este
redată prin lumea autoarei, printr-o extraordinară
introspecţie, unde personajul central al Feritopiei este
autoarea, şi autoarea transpare prin dualism.
Mânuieşte foarte bine arta discursului poetic şi ţese
pânze de păianjen din ce în ce mai mari şi ai senzaţia
că nu se va opri din ţesut, că poate să creeze la nesfârşit
poezie.
„coraline dormea într-un pod de palmă/sau într-o
mansardă la teatru/e acelaşi lucru îmi zice ea/că în
feritopia lumea se desenează invers/că uite ochii sunt
cercuri care se rotesc în jurul pământului/şi jos cum
priveşti spre gură se formează adâncimi/ca nişte
fântâni pline cu cearcăne/acolo îşi lasă oameni ca tine
grijile/uneori şi mâinile ruginite.../...” „ – “lecţia de
bunăvoinţă către spectator – prima scenă, ultima
scenă”(secţiunea III)
„Ţi-am zis vreodată cum văd eu lumea?” ne spune
autoarea în secţiunea patru a volumului. Titlul
secţiunii se arată sub forma unei confesiuni. Coraline i
se confesează autoarei dar şi invers. Se întâmplă ca
cele două personaje, autoarea şi eul autoarei, să se
suprapună la un moment dat, echilibrul, raţionalul se
pierde, de “acest timp” are nevoie autoarea şi asistăm
la ceva liniştitor, ceva care te calmează şi te vindecă în
interior. Cele două personaje reuşesc să-şi transmită
iubire, în formă pură. Boala de a se iubi, de a se regăsi,
de a se înţelege şi de a se mulţumi cu ce este, nu este de
factură patologică, ci mai degrabă succede o împăcare
cu sinele a omului. „toate formele acestea pe care
stau, la care privesc/scaunul înalt cu spătar, mătuşa
Mariana/salcia plângătoare a celui mai bun
vecin/mâncarea de guti din care cresc pe zi ce trece tot
mai galbenă/hamacul în care sunt pregătită pentru
zbor/legat de nucul din care-mi trag durerile de spate
şi visele întregi/pe care le iubesc la cafeaua de
dimineaţă din cabana de vară a unchiului Sam/îmi
este aşa un dor să mă văd!/vezi tu, prietene, eu aşa
trăiesc veşnic/aşa mă hrănesc – cu aomeni, cu forme,
tu?.../...” – „Ţi-am zis vreodată cum văd eu
lumea?”(secţiunea IV)
Autoarea Silvia Bitere s-a născut în Constanţa,
trăieşte în Constanţa, alături de soţul şi fetiţa lor şi
scrie.
În loc de epilog la cartea sa, întâlnim tabletele sale,
ale lui Coraline. Este finalul unui volum alcătuit cu
grijă, detaliat, este volumul care-i poartă amprenta,
ultima tabletă fiind un medicament pentru
consumatorii de imaginaţie, profunzime, meditaţie.
Cartea nu are prefaţă, cititorul ei, însă, va ţine loc
de prefaţă. Cu siguranţă se va regăsi într-un capitol sau
altul, mai devreme sau mai târziu, în drumul lui cu
viaţa.
“paşii îmi calcă pe urme, mă strâng. aprind o
ţigară, ultima. cercuri se înalţă către niciunde, văd
cum se rotesc iar şi iar pe un cerc mai mare. ameţesc
şi cad în mocirlă. e starea perfectă în care aş vrea să
scriu despre somnul sângelui. din pământ ies cadavre
deja machiate, fum, cârtiţe. ce bine. sunt în siguranţă.
în vecinătatea mea se nasc prietenii.
este soldatul ţinându-şi în mâini capul crăpat de
inamic, purtând o discuţie în spatele crucii sale cu
viermele care i-a ros din piciorul de lemn atâta vreme.
mai încolo, cum te uiţi din întâmplare, femeia
iubită îşi lasă rochia pe o bancă şi se îndreaptă spre
coafor unde o aşteaptă un alt el.
o sonerie zbârnâie. poştaşul îşi abandonează
geanta cu scrisori la poarta de la intrarea în parc şi
aleargă spre leagănul în care se dă Iulia la trei ore
distanţă de moartea ei.” – tableta 4 (secţiunea V)

Maria Dobrescu

prietenii mei imaginari sunt oamenii
adesea trecători
pestriţi ori plecaţi de acasă din cine ştie ce motiv
se poate demonstra existenţa unora prin decupaj artistic
de exemplu ieri am decupat un păun şi el aşa îngâmfat
mi-a spulberat încrederea că mai pot fi şi altfel
am zis bun trebuie să dau drumul unei ape să curgă
şi vedeai da vedeai peştii cum înoată doi câte doi
în pereche cum se hrăneau creşteau şi nimeni din lumea asta
nu se întreba măcar de ce oare doar vai şi vai
era o vreme ca astăzi neştiută
când un peşte tăcea pentru că aşa face el de obicei
sau cum ai spune tu despre lună că are două feţe
ori balerine cu picioare diforme nu există nu-i aşa
tristeţea ca şi bucuria treceau cum ai trece o trecătoare
adesea trecători adesea trecătoare
poţi tu să-mi alegi un munte şi să scrii pe el
“nu te uit nu mă uita”

divertisment
afară vremea era de basm
uşor trasă pe sfoară
sau ca un ciorap de femeie peste chipul unui bărbat fermecător
în rest fumigenă şi confeti
am câteva chestiuni importante de rezolvat
cum ar fi capul acesta pe care îl port cu mine zi de zi
ar mai fi pisica vecinului care în fiecare dimineaţă îmi dă
fireşte bună dimineaţa
îi răspund politicos printr-un miau
blocul se prăbuşeşte
ridic din umeri privesc pe geamul din bucătărie
el face cele mai bune clătite din lume - îmi spun în gând
îi măsor pasul dintre frigider şi aragaz
apoi strâng într-o cutie lucrurile vechi
le expediez pe o adresă oarecare
telefonul sună
este mama
care mă aşteaptă de cinci săptămâni
într-un zepelin
să-mi dea vestea cea mare
că nu mai avem niciun vecin şi că tata s-a pierdut
prin casă

în regulă îmi achit datoriile
de mâine mă mut în altă dimensiune

cadenţă
tot aşa era într-o zi
ascultam la radio vremea
(cum să asculţi la radio vremea?)
şi deodată m-am pierdut
(poetica)
afară începuse să ningă
rafale de vânt spulberau inimi
acoperite cu promoroacă
silvia este copil eu sunt copil
săpăm scări abrupte în noi de vreo zece ani
doar doar vom reuşi să zburdăm peste câmpii
imaginea cu tine şi cu berbecul sacrificat
e tot ce am
valea asta lungă porneşte din palmă
şi nu ştiu ce voiam să-ţi mai spun

Mulţi alţi istorici au mers ulterior pe linia
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trasată de Nicolae Iorga: C.C.Giurescu ,
P.P.Panaitescu21, Dan M. Iliescu ş.a.22
Încă din 1910, Al.T. Dumitrescu a combătut
etimologia propusă de Predeleanu-ProvianuIorga, arătând că nimeni nu vinde la târg floace de
23
lână. În 2001, ilustrul filolog ieşean Mircea
Ciubotaru, urmând aceeaşi direcţie, arată că
„extensia sensului restrâns al cuvântului floci,
care ar însemna „lână”, este un abuz rezultat din
nevoia unei etimologii toponimice. …Nimeni
n-ar fi putut face vreodată comerţ(şi încă
înfloritor) cu floace(nu floci), aşadar cu partea
24
cea mai puţin valoroasă a lânii”.
Într-adevăr, dacă analizăm diversele privilegii
comerciale din Evul Mediu, vom constata că lâna
nu se afla pe lista produselor căutate la export.
Mai mult, descoperirile din ultimele decenii
făcute în arhivele italiene ne arată structura
exporturilor româneşti pe piaţa danubianopontică. Cerealele reprezintă de departe cel mai
căutat produs, fiind urmate de miere, ceară(atât
de importantă în asigurarea iluminatului), mei şi
foarte mulţi robi(furnizaţi cu dărnicie de tătaromongoli)25. Pe de altă parte, pe piaţa internă
Oraşul de Floci era recunoscut ca un furnizor
important de peşte, transportat cu carele până la
Braşov. Nu întâmplător pe sigiliul Flocilor era
reprezentat un peşte.
Considerăm că autorii de la sfârşitul sec. XIX
au încercat să explice etimologia oiconimului
Floci prin adaptarea unor realităţi specifice
epocii moderne la contextul istoric din sec. XIVXV. Revoluţia industrială şi dezvoltarea
fabricilor textile au dus cu siguranţă la creşterea
exporturilor de lână, dar această situaţie se
înregistrează începând cu sec. XVIII, când
Oraşul de Floci era pe cale de dispariţie.
Nu trebuie să neglijăm nici faptul că la
sfârşitul sec. XIX mediul nostru cultural şi
ştiinţific se afla sub efectul vrăjii Mioriţei, ceea ce
determină o idealizare a păstoritului şi o
supraevaluare a fenomenului transhumanţei, prin
care mulţi au explicat începuturile Flocilor. Or, sa demonstrat de mai multă vreme că în sec. XIVXVIII transhumanţa a avut un caracter limitat26,
iar până atunci „atâta vreme cât câmpia Dunării
de jos a fost un „drum al popoarelor”, în această
zonă nu se poate concepe, pentru autohtoni, o
viaţă pastorală bazată pe mişcări de mare
amploare. Un asemenea păstorit s-ar fi aflat în
concurenţă directă cu cel al triburilor de ciobani
turanici, atât pentru păşunile din câmpie, cât şi
pentru locurile de iernat din lunca Dunării…”27.
Puţinii păstori care ajungeau la Dunăre pe calea
transhumanţei nu aveau cum să vândă lâna iarna,
atunci când coborau cu turmele la câmpie, pentru
că iarna nu se tund oile.28
Bogdan Petriceicu Haşdeu este cel care
intuieşte şi afirmă o nouă etimologie pentru
toponimul Floci: “Oraşul de Floci este pur şi
simplu o românizare din tătarul „Iflok”. Districtul
Ialomiţa pentru mongoli era Iflok=Români,
precum districtul învecinat era slavoneşte pentru
bulgari cu acelaşi înţeles: Vlaşca. Cuprinzând
Iflokul, Alexandru vodă găsise acolo pe Dunăre o
localitate importantă, întemeind Oraşul de Iflok,
adică întărind un punct strategic şi comercial”29.
Al. T. Dumitrescu a încercat să consolideze
argumentaţia lui B. P. Haşdeu, arătând că
„Originea toponimului Floci, oraşul din pragul
Vlahiei, la graniţa dintre Vlahi sau Blaci şi
populaţiunile turco-tătăreşti din Dobrogea, care

ne spun Iflaci, o întrezărim de pe acum, şi chiar o
enunţăm: Floci provine din numele nostru etnic
Alani ori Vlahi, fixat ca toponim de un popor
turanic. (…) Astfel încât: Oraşul Flocilor=Oraşul
Vlahilor= Oraşul Românilor”30.
Etimologia avansată de B. P. Haşdeu şi Al. T.
Dumitrescu a mai fost susţinută de istorici
români, precum Mihai Costăchescu31 şi Aurelian
Sacerdoţeanu32, dar din motive greu de înţeles
mediul nostru ştiinţific nu a agreat soluţia
propusă. Cei mai mulţi invocă eroarea evidentă a
lui Al. T. Dumitrescu cu privirea la etimologia
vlahilor sau faptul că nu există la est şi la sud de
Carpaţi aşezări care să fi luat numele românilor
sau vlahilor.33
Considerăm însă că B. P. Haşdeu şi Al. T.
Dumitrescu au intuit corect originea oiconimului
Floci, localitate care ia naştere, aşa cum am arătat,
într-o perioadă în care gurile Ialomiţei sunt
disputate de tătari, români, unguri, iar negustorii
genovezi întreprind schimburi comerciale de
amploare în regiune. Este bine ştiut că în Evul
Mediu românii erau numiţi vlahi, cuvânt
pronunţat diferit de popoarele vecine. Ungurii ne
34
numeau blaci, dar şi olaci, olachi , tătaromongolii, iar mai târziu turcii, ne numesc ulah,
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ulag, olah , Iflak, Eflak . La italieni întâlnim
formele Flahia, Velachia, Vlacini37 ş.a., iar în alte
documente occidentale vlahii şi Valahia apar sub
forma flaci sau Flaccia38. Atunci când românii au
întemeiat o aşezare la vărsarea Ialomiţei în
Dunăre, toţi au identificat-o drept localitatea
iflacilor/flacilor, aşa cum localităţile grecilor au
fost numite la noi Greci/Greceni, ale tătarilor 39
Tătărăi/Tătăreni , ale ardelenilor – Unguri/
Ungureni, ale moldovenilor – Moldoveni etc.
Recent, am arătat că şi Bărăganul are de fapt un
înţeles etnic, numele datorându-se tribului
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cumano-mongol al buraganilor . În plus, aşa
cum s-a mai arătat, sudul Munteniei mai
înregistrează toponime care au la origine numele
nostru etnic: judeţul Vlaşca, Codrii Vlăsiei.
Ultima etimologie propusă pentru Floci
aparţine lui Mircea Ciubotaru. După ce contestă
atât argumentaţia lui Al.T. Dumitrescu, cât şi pe
cea a lui Predeleanu-Iorga, filologul ieşean
propune soluţia antroponimică: “Toate
etimologiile oiconimului Flocii fiind eronate, se
impune cu forţa evidenţei originea antroponimică
a acestui toponim. Într-adevăr, numele de
persoane Floca, Floce şi derivatele
Flocenii(neam), Flocotă, Flocos, Flocosul, toate
fiind porecle, cu o răspândire geografică largă,
dovedesc existenţa în sistemul onomastic
românesc a unui antroponim bine atestat şi ca
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bază pentru alte oiconime” . Considerăm însă că
şi argumentaţia lui Mircea Ciubotaru nu este
suficient de solidă şi poate fi încadrată la “un
abuz rezultat din nevoia unei etimologii
toponimice”. Simpla consultare a volumelor de
documente ne permite să constatăm că pentru
prima dată antroponimul Floca este atestat abia în
sec. XVI(în 150942) şi are o răspândire foarte rară
pe tot parcursul secolului, atât în Ţara
Românească, cât şi în Moldova.
În concluzie, deşi este riscant să fii categoric
pe tărâmul toponimiei, considerăm că este timpul
să renunţăm la ideea că Oraşul de Floci îşi
datorează numele comerţului cu lână. În schimb,
există suficiente premise pentru a dezvolta
cercetările în direcţia indicată încă de B. P.
Haşdeu, care ne-a arătat că prima capitală a
judeţului Ialomiţa are o etimologie etnică, adică

Oraşul de Floci = Oraşul Românilor. Cercetările
filologice şi istorice trebuie însă susţinute cu
descoperiri arheologice semnificative care să
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- Şi Dumnezeu ne-a dat sănătate ca să trăim şi să
ne luăm pământul înapoi după ce ăştia şi-au bătut
joc de el vreo treizeci de ani, iar noi am devenit nişte
sclavi pe moşia noastră, îmi spunea Lache Perianu
fără să mă privească, parcă am fi discutat despre
vreme, numai aşa ca să mai spunem şi noi ceva,
atent la ţigara pe care tocmai şi-o aprindea.
Stăteam sub un nuc bătrân, cred că era de vârsta
mea, crescuse odata cu mine, dar eu nu-mi dădusem
seama, în spatele casei, la masa acoperită cu o
muşama nu tocmai curată, pe care roiau muştele.
Parcă văzându-mi privirile şi ghicindu-mi
gândurile, deşi el se chinuia cu bricheta care se
părea că nu mai avea piatră, Lache Perianu îmi zise:
- Dudica mea a îmbătrânit şi ea. Nici pâine nu
mai coace. Ne-am cam boierit şi noi tocmai acum,
la bătrâneţe! Am dus trei saci de grâu la unii care
aduc pâine în sat şi mi-au dat bonuri. Un bon, o
pâine. Mă duc eu dimineaţa, la câteva zile, mai beau
şi o vodcă până vine maşina cu pâine şi-am rezolvat
problema. Dar nu mai e pâinea cum a fost. Parcă tu
nu ştii cum scotea maică-ta pâinea din ţest aşezată
pe foi de nuc? Ne dispar obiceiurile, dispărem şi
noi.
- Rămân cei tineri, aşa a fost decând lumea, am
zis eu, dar el parcă nici nu m-a auzit. Parcă avea
alte gânduri, ale lui, care-l urmăreau tot timpul,
atunci când era singur.
- Înainte, Dudica mea era mai sprintenă. Totul
sclipea prin casă, nu trebuia să-i fac eu observaţie,
dar acum a îmbătrânit şi ea, se mişcă mai greu. De
fapt şi eu am îmbătrânit. Am depăşit şaptezeci, ce
pretenţii să mai am?
- Nu arăţi!
- Parcă numai asta contează? Poate n-oi arăta,
dar eu aşa simt. Poate unde nu mai am nici o
ambiţie. Parcă am ajuns undeva şi aşteptăm să ne
deschidă cineva o poartă. Aşa cum o pereche de boi
ştia să vină singură acasă, odată, când ţăranii aveau
boi, iar stăpânul lor se oprise la cărciumă să bea şi el
un ţoi de rachiu. Şi ăla pe datorie, că atunci lumea nu
avea bani. Plătea după ce treiera sau după ce vindea
nişte porumb toamna.
Atunci se auzi un ţipăt de copil şi pe urmă o voce
de femeie care îl certa.
- Ăştia alde Şună, mă lămuri Lache Perianu,
parcă ar fi intuit întrebarea mea pe care nu o
pusesem, ai dracului, nu au ce mânca, dar ştiu să
facă copii. Poate şi d-asta fac copii, ca să uite de
foame. Sau ca să aibe şi ei o ocupaţie. Că altceva ce
să facă? Pământ n-au, servici n-au, mai găsesc câte
ceva cu ziua dar ce-i aia? Frecţie la un picior de
lemn. Unul după altul, îi toarnă parcă ar fi la fabrică.
Şi ei nu-şi mai fac probleme. Trăiesc şi ei. Chiar
dacă de azi pe mâine!
Altfel, nimic nu se mai întâmpla în jurul nostru,
la ora aceea. Nici o căruţă nu trecea pe drum, nici un
tractor nu cobora din câmp sau vreun ţăran care să
se întoarcă de la gară pe bicicletă. Şi vântul se
oprise. Parcă totul încremenise sub soarele care
bucura atâta lume. Şi bogaţi şi săraci şi tineri şi
bătrâni. Şi mulţime de animale.
Dinspre Mândra apăruseră nişte nori, nu ştiu de
unde veneau, parcă înţesaţi cu gânduri rele. Parcă
mă priveau pe mine personal. Dar s-au îndreptat
spre Saele, iar după un timp nu i-am mai văzut
deloc. Se topiseră în ceaţa dinspre Dunăre.
-Toată ziua stă cu telefonul ăla în buzunarul de la
şorţ şi aşteaptă s-o sune Iliuţă sau noru-sa, zise
Lache Perianu într-un târziu, văzând poate că
discuţia stagnează, iar eu n-am de gând să-l ajut.
Şi eu am înţeles atunci că la tanti Dudica se
referea. Iar în glasul lui am citit şi un fel de gelozie
că nu mai ocupa el prim planul, că în casa lui căzuse
pe locul doi.
- Dacă trece o anumită oră, că aşa au convenit ei,
s-o sune la o anumită oră şi n-o sună ăia, nu mai are
linişte. Şi atunci îi sună ea. Mă costă o groază de
bani cartela aia. Poate să arză mâncarea pe aragaz,
să dea laptele în foc, ea nu se ridica de pe scaun până
nu termina de vorbit. Bă, şi dacă ar vorbi ceva

important nu mi-ar părea rău. Când o aud, în loc să
rămân şi eu să aflu ce mai fac copiii, de multe ori mă
ridic şi plec. Păi să nu te inervezi? Cică dacă şi la ei
bate vântul sau dacă ninge când e iarnă………
- Lasă treburile astea, că te superi degeaba, nu
ştii că aşa sunt femeile, dar apropo, pe unde mai
este Iliuţă, nea Lache? Ce mai lucrează? Cred că nu
l-am văzut de când am terminat liceul!
- Păi unde să-l mai vezi, Alexandre? Iliuţă a
terminat silvicultura şi este şef de ocol prin
Bărăgan.
- De ce tocmai acolo? Pe aici nu avem şi noi
păduri? nu mă dumiream eu.
- La timpul ăla, pe vremea comuniştilor, Iliuţă a
fost un băiat deştept. Nu că este al meu, dar a prins
repartiţia într-o capitală de judeţ. Câţi au avut şansa
asta cu o meserie ca a lui? Şi cum să refuzi o
asemenea repartiţie când toţi dracii de care aveai
nevoie erau acolo? Îi vedeai pe stradă, te împiedicai
de ei, aveai o problemă, o rezolvai pe loc. Apoi, cu
timpul, s-a obişnuit. Şi-a cumpărat un apartament în
buricul târgului, s-a căsătorit cu o profesoară, are
copii…Şi sunt şcoli bune pe acolo…şi nu că este şi
noru-mea tot profesoară…
- Toate bune şi frumoase dacă n-ar fi prea
departe…
- Vorba vine, dar în timpurile astea, orice drum sa scurtat, nu mai sunt drumuri lungi şi drumuri
scurte. Şi la Oradea dacă vrei să te duci nu mai e o
problemă. Cu avionul ajungi acolo într-o jumătate
de oră. Şi dacă era mai aproape ce se întâmplă?
Venea mai des acasă, vrei să spui, nu? Asta este
adevărat, dar nu ne-am fi plictisit să ne vedem toată
ziua? Şi n-am fi cheltuit o groază de bani? El pe
benzină, iar noi pe mâncare. Că dacă vine feciorul
pe acasă nu poţi să pui pe masă orice, că se uită nora
urât şi râde de el când se întoarce acasă.
- Tot aşa pus pe glume ai rămas!
Lache Perianu a zâmbit şi şi-a mai aprins o
ţigară.
- Mă-sa mai bâzâie din când în când că nu mai
vine băiatul ăla pe la noi. Că se duce mai des pe la
cuscru. Eu nu ştiu dacă e aşa, că eu nu discut cu
Iliuţă chestii d-astea femeieşti, dar aşa zice Dudica
şi dacă aşa zice ea, aşa o fi, dar asta nu este treaba
mea. Stai, fă, îi zic eu, că unii au copiii tocmai prin
Canada sau prin Australia şi nu se văd decât la
câţiva ani odată. Dacă ţi-e dor, de ce nu te duci să
stai iarna la ei. Scap şi eu de-o grijă. Şi nu mai fac
nici atâtea focuri!
- Dar de ce faci dumneata atâtea focuri? Nu
sunteţi doar voi doi? l-am întrebat eu neînţelegând.
Sau ţii o cameră separată şi pentru pisoi?
- Ne-am deşteptat şi noi, băi Alexandre, ne-am
cam dat dracului. Păi acum avem fiecare camera
lui! Plus bucătăria, nu înseamnă trei focuri? îmi
răspunse el privindu-mă, ca şi cum l-ar fi surprins
lipsa mea de orientare. Cum adică, eu care locuiam
la oraş nu înţelegeam atâta lucru.
Şi, un timp, tăcerea se lăsa iar peste noi, fiecare
gândindu-se la altceva. Mă întâlnisem cu el în
şosea. Venea de la cârciumă. Zicea că fusese să-şi
cumpere ţigări, dar eu eram convins că băuse şi o
vodcă pe acolo. Înalt şi slab, cu părul bogat,
pieptănat peste cap şi cu mustaţa galbenă de la
tutun, Lache Perianu era un bărbat atrăgător şi
acum. Încărunţise. Dar ochi îi avea tot vii sub
sprâncenele stufoase.
“Ce faci, nepoate, mai venişi şi tu pe acasă?” m-a
întrebat el trecându-mă în revistă.
“Mi s-a mai făcut şi mie dor de o plimbare!”
“O să se bucure Tanţa acuma, că mereu când mă
întâlneam cu ea, la coada la pâine, mi se plângea: “A
uitat de mine Săndel al meu, nu mai vine pe acasă ca

să-l mai văz şi eu!” “Mai lasă-l şi tu, că o să vină el,
dar acum o avea şi el probleme, că aşa sunt ăştia
deştepţii, ei toată ziua au probleme, păi nu-mi spune
mie Iliuţă?” “O avea, mă Lache, dacă zici tu, dar el
de ce uită că sunt şi eu bătrână? eu cât o să mai
trăiesc ?” “Şi de ce te plângi? N-ai făcut trei? Dacă
nu vine el, vin ăilalţi şi tot vine cineva!” “Ce ştii tu,
Lache, cu Săndel este altceva!”.
“Se bucură, sigur că da!”
“Dacă mai trăia nea Ilie Florea, era altă treabă.
Aveam şi eu un motiv ca să mai trec pe la voi, dar
aşa? De data asta te invit eu pe la mine!”
Şi, numai atunci, i-am vĂzut buzunarul de la
pantaloni umflat de ceva care nu putea fi decât o
sticlă.
“Am ascuns-o şi eu puţin, a zis el pricepându-mi
privirea, să nu mai vadă babele astea care stau toată
ziua pe la poartă. Că ştii ce ale dracului sunt. Ele
aude totul, ele vede totul! Şi pe urmă le prinde
noaptea vorbindu-l pe unul şi pe altul. Nimeni nu
scapă de gura lor. Un pas numai să faci în lături şi
gata, al lor eşti! Într-un sat ca ăsta, dacă intri în gura
lumii, s-a terminat cu tine. Dar mie nu-mi pasă. Nam nici o obligaţie faţă de nimeni”.
Priveam într-o parte, neutru. Nu ştiam ce să zic.
- Iliuţă a vrut să ne facă şi baie într-o vară, zise
mai apoi nea Lache Perianu, d-aia cu hidrofor. Dar
dacă eu m-am spalat o viaţă întreagă în albie, ce rost
avea să mă mai schimb tocmai acuma? Deşi, ca să-ţi
spun drept, când mă duc pe la el, îmi cam place să
mă lăfăi în cada plină cu apă până la gât. Şi pe urmă
să mă limpezesc la duş…
- Nu este târziu…
- Nu ne mai stă nouă gândul la aşa ceva. Nouă,
acuma, ne e gândul la pensie, să nu treacă luna şi să
nu ne aducă ăla pensia. Nouă ne e gândul la altele, că
se apropie…
- Pot să te întreb şi eu ce pensie aveţi?
- De ce să nu mă întrebi? Ce, e o ruşine? N-am
muncit pentru ea? Tuşă-ta Dudica n-are decât
câteva milioane, pensia de la ceape. Eu, dacă am
lucrat şi la fabrică vreo zece ani, ca unchit-o Marin,
o am mai mare. Aproape dublu, Oricum, ne ajunge.
În fond, ce ne trebuie nouă, la doi inşi, o pisică şi un
căţel? Bine că încă nu suntem bolnavi, că ne-a dat
Dumnezeu sănătate. Dar trebuie să avem şi noi ceva
pus de o parte, că nu se ştie mâine, apare şi nevoia să
mergi la doctori. Păi se uită un doctor la tine dacă
înainte nu-i vânturi un plic pe la nas? Dacă nu-i bagi
ceva în buzunar? Şi pe urmă nu trebuie să cumperi şi
medicamentele? Deocamdată prefer să dau banii pe
ţuică decât să-i dau la popă sau la doctor, zise el
râzând şi umplând din nou paharele.
- Ceva mă face să cred că nu te duci pe la biserică,
nea Lache, apropo, dumneata crezi în Dumnezeu?
- Cred, de ce să nu cred? Ce, mă costă ceva? Nu am
eu ştiinţă de prea multe că noi suntem ţărani, n-am
făcut atâta şcoală ca voi, dar cred. Să ştii că cred!
Îmi venea să râd.
- Dar ce ştii dumneata, totuşi, despre Dumnezeu?
- Nu ştiu mai multe decât ce ne spune preotul
Dragoş în biserică. Fii atent ce ne spune câteodată:
“Voi sunteţi nişte muritori! Dar, dacă mă gandesc
bine, cred că şi eu sunt!” E dat dracului popa ăsta al
nostru! În ce mă priveşte, mai intru şi eu în biserică
când mai moare câte unul pe care îl cunosc. Că dacă
le ştie preotul Dragoş, de ce să le mai ştiu şi eu? Şi
apoi, eu mai am puţin şi mă duc la El. Crezi că o sămi pună prea multe întrebări atunci? O să-mi dea şi
mie o muncă acolo…să dau cu mătura, să ud
trandafirii…
- Chestiile astea de unde le mai ştii? Tot preotul
vă tine la curent?
- N-auzi că eu nu prea am timp să discut cu el?
dar aşa mă gândesc eu! Că şi proştii şi destepţii
acolo sunt egali! La El nu se intră pe bază de
diplomă. Chestia asta cu diplome şi cu valoare este
un moft aici la noi, pe pământ. Păi ce, diploma îţi dă
neapărat şi valoare? Câţi proşti cu diplomă am văzut
eu, la viaţa mea! Şi n-aveau nici o valoare!
(continuare în numărul viitor)

19

Viața politică a României interbelice a fost
dinamică, datorită transformărilor survenite în urma
realizării Marii Unirii de la 1918. Acestea au adus în
prim planul scenei politice românești probleme noi,
cum ar fi: aplicarea legilor electorală și agrară,
unificarea administrativă, refacerea de după război și
adoptarea unei noi Constituții.
De rezolvarea acestor probleme s-au ocupat
trimișii cetățenilor în Parlament. Cea mai mare parte a
perioadei interbelice, la conducerea țării s-a aflat
Partidul Național Liberal, urmat de Partidul Național
Țărănesc. Guvernarea național-țărănistă a culminat
cu marea criză economică, care cuprinsese întreaga
Europă, iar soluțiile adoptate de aceștia nu au reușit să
redreseze economic statul.
Pe fondul nemulțumirilor legate de tratatele de pace
de la Paris, dar și a crizei economice, în Europa au
acces la putere regimuri de factură totalitară. Ca în
majoritatea statelor europene și în România au apărut
partide extremiste. Dintre formațiunile totalitare din
România, în perioada interbelică, o activitate intensă
au avut-o curentele de extremă dreapta, reprezentate
Liga Apărării Național Creștine fondată de profesorul
A.C. Cuza în anul 1923 și Legiunea Arhanghelului
Mihail, care a fost întemeiată în anul 1927 de Corneliu
Zelea Codreanu.
Formațiunea întemeiată de Corneliu Zelea
Codreanu și-a constituit și o secție politică în anul
1930, numită Garda de Fier. La baza organizării
Legiunii stătea cuibul legionar, format din 3-13
membri, care avea sarcini precise de la conducerea
centrală: participarea la munci agricole, la marșuri și
slujbe religioase 1 . Datorită acțiunilor ilegale
desfășurate de membri Mișcării Legionare, în
decembrie 1933 organizația a fost scoasă în afara legii,
dar va reveni în anul 1935 sub denumirea Partidul Totul
pentru Țară. După 1935 Mișcarea Legionară cunoaște
o ascensiune rapidă, care a culminat cu alegerile
parlamentare din anul 1937 când a devenit a treia forță
politică din Parlamentul României.
Activitatea politică din județul Ialomița în
perioada interbelică a fost asemănătoare cu cea de la
nivel național, cu unele particularități ce țin de
specificul zonei. Administrația județului, era
încredințată partidului de guvernământ, care în multe
cazuri nu a onorat promisiunile electorale, fapt ce a
dus la apariția formațiunilor de extremă dreapta.
Datorită crizei economice și a incapacității
guvernului de a rezolva problemele reale ale zonei, în
județul Ialomița s-au constituit organizații ale Ligii
Apărării Național Creștine(LANC) și a Mișcării
Legionare. Activitatea LANC în Ialomița a fost
neînsemnată, fapt relevat de puținătatea surselor care
vorbesc de aceasta, dar și de rezultatele neînsemnate
pe care le-au obținut la alegerile din anul 19332.
Extinderea Mișcării Legionare și numărul mare de
aderenți la ideile acesteia în timp scurt, au atras atenția
asupra acestei organizații. Din rapoartele informative
ale autorităților statului, care se ocupau de
monitorizarea legionarilor, în anii 19313 și 19324, în
județul Ialomița nu existau formațiuni cunoscute ale
acestora sub denumirile care mai erau cunoscuți
„Garda de Fier” sau „Frații de Cruce”.
În Ialomița, Mișcarea Legionară a luat ființă la
începutul anului 1933 în orașul Slobozia, unde și-a
constituit sediul și organizația județeană. Unul din
motivele pentru care Legionarii și-au creat prima
structură în Slobozia și nu în Călărași care era
reședința județului, poate fi pus și pe seama situației
jalnice în care se afla urbea în perioada interbelică.
Promisiunile electorale nu au fost respectate de aleși,
dovadă fiind situația expusă în presa locală:„Situat în
centrul grânarului românesc orășelul nostru este
sortit, prin conducerea actualului guvern, să
plătească pâinea, articolul cel mai de strictă
necesitate, cu aproape 9 lei kilogramul[…] toate
zarzavaturile se plătesc la noi mai scump ca la
Sinaia”5. Pe lângă traiul scump, din punct de vedere
edilitar urbea arăta jalnic: „era străbătută de o singură
stradă care ducea la gară, în parte pavată și cu
trotuar de asfalt, care trecea prin fața << unui șir
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nesfârșit de barăci învechite, care-și dau brânci cu
tarabele în trotuar>>”6.
Fondatorul primului cuib legionar din județ și a
organizației județene la Slobozia, a fost doctorul Ion
Pantelimon, medicul primar al Spitalului din oraș.
Până să adere la ideile legionare, doctorul. Pantelimon
a fost membru al Partidului Național Țărănesc din
Ialomița, de unde a fost exclus. După aceea a luat parte
la ședința Partidului Țărănesc Radical din data de 27
decembrie 1933, ținută la Slobozia unde a ținut un
7
discurs . Nu cunoaștem dacă a fost membru al acestei
formațiuni politice, sau a luat parte ca invitat, fiind o
persoană cunoscută pe plan local, datorită profesiei
sale.
Data înființării organizației legionare în județ
poate fi considerată ziua de 15 ianuarie 1933, când
doctorul Pantelimon redactează o scrisoare de
înscriere în Garda de Fier, pe care o publică în ziarul
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legionar „Pământ strămoșesc” . După această
scrisoare doctorul se prezintă lui Corneliu Zelea
Codreanu pentru a fi înscris ca „simplu soldat” în
organizație, fapt care s-a și realizat. După întâlnirea cu
Codreanu, doctorul Pantelimon este numit la
conducerea organizației din județul Ialomița, în
calitate de președinte. În calitate de președinte, el
adresează manifestul „Către românii ialomițeni”9. O
dovadă a cunoașterii amănunțite a statutului Legiunii
din timp de către doctorul Pantelimon, o constituie
data aleasă 15 ianuarie – ziua poetului național Mihai
Eminescu, știut fiind faptul că legionarii puneau mare
accent pe comemorarea și cultivarea marilor
personalități și momente din istoria națională.
Odată cu investirea în funcția de președinte al
organizației județene, el a organizat primul cuib
legionar din Slobozia sub șefia sa numit „N.C.
Paulescu”, în amintirea marelui savant român de talie
mondială. Acest cuib a avut ca membri pe următorii
localnici: Ștefan Munteanu – comerciant, Spirache N.
Rădulescu, Dumitru C. Stere, Gheorghe V. Cristescu
și Ion I. Dumitrescu – studenți. Acești tineri s-au
înscris în Mișcarea Legionară şi au făcut propagandă
atât în orașul Slobozia, cât și în restul județului.
În vederea popularizării ideilor legionare, doctorul
Pantelimon a adus materiale de propagandă de la
București, pentru a le distribui în trot județul. Primele
materiale aduse spre a fi difuzate s-au intitulat:
„Românii din județul Ialomița”, „Camarazii” și
„Frații de luptă”10. Sarcina difuzării acestor prime
materiale a propagandă a revenit lui Ștefan Munteanu.
Membrii cuibului din Slobozia se adunau, de două ori
pe săptămână, în casa doctorului Pantelimon, unde li
se explica doctrina legionară, fiind îndemnați să
depună o intensă activitate de propagandă, care era
susținută și prin împărțirea de broșuri.
În luna mai a anului 1933, trebuiau să fie
organizate alegeri pentru orașul Slobozia. Legionarii
locali au intensificat propaganda, iar doctorul
Pantelimon a ținut mai multe discursuri în fața
alegătorilor, fapt care a dus la creşterea semnificativă
a popularităţii sale, numărul simpatizanților Gărzii de
Fier sporind considerabil. Văzând popularitatea în
creștere a Mișcării Legionare în oraș, autoritățile au
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decis să amâne alegerile până în luna iulie . Ba mai
mult, din cauza întrunirilor și a propagandei pe care o
făcea în favoarea Legiunii, șeful organizației
județene, doctorul Pantelimon, a fost arestat împreună
cu alți membri marcanți ai Mișcării din oraș: Ion
Salimoglu, Gheorghe V. Cristescu – comerciant,
Ștefan Andreescu – tâmplar și Valeriu Andreescu –
elev la liceul comercial12. Ei au fost condamnați la 10
zile de închisoare doctorul Pantelimon și 8 zile ceilalți
membri arestați, dar au fost eliberați din detenție în
urma achitării unei cauțiuni în valoare de 1.000 lei
pentru fiecare.
Constituirea organizației județene a Gărzii de Fier,
a cuiburilor în cuprinsul județului, propaganda
legionară din ce în ce mai intensă a membrilor,
episodul privind amânarea alegerilor locale de la
Slobozia și arestarea doctorului Pantelimon nu au
trecut neobservate de gazetele locale. În iunie 1933,
primul număr al gazetei locale a Partidului Țărănesc,

de sub șefia Dr. Nicolae Lupu, vestea „despre o
svăpăiată activitate, a formațiunii dictatoriale numită
<<Garda de Fier>>, condusă în Ialomița de către
fostul medic al spitalului din Slobozia (doctorul
Pantelimon s.n.)”13. Articolul are scopul de a denigra
Garda de Fier și reprezentanții săi în județ,
condamnând practicile legionarilor de a se impune în
fața alegătorilor, dar în același timp este și un semnal
de alarmă adresat cetățenilor care optează pentru
înscrierea în această organizație.
În timpul verii anului 1933, conducătorul Mișcării
Legionare, Corneliu Zelea Codreanu a făcut o vizită la
doctorul Pantelimon, la Slobozia, aceştia desfăşurând
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şi activităţi cu caracter propagandistic în judeţ . De
asemenea Nicolae Constantinescu, cel care avea să îl
asasineze pe I.G. Duca, a fost în vara aceea în Ialomița
fiind șoferul doctorului Pantelimon15.
Odată închegate și puse la punct organizatoric,
cuiburile legionare din județ au început să își ia în
serios atribuțiile ce le erau conferite prin statut. La 7
noiembrie 1933, mai mulți legionari din Slobozia,
între care Ghiță Mărgelatu, Ion Ilie Nicolae, Dumitru
C. Stere, Valeriu Andreescu, Ion Salimoglu, Ștefan I.
Dinescu, Ștefan C. Andrei, Gheorghe Cristescu,
Ștefan Copniceru, Ion Ștefănescu și alții, în vederea
sărbătoririi zilei Sfântului Arhanghel Mihail, au
manifestat pe stradă, purtând placarde cu semnul
Gărzii, inscripțiile lui Corneliu Zelea Codreanu și au
intonat imnuri legionare16. Pe lângă sarcinile
membrilor cuibului (muncă, cinste, credință, educație
etc.) o mare importanță o aveau comemorările unor
evenimente marcante din evoluția Mișcării Legionare
sau a fruntașilor săi, momente care creau un sentiment
de mândrie în rândul legionarilor.
Acțiunile legionarilor la nivelul întregii țări au
atras atenția autorităților statului, care nu puteau tolera
actele de violență la care se dedau aceștia în anumite
momente. În decembrie 1933, guvernul condus de I.
Gh. Duca a luat măsura scoaterii Mișcării Legionare în
afara legii, datorită practicilor acestora din campania
electorală. Urmarea imediată a acestei decizii, a fost
asasinarea primului ministru I. Gh. Duca, la 29
decembrie 1933, pe peronul gării din Sinaia de către
legionari.
După interzicerea Mișcării Legionare, guvernul a
interzis presa legionară și a operat un număr mare de
arestări în rândul fruntașilor legionari din toată țara. În
Ialomița, în noaptea de 10 spre 11 decembrie 1933,
organele de ordine au arestat 34 de fruntași de
legionari din întreg județul, printre care se numărau
membrii marcanți ai Gărzii de Fier: doctorul Ion
Pantelimon, Valeriu Andreescu, Iulian N. Jemnca și
Grigore Epaminonda, toți cu domiciliul în oraşul
Slobozia, și preotul Vasile Ionescu, din comuna Mihail
Kogălniceanu17. Din cei arestați preventiv în noaptea
de 10 decembrie, 5 legionari în frunte cu doctorul
Pantelimon au fost încarcerați la penitenciarul Jilava18.
În cursul anului 1934, membrii marcanți ai
legionarilor din județ au continuat activitatea
cuiburilor, dar au trecut și la recrutarea de noi membri.
Organele de ordine îi țineau atent sub supraveghere pe
șefii de cuiburi cu influență în rândul localnicilor, între
aceştia numărându-se: avocatul Gheorghe Paloșanu
din Fetești, Valeriu Andreescu din Slobozia și preotul
Mircea Totolici din Urziceni19, aflați sub conducerea
șefului organizației județene, doctorul Pantelimon,
care primea instrucțiunile de la București. Acești șefi
vizitau diferite localități din județ unde luau legătura
cu membrii locali pentru a reorganiza mișcarea în
Ialomița.
Din luna iunie a anului 1934, membrii locali ai
fostei organizații Garda de Fier au trecut la
reorganizarea cuiburilor din Ialomița. Au hotărât ca
județul să fie împărțit în sectoare, conduse de către
un om de încredere care va primi instrucțiunile direct
de la centru. Șeful de sector urma să fixeze câte un
comitet sătesc, compus din 5 persoane, condus de o
persoana de încredere. Corespondența se va preda
șefilor de la sat la sat până la coordonatorul
sectorului 20.
(continuare în pag. 21)
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Conform dispozițiilor autorităților, membri
marcanți ai legionarilor nu aveau voie să ia legătura
între ei, dar aceștia găseau tot felul de metode pentru a
comunica. Ordinele de la centru erau primite direct de
doctorul Pantelimon, care le transmitea șefilor de
sector, de unde erau aduse la cunoștință celorlalți
membri din subordine. Cele mai dese contacte,
înregistrate de autoritățile locale, care se ocupau de
supravegherea legionarilor din județ, au fost
consemnate între conducerea de la Slobozia şi șeful
sectorului Fetești, avocatul Gheorghe Paloșanu21.
În anul 1934, Mișcarea Legionară din județ și-a
continuat activitatea sub conducerea doctorului Ion
Pantelimon. Măsurile adoptate, în cursul anului 1934,
privind extinderea cuiburilor legionare în cât mai
multe localități au fost încununate de succes, astfel că
la începutul anului 1935 sunt în plină ascensiune
formaţiunile din comunele Rași, Amara, Munteni
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Buzău, Cosâmbești, Făcăeni etc.
La 20 martie 1935 legiunea a revenit în viața
politică a țării prin înființarea Partidului Totul pentru
Țară, al cărui șef a fost numit Generalul Gheorghe
Cantacuzino-Grănicerul.23
În luna aprilie 1935, Poliția orașului Slobozia
raporta Poliției orașului Călărași că fosta organizație
Garda de Fier încă mai activează în mod ascuns dar
24
toți membrii ei sunt supravegheați . În aceeași
perioadă Legiunea de Jandarmi Ialomița consemna că
foștii șefi ai Gărzii de Fier din județ au început să
activeze, căutând să reconstituie vechile cuiburi.
Doctorul Pantelimon este în permanentă legătură cu
organizația de la centru prin economul spitalului, care
face drumuri dese la București pentru a aduce
corespondența de la sediul central al Legiunii.
Totodată, el ținea o strânsă legătură cu avocatul
Gheorghe Paloșanu și Badea Vlădescu, ambii din
Fetești. În Slobozia erau recunoscuți ca membri activi
următorii: Sandi Teodorescu și Ionel Ivancea –
croitori, Ion Salimoglu, Mila Bobi și două surori ale
lui Lică Cristescu. Întâlnirile dintre fruntașii legionari
din județ erau organizate în vederea reactivării
vechilor cuiburi şi transformării lor în structuri ale
Partidului Totul pentru Țară.
În ziua de 14 iulie 1935, conducătorul Legiunii din
județ a mers în tabăra de legionari de la Carmen –
Silva, județul Constanța, unde a avut mai multe
întrevederi cu Corneliu Zelea Codreanu și cu alți
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fruntași ai organizației judeţene Constanța . La aceste
întâlniri, doctorul Pantelimon a primit instrucțiuni
pentru membrii organizațiilor, privitoare la atitudinea
ce urmau să adopte în relațiile cu autoritățile locale,
programul și activitățile viitoare ale Mișcării
Legionare în județ. Un grup de tineri activiști din
Slobozia l-a omagiat pe conducătorul Legiunii cu
imnuri și versuri legionare.
După întâlnirile de la Constanța cu Căpitanul,
doctorul Pantelimon a început activitatea de
reorganizare a membrilor fostei organizații Garda de
Fier, sub emblema Partidului Totul pentru Țară. La 28
iulie 1935, organizația din Slobozia era împărțită în 4
sectoare, după cum urmează:
· Sectorul I era condus de croitorul Gheorghe
Bogheț, ajutat de Mărgineanu;
· Sectorul II se afla sub directa coordonare a
comerciantului Eliade Eremia, care prin contactul
zilnic cu localnicii și clienții din mediul rural face
propagandă în favoarea Legiunii, fiind ajutat de
studentul Teo Stere;
· Sectorul III avea ca șef pe Stanciu Bucur,
pensionar poștal;
· Sectorul IV era condus de Cocioabă, pensionar
militar, fost plutonier major.
Aceste sectoare aveau în subordine 15-20 de
cuiburi, pe lângă care a luat ființă o cetățuie de fete,
compusă din circa 20 persoane. În această cetățuie
cele mai active membre sunt surorile Cristescu și
26
Mărculeșteanu .

Informațiile referitoare la activitatea legionarilor,
în anul 1936, în județul Ialomița, sunt foarte puține. La
24 ianuarie 1936, doctorul Pantelimon a ținut o
întrunire politică a legionarilor la Amara, în casa
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șefului de cuib, Ion Roșioru . Adunarea a avut un
caracter politic, la ea participând toți legionarii din
raza postului Amara.
Anul 1937 a reprezentat un moment de glorie al
Mișcării Legionare din județul Ialomița. Măsurile
adoptate, au sporit considerabil rândurile membrilor
Partidului Totul pentru Țară, cea mai mare organizație
de la nivelul județului fiind cea din Slobozia, care
număra 80 de activiști la finele lunii februarie a anului
1937.28
Formând o structură bine închegată, Mișcarea
Legionară din Ialomița a trecut la reorganizare, în vara
anului 1937. Un lucru interesant este pentru această
perioadă inactivitatea sau retragerea de la conducerea
organizației județene a doctorului Pantelimon,
deoarece pe parcursul rotirii membrilor în diferite
funcții de conducere a formațiunii Totul pentru Țară,
el nu apare în nici o funcție. O perioadă de timp, în
vara anului 1937, la conducerea organizației județene
a Partidului Totul pentru Țară s-a aflat comandantul
legionar ajutor, pictorul Bassarab din București, iar
din luna iulie 1937 funcția a fost deținută de Stroe
Dumitru, șeful cuibului „Vlad Țepeș” din comuna
Mihail Kogălniceanu, plasa Țăndărei.29
Activitatea depusă de doctorul Ion Pantelimon, de
la înființarea Mișcării Legionare în Ialomița și până în
anul 1937, a fost răsplătită de conducerea Legiunii. În
ziua de 11 noiembrie 1937, a avut loc la „Casa Verde”
din București ședința șefilor de regiuni și organizații
județene a Partidului Totul pentru Țară. La sfârșitul
întrunirii, Căpitanul l-a propus și Senatul Legiunii l-a
acceptat pe doctorul Pantelimon ca senator legionar,
o funcție onorifică pentru cei cu activitate bogată în
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cadrul Mișcării.
Fiind o structură bine închegată la nivelul
județului, în anul 1937 Partidul Totul pentru Țară a
depus listă cu candidați pentru Adunarea Deputaților.
La scrutinul organizat în județ în ziua de 20 decembrie
1937, legionarilor le-a revenit poziția I pe buletinul de
vot, având ca semn electoral două puncte paralele
încadrate într-un pătrat. Candidații au fost: Mihail
Polihroniade, Luca Teodoroiu, Ion Copuzeanu,
preotul Vasile Ionescu, Inginerul Virgil Albu și
pictorul Alexandru Bassarab. 31
Campania electorală a Partidului Totul pentru Țară
din Ialomița a fost condusă de Mircea Eliade, Mihail
Polihroniade și pictorul Alexandru Bassarab32 și a
decurs în liniște nefiind înregistrate evenimente
negative. Rezultatul alegerilor din 20 decembrie 1937
a fost favorabil legionarilor ialomițeni, ei clasându-se
pe locul al II – lea după Partidul Național Liberal, care
avea o organizație foarte puternică în județ. Partidul
Totul pentru Țară a adunat 11.507 voturi,
reprezentând 19,92% din totalul voturilor exprimate.
Mandatul de deputat a fost obținut de Mihail
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Polihroniade .
Pe lângă rezultatele centralizate pentru întreg
județul, dispunem și de rezultatele alegerilor pentru
Adunarea Deputaților, desfăşurate în orașul Slobozia,
la 20 decembrie 1937. În această localitate, unde a luat
ființă Mișcării Legionare din Ialomița, Partidul Totul
pentru Țară s-a clasat pe primul loc, alături de Partidul
Național Liberal cu câte 1739 de voturi fiecare,
urmate la distanță de Partidul Național Țărănesc cu
900 de voturi și Partidul Național Creștin cu 452
voturi și altele34.
Scorul obținut la Slobozia constituie un indicativ
al forţei organizației locale a Partidului Totul pentru
Țară şi al suportului de care beneficia acesta în rândul
electoratului din oraș care și-a susținut reprezentanții.
Alegerile din decembrie 1937 aveau să pună capăt
unei etape importante în evoluția României
interbelice și a partidelor politice. Succesul obținut de
legionari la nivelul întregii țări avea să se transforme

în eșec, după măsurile adoptate de regele Carol al
II–lea. Nici un partid politic nu a îndeplinit pragul
electoral de 40%, pentru a avea majoritatea în
constituirea noului guvern. Neîndeplinirea pragului
electoral și rezultatul bun obținut de Partidul Totul
pentru Țară, clasarea pe locul al treilea la nivelul țării,
au generat o criză pe care monarhul avea să o rezolve
prin investirea în funcția de prim ministru a lui
Octavian Goga.
Guvernul condus de Octavian Goga nu a făcut față
situației create, în acest context pentru regele Carol al
II – lea a fost doar o formalitate instaurarea regimului
monarhic autoritar. La 30 martie 1930, guvernul a
adoptat legea prin care toate formațiunile și grupările
politice erau dizolvate, interzicându-li-se să mai aibă
activitate politică.
În perioada anilor 1938-1940, organizația
județeană Ialomița a legionarilor a avut activitate,
reorganizându-se pe ascuns. Partidul Totul Pentru
Țară și-a continuat activitatea ilegal, informațiile între
membri circulând de la om la om, iar ședințele
cuiburilor ţinându-se în case particulare ale membrilor
sau simpatizanţilor pentru a nu fi descoperite de
autorități. Aceste activități erau monitorizate cu
atenție de autorități, care au arestat în mai multe
rânduri membri bănuiți că nu respectă legile țării
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IV. Socrate şi daimonul
B. Zeii mă ocrotesc
1. “Şi abia plecă bătrânul”, ar spune poetul Mihai
Eminescu, că se şi aude cum intră în luptă, atacând
prima dintre acuzaţii: “Mă mir, într-adevăr,
judecători, întâi şi-ntâi, şi mă întreb pe ce temei
Meletos face afirmaţia că n-aş crede în zeii cetăţii,
când toţi cei din preajma mea şi chiar Meletos, dacă e
de bună-credinţă, m-au putut vedea aducând
sacrificii, în timpul sărbătorilor, la altarele publice.”
Da, i-ar fi putut replica Meletos, dar credinţa din
sufletul tău nu se vede. Şi acolo, ascuns de ochii
noştri, tu zici că ai ceva, un demon, căruia, nu-i aşa ?,
i te poţi închina ca unui zeu. Este el un zeu al cetăţii ? te întreb pentru că eu, unul, n-am auzit de aşa ceva. Şi
nici Anytos, şi nici Lycon, şi nici judecătorii aici de
faţă, 512 cetăţeni ai Atenei.
2. Dar Socrate, mi se pare, nu observă această
întrebare neformulată propriu-zis de Meletos dar
presupusă de acuzaţia din proces, ci trece nepăsător
mai departe, spunând: “Şi, mă rog, cum aş putea
introduce noi zeităţi, de vreme ce susţin că vocea
divină se face auzită şi-mi arată ceea ce trebuie să
fac?” Acum se referă la daimonul din el, nenumindu-l,
care, prin chiar ceea ce face şi cum face, este vechi de
când lumea: “Căci despre cei care ascultă cu atenţie
strigătele păsărilor şi vorbele oamenilor putem
spune, într-adevăr, că-şi întemeiază prezicerile pe
sunete.” Până “Şi preoteasa Pithia pe trepiedul sfinţit
nu ne vesteşte cu vocea ei hotărârile zeilor ?” Aceste
apropieri sunt rezultatul unui efort de abstractizare din
gândirea lui Socrate, făcut cu scopul de a evidenţia
elementul comun al diferitelor forme de divinaţie
cunoscute şi practicate în epocă, şi de a dovedi astfel
că daimonul său nu are nimic ieşit din comun. Singura
deosebire este nominală: “Dar, pe când ceilalţi
oameni zic că prevestesc viitorul cu ajutorul păsărilor,
al vocilor şi al altor semne pe care le numesc profeţii,
eu numesc un semnal divin vocea aceea care mă
călăuzeşte. Şi socot că denumirea ce-o dau eu este şi
mai adevărată şi mai pioasă, decât ale acelora ce cred
că puterea divină se dezvăluie cumva prin strigătele
unor păsări.”
3. În pasajul de mai înainte Socrate introduce,
aproape nemarcat, elementul specific al daimonului
său: vocea lui este un semnal divin “care mă
călăuzeşte”. Cu alte cuvinte: toate celelalte forme de
divinaţie sunt ca nişte instrumente la care poate apela
orice atenian care are o minimă pregătire în domeniu,
pe când puterea divină este în mine, semnalul divin
este numai al meu şi mă îndrumă numai pe mine. Dacă
acestei observaţii îi adăugăm concluzia formulată de
Socrate puţin mai sus - “Nu este nici o îndoială, deci,
că divinitatea cunoaşte viitorul şi-l dezvăluie cui vrea
ea; despre acest lucru toţi vorbesc şi gândesc la fel ca
mine.” - atunci vom putea vedea cum se naşte un nou
element care singularizează postura lui Socrate în
comunitate: divinitatea ea însăşi vrea să-mi dezvăluie
viitorul.Mai este de observat că Socrate evită, în
discurul către judecători, folosirea numelui
“daimon/demon”, întrebuinţat în dialogul cu
Hermogene, substituindu-l cu “voce divină/semnal
divin”. ”Că, într-adevăr, nu păcătuiesc faţă de zeu
minţind, aduc ca dovadă faptul că, vestindu-le multor
prieteni cele ce-au hotărât zeii, niciodată nu am fost
dat de ruşine.” Adică, puterea divină care vorbeşte în
mine este autentică şi, dacă vrea, depăşeşte cu veştile
ei graniţele propriei mele persoane, dar numai pentru
cei agreaţi de mine. Dacă nu mă credeţi, întrebaţii pe
ei !
4. Anytos, Meletos şi Lycon au fost, cred, primii
contrariaţi de cele spuse de acuzat: ori Socrate nu ştie
ce spune şi se contrazice singur, ori îşi bate joc de noi
toţi ! Chiar şi “judecătorii au vociferat, unii neputând
să creadă cele spuse mai înainte, iar alţii invidiindu-l
că se bucură din partea zeilor de o favoare mai mare
decât ei...” Acesta să fi fost, oare, scopul urmărit de
Socrate: să-i umilească pe judecători ? Nu, ci doar să
se laude pe sine ! Şi e abia la început... “Ascultaţi, vă
rog, şi alt fapt, mai ales voi, care mă invidiaţi şi nu
vreţi să credeţi că zeii mă ocrotesc.” Acum apare
foarte clară imaginea de sine pe care Socrate o

promovează la proces: sunt un om pe care zeii îl
ocrotesc; tot ceea ce spuneţi cu privire la credinţa mea
este neadevărat; credeţi că zeii ar proteja un
necredincios ?; eu sunt mai pios decât voi toţi !
5. “Hairefon a întrebat o dată oracolul de la Delfi,
de faţă cu mai mulţi, şi Apollo i-a răspuns că nu e nici
un om mai liber, mai drept şi nici mai înţelept decât
mine.” Altfel spus: iată motivul pentru care zeii se
îngrijesc de mine, confirmat de ei înşişi prin vocea lor
cea mai autorizată - oracolul din Delfi. De aceea miau şi dat, încă de la naştere, un oracol personal.
Lucrurile se leagă, este evident pentru oricine are
urechi de auzit şi ochi de văzut ! “Auzind acestea
judecătorii s-au mâniat iar, mai mult, şi – gândeau ei –
pe bună dreptate.” Totul se desfăşoară în
conformitate cu strategia stabilită de Socrate înainte
de începerea procesului, iar reacţia negativă a
judecătorilor trebuia intensificată cu fiecare frază a
discursului său.
6. “Nu vă neliniştiţi, atenieni, căci oracolul l-a
lăudat şi mai mult pe Licurg, cel ce le-a dat legile
spartanilor.” Iată care sunt, prin urmare, oamenii pe
care voi, atenieni, trebuie să-i aveţi în minte atunci
când vorbiţi despre mine, Socrate: marii legiuitori
Licurg şi Solon atenianul, cei şapte înţelepţi... “Întradevăr, se zice că intrând acesta în templu, oracolul ia grăit astfel: - Nu ştiu cum să te numesc un om sau
mai degrabă un zeu. - Pe mine, cum vedeţi, nu m-a
asemănat cu un zeu, ci m-a considerat doar că sunt cu
mult mai presus decât ceilalţi oameni.” Şi decât voi,
implicit ! Sunt, ca să spun aşa, cu mult peste toţi
oamenii şi cu puţin sub zei. Cam aceasta este, cu
aproximaţie, poziţia mea în geografia spirituală a
cetăţii. Dacă mă vedeţi zilnic pe străzile şi prin pieţele
Atenei stând de vorbă cu voi, să nu credeţi cumva – şi
dacă aţi făcut-o, aţi greşit ! - că sunt ca voi. Măcar
acum, în ceasul al doisprezecelea, să înţelegeţi acest
lucru !

C. Darul profetic obişnuit al daimonului
1. În “Apărarea lui Socrate” de Platon (14,pp. 1544), mărturia lui Socrate despre relaţiile cu daimonul
său are loc după proces, într-o discuţie particulară cu
judecătorii “care au votat pentru mine”, în timpul
rămas “până ce arhonţii mai au treabă şi eu nu sunt
încă dus acolo unde trebuie să merg la moarte.” Era
vorba de un lucru foarte important pe care nu-l putea
spune decât în acest cadru: “Pentru că îmi sunteţi
prieteni, vreau să vă arăt ce tâlc are ceea ce mi s-a
întâmplat acum.” Să-l ascultăm şi noi în linişte şi
reculegere, ca şi cum am fi martori tăcuţi ai cântecului
de lebădă al unui muribund: “Într-adevăr, judecători,
(căci dacă vă numesc pe voi judecători, vă numesc pe
bună dreptate) mi s-a întâmplat ceva minunat. Darul
profetic obişnuit al daimonului, în tot timpul dinainte
îmi vorbea cât se poate de des şi mi se împotrivea
stăruitor, chiar în lucruri mici, dacă eram pe punctul
de a face un lucru pe care nu trebuia să-l fac; acum
însă, a căzut asupra mea ceea ce vedeţi şi voi, ceva
despre care s-ar putea închipui că este răul cel mai
mare; iar semnul Zeului nu mi s-a împotrivit nici în
zori când am ieşit din casă, nici când am venit aici, la
judecată, nici cât timp am vorbit, orice aş fi fost pe
punctul de a spune; şi totuşi altădată, el mă oprise
adeseori în plină vorbă; acum însă nu mi s-a
împotrivit în nici un fel, faţă de nici o faptă şi nici un
cuvânt. Cum îmi explic acest lucru ? Vă voi spune:
ceea ce mi s-a întâmplat s-ar putea să fie un bine, şi navem cum să ne facem o părere dreaptă toţi care ne

închipuim că moartea e un rău. În această privinţă am
avut o dovadă puternică: nu se putea să nu mi se
împotrivească semnul obişnuit, dacă n-aş fi fost pe
cale să fac un lucru bun.”
2. Faţă de “Apologia” lui Xenofon, este evidentă
aici o deosebire fundamentală: dacă acolo daimonul
îşi face simţită prezenţa înainte de proces,
determinând întregul comportament verbal din
instanţă al lui Socrate, la Platon daimonul este mut ca o
lebădă, prin non-semnalul său dând avizul de trecere
în act tuturor gândurilor şi intenţiilor de acţiune şi
discurs ale receptorului care le aştepta cu înfrigurare la
fiecare răscruce de drum semnalizată în mod obişnuit.
Tot acum aflăm despre diversitatea ocaziilor diurne în
care daimonul intervine asemeni unui însoţitor foarte
atent şi plin de grijă pentru ca Socrate să aibă o cale
spre bine fără obstacole, cât ar fi de mici, în fiecare
situaţie de viaţă neînsemnată în aparenţă: la plecarea
din casă, când ajunge la o destinaţie anume, în timpul
discursului, chiar în mijlocul unei fraze. Acum ne
putem da seama cum Socrate avea întotdeauna atenţia
distribuită către două centre de interes: unul exterior,
al componentelor contextului cotidian de viaţă în care
se manifesta, şi altul interior, al percepţiei şi evaluării
semnalelor daimonului din el. Mintea lui trebuia să ia,
într-un răstimp optim, uneori instantaneu, acele
decizii care să respecte întru totul semnificaţia
particulară a semnalului primit în raport cu situaţia
concretă în care se află şi acţionează, fiind încredinţat
că numai aşa va fi bine.
3. Şi iată cum, într-o situaţie limită, unică în viaţa
lui Socrate, mintea lui reuşeşte să obţină cel mai mare
succes de până atunci în confruntarea cu supervizorul
său lăuntric: toate opţiunile din această cursă cu
obstacole, care a fost procesul abia încheiat, au fost
validate de instanţa supremă. Bucuria stârnită de acest
eveniment crucial îi va inunda faţa până la moarte. Şi
n-avea cum să nu-i iradieze în toată fiinţa sa încă
pământeană, când convieţuirea cu divinitatea a produs
rezultatul atât de aşteptat şi aproape imposibil:
judecăţile lui s-au situat la nivelul judecăţilor divine;
a ştiut să aleagă binele într-o situaţie complexă, chiar
şi când acesta avea aparenţa răului celui mai mare –
moartea.
4. Socrate împărtăşeşte această experienţă intimă
de cunoaştere prietenilor săi care i-au urmărit
comportamentul exterior şi au avut întotdeauna
încredere în mărturiile lui despre daimonul său
interior: “Dar şi voi trebuie să aveţi bune nădejdi în
privinţa morţii, judecătorii mei, şi să vă daţi seama de
acest adevăr...” Cu această formulă, Socrate-le din
“Apărarea...” lui Platon trece dincolo de marginile
morţii, făcând un pas pe care Socrate-le lui Xenofon
nu l-a gândit: “... pentru un om bun nu există nimic
rău, nici în viaţă, nici în moarte, iar Zeul are grijă de
soarta lui...” Aceasta mi se pare a fi concluzia etică
fundamentală a unei vieţi trăite sub semnul
daimonului, deşi formula ei de aici nu respectă ordinea
aşa-zicând ontologică din viaţa lui Socrate: mai întâi a
fost Zeul/daimonul şi preocuparea lui permanentă
pentru moralitatea individului uman pe care-l
supraveghează şi îndrumă, şi numai pe acest temei sau construit omul bun şi garanţia destinului său fericit.
(Vezi cap. V, C) “...nici ceea ce se petrece cu mine nu e
la întâmplare, ci e limpede pentru mine că e mai bine
să mor şi să mă îndepărtez de toate.” La fel şi în
Xenofon.
5. “De aceea semnul meu nu mi s-a împotrivit de
fel iar eu nu sunt câtuşi de puţin mâniat pe cei care au
votat împotrivă-mi şi nici pe cei care m-au acuzat.
Deşi nu cu acest gând m-au acuzat şi m-au
condamnat, ci crezând că-mi fac un rău; iar acest
lucru e vrednic de mustrare.“ Cu aceste fraze ne
putem întoarce la debutul situaţiei analizate mai sus,
punându-ne următoarea întrebare: cum a ajuns
Socrate la hotărârea de a acţiona aşa şi nu altfel la
proces ? Este clar faptul că, în varianta lui Platon,
iniţiativa a fost permanent de partea lui Socrate,
daimonul doar acceptând-o ca valabilă moral. (Vezi
cap.III, D) La Xenofon, dimpotrivă, după
manifestarea primei intenţii a lui Socrate de a-şi apăra
viaţa cu orice mijloace, daimonul a luat iniţiativa,
punctând-o cu un semnal repetat şi fundamentând
astfeldesfăşurarea ulterioară a gândirii gazdei sale.
(continuare în numărul viitor)

(urmare din numărul trecut)

Atâta a fost ninsă că o seamă de acareturi
mărunte, pomii şi gardurile s-au încărcat tare cu
omăt şi s-au hâit de nu mai ştiau bieţii oameni ce să
facă de atâtea necazuri. Casa noastră cea veche
acoperită cu trestie se afla în primejdie de a se
prăbuşi. Neaua moale căzută la început în leoape
mari şi ude s-a lipit pe acoperişul de trestie ca
năglagiul şi, ningând mereu, peste prima s-a tot
pus. De pe la mijlocul acoperişului până deasupra
streşinilor zăpada era groasă de-un cot şi jumătate.
Ne temeam că de se iscă un vânt tăricel casa
noastră se duce. Trebuia făcut ceva cât de repede,
căci dacă vine un ger omătul se preface în gheaţă şi
aceea nu mai poate să fie mişcată de pe acoperişul
vechi de trestie. De cu seară tata a vorbit cu tetea
Sandu şi s-a sculat de dimineată să pregătească
nişte unelte cu care să tragă jos o parte din zăpadă.
A venit tetea şi, până şi-au răsucit şi-au tras câte-o
ţigară, s-au înţeles cum e bine să lucreze. Au luat
două greble de lemn cu cozi lungi, le-au întors cu
colţii în sus şi pe dos au prins în cuie şi întărit cu
sârmă câte un leaţ mai lat decât unul obişnuit şi
astfel au făcut două drâgle mari, le-au întărit bine
cozile şi au trecut la lucru. Tetea Sandu a tras
omătu' de pe capătul de catre drum şi de la spate,
căci acolo pereţii erau mai scunzi, iar tata a luat
faţa şi capătul de către grădină, fiindcă el era mai
înalt şi ajungea mai bine. Se lucra încet şi cu grijă.
Întindeau grebla până unde ajungea, o lăsau încet
pe omătul de pe acoperiş apoi o trăgeau spre ei cu
zăpadă cu tot. După ce au trecut împrejurul casei,
s-au odihnit oleacă apoi au luat nişte joarde lungi
cu care au buntuzit zăpada rămasă pe casă pentru a
mai cădea jos din ea. La urmă au făcut nişte cărări
să ne putem mişca prin ogradă unde este nevoie.
Pe tetea Sandu l-a chemat tata în casă de s-au
ominit cu vin de-ala bun dus de la neamurile
noastre din Rădeşti de lângă Aiud, satul din care se
trăgea bunicul Mocan Augustin, dispărut în 1918
pe frontul cu ruşii..
Să nu uităm că şi altele s-au întâmplat în acea
iarnă grea. Într-o noapte, când era omătul cel mai
mare, s-a prăpădit mincinosul satului, Legătura cel
bătrân. Demineaţa, când muierea lui s-a sculat, el
nu era în casă. L-au căutat multă vreme te miri pe
unde, da' nu l-au mai găsit în veci. Ana Luchii,
femeie despre care o seamă credeau c-ar avea
legături cu Necuratul, spunea o poveste cu o raţă,
doamnă peste Tăul Raţelor, care l-ar fi amăgit şi
tras pe Legătura la ea în fundul tăului, da' povestea
asta cine s-o mai creadă?
Eram în clasa a doua. Învăţătorul nostru, Vasile
Mocanu, de loc din Dezmir, a primit ordin de
chemare chiar la şcoală în timpul lecţiilor, adus de
un jandarm, şi a plecat pe front, unde cred că s-a
prăpădit, fiindcă în sat n-a mai venit niciodată.
Atunci în februarie, când a fost omătul acela mare,
noi nu ne-am dus la şcoală o săptămână, până ce sa bătucit zăpada şi s-au făcut cărări să poată umbla
şi copiii.
În iernile fireşti când zăpada se aşterne liniştit şi
îngheaţă puţin, în câteva zile toate drumurile şi
cărările sunt umblate. Sătenii lucrează mereu, se
fac multe cărături, deoarece se folosesc săniile cu
care se umblă mai uşor şi mai repede, putând duce
încărcături mai grele. Cu vacile, cu bivoliţele, cu
boii potcoviţi de iarnă se cară gunoiul putrezit pe
locurile unde se vor face semănături de primăvara,
aşezându-se undeva la un capăt şi urmând să fie
împrăştiat primăvara înainte de aratul locului
repectiv. Cum satul nu are moară, lumea se duce
prin lătureni, căci drumurile dintre sate sunt
umblate şi bune de mers cu sania. Pentru
măcinatul obişnuit, până în septembrie 1940,
oamenii se duceau la Moara lui Simion, care se
afla pe Vale, în hotarul satului Cara, acolo unde se
sfârşesc Râturile Bojului, dincolo de Huşumala,

lângă drumul ce merge din Boju către Morişti,
Cojocna şi Apahida. Apoi moara aceea au închis-o
ungurii, fiind foarte aproape de graniţă. De
asemenea, se mergea la moară în Pata şi în Aiton,
după cum dorea fiecare, iar pentru măcinatul
grâului la moară cu site trebuia a merge la Cojocna
sau chiar la Cluj, la o moara aşezată pe Canalul
Someşului. Bineînţeles că vitele cu care se ştia că
se va lucra mult pe vreme de iarnă, adică boii albi,
boii de bivol şi caii erau potcovite.
Încă din toamnă se tăia pădure la Gheorgheni
ori la Feleac. Toată iarna se cărau lemne de foc, de
construcţie şi, la urmă, grămezile de crengi foarte
bune în Boj, sat fără pădure. În mijlocul iernii când
soseau la gara Boju vagoane cu ţiglă, cărămidă sau
alte materiale comandate de sătenii asociaţi, pe
orice vreme se mergea la descărcat şi împărţit apoi
fiecare îşi căra partea cum putea. În 1939 ne-a
venit şi nouă cu vagonul ţigla pentru poiată, şi naveam bani destui şi era gata s-o vindem jumătate
mai lesne decât am luat-o noi, da', ciudoasă şi iute
cum era ea, mama îndată a luat o botă în mână, l-a
slobozit pe Burcuş să meargă cu ea şi s-au dus prin
omătul cel mare, fără cărare, oblu la Anica PăstăVale şi-a luat bani destui, cu înţelegerea că i-or da
înapoi până la vremea seceratului la grâu şi s-or
duce amândoi, mama cu tata, câte două zile să-i
lucreze Anichii vara când a vrea şi-a cere ea. Tata
nu s-a bucurat prea tare, da' a trebuit să aducă
şiripurile acasă. S-a înţeles cu badea Todor
Borşanu s-aducă ţigla cu bivolii lui, că el lucra
mereu la alţii pe plată, şi tata i-a da amu un sac de
tărâţe şi până la Sângeorz i-a plăti 30 de lei în trei
rânduri, când a primi plata de la ştrec. De trei ori
le-a adus pe toate, a băut badea Todor o oieguţă de
monopol, a luat un poc de duhan cu foiţe şi sacul cu
tărâţele şi s-a dus mulţumit iar tata şi mama au
răsuflat uşuraţi că au scăpat de nişte gânduri şi
ţiglele sunt acasă puse bine sub scut în şoprul oilor.
Când era omăt destul şi vremea era liniştită şi
bună chiar de era ger, tot tineretul satului, de la
copiii din clasele mici până la feciorii gata de luat
în cătane, fierbea de bucurie. Toţi se gândeau la
plăcerea de a se da cu sania, cu mâţele ori, de ce nu,
cu schiurile, cu picioarele.Poate că de aici, de la
ultima formă din enumerarea mea trebuie pornit. E
în firea copiilor de a fi şi a face altfel decât maturii.
Când merg, se urcă undeva să fie mai sus, se duc pe
spaţii înguste şi se bălăbănesc în toate părţile, dar
nu cad niciodată. De găsesc o băltuţă calcă drept în
ea să se ude. Un semn cât de neînsemnat care
aduce a gheaţă sau lunecuş le pune imediat în
mişcare picioarele pregătite să-şi ia avânt şi să
alunece repede ca pe sticlă. De nu iese la început se
încearcă mereu cu încredere în reuşită. De aceea
iarna pe cărări, pe troturare, pe drumuri şi mai ales
în curţile şcolilor peste tot apar lunecuşuri de dat
pe picioare. Unii actanţi sunt foarte iuţi şi grăbiţi,
alţii n-au deprinderi, intră în joc, sunt ajunşi de
ceilalţi şi se trântesc la pământ; stângacii şi fricoşii
se dau separat undeva mai de-o parte. Eram
stângaci, încet şi tare neîndemânatic la astfel de
jocuri. Ani de zile am privit cum se dădeau alţii
pentru că mereu am încercat să merg cu dreptul
înainte, dar picioarele mele nu acceptau aşa ceva.
Este adevărat că aproape întotdeauna am fost
dezavantajat şi de încălţăminte. Mai toţi copii
aveau ghete cu tălpi de piele care se curăţeau
repede, prindeau luciu şi alunecau fără grijă, pe

când eu aveam nişte opinci mari şi grele de petice,
rămase de la tata, cu sârme şi cuie care crâşcau în
gheată, c-o zgârâiau lăsând în urmă dâre albe şi
adânci. O dată, când eram în clasa a patra, aveam
nişte opinci de gumă, subţiri, mai uşoare şi drepte
la talpă cu care am prins curaj şi, când nu era mare
înghesuială pe gheaţă, mă puteam da şi eu, dar
mergând cu stângul înainte, râdeau copiii de mine.
Atuncea, într-o zi, am descoperit gheaţă bună mai
la vale de grădina lui Goanga, unde părăul e una cu
drumul şi apa se împrăştie peste tot. De la Goanga
până la şanţul grădinii lui badea Todor Oros era
numai gheaţă, dar pe merginea de către Goanga
gheaţa era mai bună, albă şi lucie, fiindcă acolo a
fost apă mai multă, în rest, gheaţa era subţire,
urâtă, cu tot felul de gozuri, pietricele şi bruji
îngheţaţi în ea, de nu ne puteam da bine. Eram vreo
patru băieţi: Todoru mătuşii Dochiţe a lui Şipoş,
eu, cel mai mic, mai retras şi mai fricos, Crăciun
Valer al lui Pavălu Visichii şi Oltean Todor al lui
Petrea Creţului, care aveau casa lângă Pustea din
Joseni, fiind vecini cu Crăciun Ştefan zis Bivolaru,
bojanul cu pământ foarte mult a cărui casă era gata
să se hâiască peste ei.
Am luat nişte buruieni uscate şi am măturat
bine gheaţa de pe o porţiune înclinată puţin şi
lungă de vreo trezeci de paşi, după aceea am făcuto lună netezind-o cu şăpcile noastre cu care am
spulberat în vânt orice bucăţică de goz, de colb sau
de brumă. Primul s-a dat Valer, neastâmpăratul,
care fugea de şcoală ca de puşcărie, bătea grădinile
satului gustând primul toate poamele cum dădeau
în pârgă şi, când era mic, prindea puii de găină şi
bococii de raţă pufoşi, şi-i apropia de obraz apoi îi
dezbina în două şi-i arunca la mâţă. Gheaţa a prins
luciu, noi ne dădeam tare bine, nemaiavând nicio
oprelişte. Deşi am început cu teamă şi nesiguranţă,
după câteva alunecări, am prins şi eu curaj şi-mi
păstram locul între ortacii mei. Opincile mi s-au
luciat de, când voiam să stau pe loc, picioarele mi
se desfăceau singure şi trebuia să mă străduiesc ca
să mă pot ţine locului, dar nu era nimic, ne dădeam
întruna fără grijă. Se înţelege că jocul nu putea să
fie perfect. Unul nu prindea iuţeala cerută, era
ajuns din urmă, cei doi se loveau unul de altul, dar
nu făcea nimic, deoarece era un joc; altul îşi lua ruc
prea mare, se răsucea, se întorcea cu spatele înainte
şi, la urmă se lăsa pe genunchi. Erau figuri ce
stârneau râsul şi bucuria şi noi ne simţeam nespus
de bine, fiind în zeama noastră. De la o vreme am
început să simt că opincile mele îmi împing
picioarele prea mult înainte şi trupul cam rămâne
în urmă. Odată, poate, când am încercat să-mi
schimb tehnica de alunecat, să nu mai merg cu
picioarele unul după altul, cu stângul în faţă, ci să
le pun unul lângă altul, pe la mijlocul căii, călcâiele
mi-au zburat înainte, opincile s-au ridicat în aer şi
eu m-am prăvălit înapoi primind o puternică
lovitură în ceafă. Atunci, pentru o clipă, lumea din
jur a luat-o la vale şi se scufunda, se scufunda,
lumina secase şi dealuri de întuneric, prinzând
consistenţă materială, urcau din hăuri către cer. La
început, colegii au izbucnit într-un râs torenţial,
care urca şi cobora în trepte. Eu nu ştiam ce s-a
întâmplat cu mine, de fapt nu ştiam nimic. Ăia mau tras de mânuri să mă ridic odată, că-i ţin în loc.
Abia atunci s-au gândit că m-aş fi lovit rău, cum
am dat cu ceafa de gheaţa aia tare ca piatra. M-au
ridicat şi m-au aşezat în fund pe o sanie. Am simţit
că ceafa, gurmazii şi urechile mi-s amorţite şi-s
pline de furnicături. Mi-am dus mâna la ceafă şi
mi-am pipăit-o prin şapca cea groasă de miel. Cu
ea am avut noroc, căci a amortizat lovitura şi nu ma lăsat s-o urmez pe lelea aceea îmbrăcată în negru
care mereu are de cosit, fie iarnă, fie vară, ea
coseşte, mereu coseşte, săruta-o-ar cela din pietri
şi bolovani s-o sărute chiar amu!
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În cursul discuţiei pe care primul ministru Al.VaidaVoevod a avut-o cu regele la Sinaia în ziua de 7 noiembrie
1933, monarhul şi-a exprimat nemulţumirea faţă de
activitatea guvernului, dând de înţeles că demisia acestuia ar
fi inevitabilă. Două zile mai târziu, Vaida şi-a depus mandatul.
Demisia lui Vaida a venit pe fondul unor profunde frământări
în sânul societăţii româneşti. Gravelor chestiuni de natură
economico-financiare li se adăugau efectele crizei politice
potenţate de celebra „Afacere Skoda“, care scotea în evidenţă
corupţia din cadrul aparatului de stat, cu implicarea unor
marcante personalităţi politice, inclusiv a şefului statului şi a
camarilei din jurul său.
În vară, I.G. Duca, preşedintele Partidului NaţionalLiberal, principalul partid de opoziţie, vizitase capitalele
occidentale şi criticase cu asprime guvernul naţionalţărănesc, făcându-l vinovat de creşterea tensiunilor politicosociale şi neplata cuponului datoriei externe. El dăduse
asigurări că partidul său era hotărât să redreseze situaţia,
restabilind ordinea şi liniştea în ţară, desfiinţând organizaţiile
extremiste şi menţinând ferm politica externă bazată pe
colaborarea strânsă cu Franţa şi Marea Britanie. La 1
octombrie, P.N.L. declanşase „campania de răsturnare“ a
guvernului Vaida, anunţând o mare întrunire populară la
Bucureşti pentru data de 15 noiembrie.
Hotărât să joace un rol tot mai activ, depăşindu-şi tot mai
des rolul de arbitru între puterile statului, regele a iniţiat
consultări cu şefii principalelor partide politice în vederea
formării noului guvern; consultări formale, mai mult „de
ochii lumii“, pentru că decizia fusese deja luată. La 2
noiembrie, şeful liberal I.G. Duca fusese primit în audienţă şi i
se încredinţase mandatul pentru formarea guvernului,
sugerându-i-se însă o colaborare cu formaţiunile conduse de
Octavian Goga şi Gheorghe Brătianu. Portofoliile oferite de
Duca nu au fost acceptate de cei doi şi, astfel, la 14 noiembrie,
s-a constituit un guvern omogen compus din „bătrâni“
liberali, foşti colaboratori ai lui I.I.C. Brătianu.
S-a procedat la dizolvarea Corpurilor legiuitoare şi
organizarea de noi alegeri pentru datele de 20 decembrie
(Adunarea Deputaţilor) şi 28-29 decembrie (Senat). Organele
de ordine au primit dispoziţii să reprime cu promptitudine
orice acţiune ilegală. Simţindu-se direct vizat, Corneliu Zelea
Codreanu le-a cerut legionarilor să fie „gata de moarte“,
precizând că le acordă dreptul de a se „apăra cum veţi socoti şi
cred că veţi şti să uzaţi de această dezlegare şi vă veţi apăra.“
În timpul campaniei electorale s-au înregistrat ciocniri
sângeroase între legionari şi autorităţi, soldate cu morţi şi
răniţi. În această situaţie, la 9 decembrie, a fost adoptat un
Jurnal al Consiliul de Miniştri prin care Garda de Fier era
desfiinţată, sub motiv că aceasta urmărea „schimbarea
ordinei legale în stat“ şi, pe de altă parte, dorea „întronarea
unui regim social şi politic contrar celui statornicit atât prin
Constituţie, cât şi prin tratatele de pace“. Garda pregătise
liste cu candidaţi pentru 68 din cele 71 de judeţe, dar fiind
scoasă în afara legii chiar în ultima zi de depunere a listelor, nu
a mai putut participa la alegeri.
În ziua de 29 decembrie, I.G. Duca s-a dus la Sinaia să
prezinte regelui rezultatul alegerilor. La întoarcere spre
Bucureşti, o echipă de legionari l-a ucis pe peronul gării din
Sinaia. Câteva ore mai târziu, regele l-a numit în fruntea
guvernului pe dr. Constantin Angelescu. S-a decretat starea de
asediu în oraşele Bucureşti, Constanţa, Cluj, Cernăuţi Iaşi,
Chişinău, Galaţi, Timişoara, Oradea, precum şi în judeţele
Prahova şi Dâmboviţa. Dr. C. Angelescu se pregătea să ia
măsuri pentru întărirea guvernului şi să pună în practică
programul de guvernare anunţat de Duca. În mod cu totul
neaşteptat însă, în ziua de 3 ianuarie 1934, regele i-a cerut
demisia, şi fără consultările de rigoare, l-a numit în fruntea
guvernului pe Gh.Tătărescu, reprezentant al „tinerilor
liberali“, favorabili unei colaborări cu regele Carol II.
Pe scurt, acesta este contextul în care generalul Ion
Antonescu este abordat de către şeful Partidului Naţional
Liberal, dar şi de către Carol II, în vederea încredinţării unor
importante funcţii în stat. Discuţiile purtate cu acest prilej
sunt relatate de Antonescu însuşi în cuprinsul unui document
pe care îl vom reproduce mai jos. Specialiştii l-au utilizat în
studiile lor, reproducând mici pasaje, îndeosebi cele
referitoare la Garda de Fier. Pentru cunoaşterea unei
personalităţi atât de controversate, ca aceea a militarului şi
omului politic Ion Antonescu, documentul trebuie cunoscut în
integralitatea lui. Îl reproducem, aşadar, întocmai, inclusiv
sublinierile din original, doar cele câteva intervenţii ale
noastre fiind cuprinse între paranteze drepte.
Marian ŞTEFAN

REZUMATUL CONVERSAŢIILOR AVUTE
cu
M.S.REGELE
şi
DIFERITE PERSONALITĂŢI
27 noiembrie 1933: întrevederea cu domnul ministru al
Apărării Naţionale [general N. Uică]
Discuţiuni privitoare la numirea mea ca şef al Marelui Stat
Major.
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Am arătat că nu pot accepta acest post decât cu deplina
încredere a M.S.Regelui şi a guvernului şi cu concursul total al
Ministerului Apărării Naţionale, pentru a putea realiza
programul de reorganizare al armatei pe care-l voi propune.
Numai dacă acest program va fi acceptat primesc funcţiunea
de şef al Marelui Stat Major.
Am cerut deasemenea să se raporteze M.S.Regelui că dacă
prin numirea mea în această funcţiune întâmpină vreo dificultate,
atunci să fiu înlăturat, întrucât personal mă simt tot atât de bine şi
în situaţia de comandant al unei divizii.
Pentru a evita nemulţumirile celor mai vechi în grad, am
propus să mi se dea funcţiunea de subşef al M.St.Major.
Dl. ministru al Apărării Naţionale mi-a arătat că au fost foarte
multe protestări indicând chiar unele nume.
Deasemenea mi-a arătat că sunt unii cari au afirmat că lor li se
cuvine funcţiunea de Şef al M.St.Major.
Auzind numele celor 2 persoane cari pretind că le revine de
drept şefia Marelui Stat Major am arătat d-lui ministru că sunt
anumite funcţiuni ce nu pot fi pretinse, întrucât ele se acordă
numai de către capul statului.
În orice caz, ambele persoane ce au revendicat acest post miau afirmat cu un an mai înainte că eu sunt persoana cea mai
indicată să-l ocup şi ca atare mă surprinde inconsecvenţa lor, totuşi
sunt gata să le cedez locul.
În ceea ce priveşte programul de reorganizare al armatei, dl.
ministru mi-a arătat că nu are nici un proiect în acest sens, ştie însă
că m-am pregătit în această direcţiune şi îşi va da completa sa
adeziune.
28 noiembrie: audienţa la M.S.Regele
Am fost invitat de către M.S.Regele la un dejun intim, după
care a urmat o audienţă de 3 ore.
În timpul audienţei am raportat M.S.Regelui că am auzit de
marea vâlvă ce a provocat, printre cei mai bătrâni ai oştirei, svonul
numirei mele ca şef al M.St.Major, sub pretext că sunt prea tânăr.
Am subliniat M.Sale că unul din aceştia, care invocă acest
pretext, şi pe faţă şi între culise, a fost în aceeaşi situaţie la
M.St.Major, mai tânăr ca mine şi fără a avea acelaşi trecut. Am
conchis că nu pretind acest post şi dacă M.S.Regele întâmpină
dificultăţi, atunci să fiu dat deoparte; dacă totuşi voi fi însărcinat
cu această funcţiune, în ziua când, din cauza greutăţilor ce voi
întâmpina, sau dacă nu voi fi la înălţimea încrederii ce mi se
acordă, voi pleca fără a trânti uşa sau a vorbi contra cuiva.
Consider că nimeni nu trebuie să se cramponeze de un post de
care depinde apărarea naţională şi că persoana pusă în acest loc
trebuie să fie absolut calificată şi să se bucure de totala încredere a
capului statului şi a organelor diriguitoare.
M.S.Regele a răspuns că nu ţine seamă de nimic, mi-a urmărit
activitatea de la început, ştie foarte bine şi ce am făcut eu şi acei ce
protestează şi după o matură examinare a valorii ofiţerilor generali
s-a oprit net la persoana mea. A spus că chestiunea vârstei şi a
vechimei nu au importanţă, că doreşte să se termine cu golănismul
în armată şi că pe viitor îşi rezervă integral dreptul de a numi pe
Şeful M.St.Major şi inspectorii în armată.
De acum înainte vrea să afirme acest punct de vedere în mod
deosebit şi în acest scop Şeful M.St.Major va lucra numai cu
Majestatea Sa Regele, înţelegând prin aceasta să vină la
M.St.Major şi să participe la lucrările în legătură cu organizarea,
pregătirea şi instruirea armatei.
Odată lămurită această chestiune, am început să expun
M.S.Regelui modul cum privesc actuala situaţie a armatei şi cari
sunt mijloacele de a o îndrepta.
Am arătat M.S.Regelui haosul ce dăinuieşte în armată, că
acest haos a fost provocat de o legislaţie rău studiată, la care au
contribuit organe diferite şi că în marea majoritate a cazurilor s-au
vizat interesele personale în dauna celor generale.
Datorită acestei legislaţii s-a ajuns la un organism monstruos:
comandamentele dezvoltate peste măsură îi dau un aspect de
hidrocefal şi împreună cu creaţiunea enormă de servicii au produs
slăbirea trupului – corpurile de trupă –, cari au ajuns ca o pânză de
paianjen.
Tot din cauza acestei legislaţii şi a intereselor personale, ne
prezentăm astăzi cu 3 armate: grăniceri, jandarmi şi armata
propriu zisă; primele au pompat toate resursele disponibile şi cele
mai bune elemente ale naţiunei, în timp ce infanteria, regina
bătăliei, este alimentată cu resturile naţiunei.
Am arătat apoi că această stare de lucruri nu mai poate să
dăinuiască şi este deci necesar să se revizuiască legislaţia,
organizarea, încadrarea şi serviciile armatei.
Această reorganizare totală va duce la o mai bună
întrebuinţare a mijloacelor.
Fiind întrebat apoi ce părere am asupra contractului
„Skoda“, am răspuns M.S.Regelui că orice comandă în
străinătate o consider, pentru ţară, ca o aruncare inutilă de miliarde
peste graniţă, căci nu rezolvă întru nimic problema.
Pentru concretizare, am arătat că toate statele înţelept conduse
s-au înarmat plecând de la existent, pe care l-au modernizat,
perfecţionat şi completat.
Această modernizare a dus pe acei ce au aplicat-o la
dezvoltarea utilajului, formarea personalului şi creierea de
capitaluri şi indirect la sporirea potenţialului de război.
Analizând în sine comanda făcută la Uzinele Skoda, am
afirmat că aceasta nu rezolvă problema, căci cele 2 000 tunuri pot
sări în a 2-a zi de război în aer din cauza muniţiei, ceea ce ar
echivala cu o catastrofă naţională.
Admiţând că tunul Skoda prezintă perfecte calităţi tehnice şi
balistice, comanda făcută nu reprezintă decât o mică parte din
totalul necesar şi în comandă nu s-a prevăzut muniţia necesară.

Cum aceasta costă mai scump decât materialul, ar însemna să
aruncăm peste hotare alte zeci de miliarde pentru a putea utiliza
materialul comandat. Cu banii cari reprezintă comanda la Skoda
am fi putut pune în bună stare tot materialul şi muniţiunile
existente.
Trebuie să ne respectăm iscălitura pusă pe acest contract, însă
este necesar să-l ameliorăm.
M.S.Regele a afirmat că este de perfect acord, că vede la fel
această chestiune şi că va duce o energică luptă pentru dezvoltarea
industriei naţionale.
După aceasta M.S.Regele m-a întrebat ce părere am despre
Garda de fier.
Am răspuns Majestăţei Sale că nu cunosc programul politic al
acestei organizaţii, sunt informat totuşi că vrea să ajungă la putere
cu ajutorul revoluţiei. Aceasta înseamnă dezordine şi odată
izbucnită se va întinde în întreaga ţară şi de ea vor profita inamicii
noştri; a doua zi ruşii vor invada Basarabia, ungurii Transilvania şi
bulgarii Dobrogea, iar Majestatea Sa nu va avea armata cu care să-i
dea afară.
Din această cauză sunt şi rămân partizan neînduplecat al
menţinerei ordinei prin orice mijloace, chiar prin brutalitate şi,
deci, acei cari fără să-şi dea seamă de situaţia ţărei ne împing la
dezordine trebuie trataţi fără nici o consideraţie.
Nu contest patriotismul domnilor [Corneliu Zelea] Codreanu,
[A.C. sau Gh.A.] Cuza, [Gr.] Forţu etc., din contra le dau
circumstanţa favorabilă că sunt mai patrioţi ca mine, ceiace nu
cred posibil; totuşi, dacă ne împing la dezordine internă, nu va
trebui să ezităm ca fruntariile câştigate cu sânge, la nevoie, să le
menţinem tot cu sânge, împotriva lor.
M.S.Regele a spus că am dreptate în privinţa menţinerii
ordinei cu orice preţ, dar că tineretului îi trebuie o ideologie.
La aceasta am adăugat: „Da, Majestate, dar ideologia să fie
sprijinită pe iubirea de patrie, muncă şi ordine, nu pe revolver şi
topor.“
M.S.Regele a răspuns că este de perfect acord şi că tineretul
trebuie îndreptat spre această ideologie, care să aibă la bază aceste
sentimente.
Fiind de acord în special asupra programului, a ordonat să i se
prezinte decretul pentru semnare, şi a repetat că are absolut toată
încrederea că voi duce la bun sfârşit opera încredinţată; ştie că sunt
om dificil în anumite ocazii, dar este convins că totdeauna va lucra
cu mine în armonie desăvârşită, chiar şi în unele chestiuni în care sar putea ca anumite idei să ne separe.
Am mulţumit M.S.Regelui pentru încrederea acordată şi am
cerut voe să-mi exprim mirarea de reputaţia făcută, reamintind că
nu am pedepsit pe nimeni, nu am avut plângeri în contra modului
meu de purtare faţă de subalterni şi totuşi regele Ferdinand îmi
spunea „câine roşu“.
„Şi dacă mi se spunea astfel, Majestate – am adăugat – este că
din şcoala militară şi până astăzi am avut dificultăţi şi chestiuni
violente cu cei mai mari ca mine, pentru că am fost provocat. Ca
probă, nu am avut de suferit nici o consecinţă disciplinară“.
M.S.Regele mi-a spus să-L iert că-mi zice tot astfel (câine
roşu), dar ştie că nu corespunde ceiace se spune cu realitatea şi
deasemenea ştie că am avut dificultăţi numai cu cei mai mari şi că
întotdeauna dreptatea a fost de partea nea.
Mi-a comunicat apoi că am fost cerut de dl. Duca ca ministru al
Apărării Naţionale, însă M.S.Regele a refuzat, pentru că îmi
rezervase un post mai bun; avea nevoie de mine la M.St.Major,
căci nu găsea un altul.
Am raportat Majestăţii Sale că ştiam aceasta. Fusesem
prevenit de d-nii Duca şi Brătianu că împreună cu conducătorii
partidului, trecând în revistă generalii armatei, se opriseră la mine.
La aceasta le-am răspuns că temperamentul meu nu este bun
pentru post politic, căci am o mână prea forte şi că tăria ei ar simţi-o
cei mai mari ca mine; interesul carierei mele este să nu ocup de pe
acum acest post şi ca atare le-am recomandat ca ministru al
Apărării Naţionale o persoană cu cea mai mare vază în partid, iar
eu să trec la Marele Stat Major.
29 noiembrie 1933: întrevederea cu dl. Duca
Am discutat pe scurt reorganizarea armatei. M-a asigurat că tot
guvernul are încredere în mine şi speră că împreună să îndreptăm
relele din oştire.
De asemeni mi-a declarat că atât personal cât şi întreg
guvernul nu ar face, în ceea ce priveşte armata, nici un pas fără
asentimentul meu
Fiind întrebat apoi de dl. Duca despre Garda de Fier, i-am dat
acelaşi răspuns ca şi M.S.Regelui; d-sa a găsit acest răspuns ca
foarte bun şi tot odată mi-a comunicat că are intenţiunea să dizolve
acest partid care periclitează ordinea internă şi m-a rugat să nu
spun despre aceasta nimănui.
Am mai fost întrebat ce părere am despre contractul Skoda şi
militarii implicaţi că au luat bani.
Am răspuns că nu am obiceiul să afirm lucruri nedovedite; am
auzit multe, dar nu pot pune temeiu pe zvonuri. Găsesc însă că este
în interesul statului, al oştirei şi chiar al ofiţerilor terfeliţi, în
special cei ce ocupă situaţii înalte, să se lămurească complet
această chestiune, să se facă ancheta fără tărăgăneli, pentru ca
opinia publică să vadă cine are sau nu are dreptate şi să se dea
sancţiuni.
Fără o astfel de măsură guvernul liberal nu-şi poate menţine
creditul în faţa opiniei publice, căci în opoziţie a manifestat
energic în acest sens.
Domnul Duca mi-a comunicat că a dat chestiunea la diferiţi
jurişti pentru ca să-i identifice modalitatea de a deschide această
chestiune şi e ferm hotărât a o face.

În perioada existenţei Vechiului Regat şi mai precis în
deceniul care a urmat proclamării independenţei României,
judeţul Ialomiţa era cel mai întins, dar în acelaşi timp una
dintre cele mai puţin locuite unităţi administrativ-teritoriale
din ţară. Avea o suprafaţă de 1 607 202 pog. sau 805 529 ha.,
precum şi o populaţie de 146 630, din care 75 679 bărbaţi şi
70 951 femei, după statisticile din anul 18871. Cele mai multe
aşezări erau încă de-a lungul celor două ape curgătoare,
Ialomiţa şi braţul dunărean Borcea, aşezări dezvoltate fiind şi
în sudul judeţului, în vecinătatea altor bălţi dunărene, în
interiorul Bărăganului aşezările omeneşti încă rămânând
rare2.
Un document important pentru cunoaşterea stării
judeţului Ialomiţa, în perioada amintită, îl reprezintă
Raportul general asupra serviciului sanitar din judeţul
Ialomiţa, pe anul 1887, adresat direcţiunei generale a
serviciului sanitar. Întocmit de consiliul sanitar al judeţului şi
publicat, conform legii, în ,,Monitorul Oficial”, raportul
oferă date importante (unele pitoreşti!) nu doar despre starea
sanitară a populaţiei ialomiţene a vremii, ci şi despre viaţa
cotidiană, mentalităţi, instituţii etc. Astfel, se aminteşte lipsa
masivă a combustibilului pentru încălzirea pe timpul iernii
(lungă în Bărăgan), folosindu-se ,,tezec”, adică
,,băligar”uscat, iar pentru prepararea mâncării, stuf şi
buruieni. Curăţenia în sate şi case lăsa mult de dorit, cele mai
multe locuinţe fiind simple şi vechi, pe lângă care începeau să
apară şi case mai trainice. Satele din lunca Ialomiţei şi a
Borcei erau afectate de boli provocate de vecinătatea bălţilor
şi a băltoacelor. Sporul natural era pozitiv, dar nu în mod
deosebit; mulţi locuitori mureau anual de copii. Raportul
menţionează bolile care făceau ravagii în rândul copiilor,
anume: rubeolă-60 copii morţi, angină difterică-156 copii
morţi, febra tifoidă-2 copii morţi, scarlatină-4 copii morţi,
tusea convulsivă sau măgărească-14 copii, dizenterie-19
copii morţi, morbilli-194 copii morţi.3Mortalitatea fusese
limitată prin campanii de vaccinare, la care se opuseseră
unele comunităţi de minoritari, precum bulgarii şi lipovenii,
ajungându-se la folosirea jandarmilor, pentru a le vaccina
copiii.
În sfârşit, existau puţini medici şi doar câteva moaşe la un
asemenea judeţ întins, după cum erau insuficiente şi cele
două spitale, cu un total de 36 de paturi. Dăm mai jos raportul,
respectând originalitatea limbajului vremii, după cum
urmează:
,,1)Suprafaţa judeţului este destul întinsă şi lipsa
pădurilor şi a terenului accidentat lasă suficient câmp de lucru
agricultorilor, comparativ cu alte judeţe; pe această suprafaţă
sunt situate 88 comune cu 105 cătune; majoritatea, din lipsa
apelor, sunt existente pe malurile râului Ialomiţa şi Borcea şi
cari ambele formează mari bălţi persistente, plus bălţile
Dunărei, cari dau locuitorilor peşte de hrană.
2)Încălzitul. Din lipsa totală a lemnelor, locuitorii
judeţului se servesc pentru încălzitul camerilor cu tezec, iar
pentru prepararea leguminoaselor, cu burueni şi stuf.
3)Îmbrăcămintea naţională în acest judeţ este aproape
dispărută şi este înlocuită cu portul obicinuit mahalalelor
mărginaşe ale Capitalei.
4)Alimentarea se face în mare parte cu pâne. La fiecare
două sau trei comune din judeţ se află o brutărie; este adevărat
însă că se face şi cu mălaiu şi făină de mei; iar ca
leguminoase, mai mult peşte şi brânzeturi decât carne (!).
5)Vântul de nord. Ialomiţa fiind un imens defileu (!),
unde crivăţul suflă în libertate pentru a merge să se frângă în
dealurile Bulgariei şi Dobrogei, ridică efluviile şi le
depărtează din judeţ; nu este mai puţin adevărat că sunt ani
când domneşte vântul de sud (bunăoară, o parte din iarna
aceasta), dar aceasta este excepţional.
6)Locuinţele, de la o vreme, au început a fi construite în
condiţiuni igienice. La aceasta a contribuit şi consiliul de
igienă, prin regulamentul ce a făcut şi prin ordinele
explicative date primarilor, dar mai cu osebire gustului
căpătat de ţărani şi emulaţiunei ce s-a stabilit între ei; sunt la
noi în judeţ săteni cari s-au ruinat numai să-şi facă o casă care
să nu aibă altul în sat. E bine înţeles că aceia greşesc, căci
igiena nu consistă a avea case măreţe, ci a le avea cât de
modeste, dar în bune condiţiuni. Alături cu acele case se
găsesc însă altele, fie vechi, fie noui, dar la oameni săraci, cari
nu întrunesc condiţiunile strict igienice; părerea noastră e că
la aceştia oricâte regulamente şi poveţe s-ar da, vor rămâne
fără efect şi nu putem fi decât de acord cu D.director general
al serviciului sanitar, cerând ca Statul să vie în în ajutorul
acelor nenorociţi, spre a rezolva cu o zi mai înainte acea
îmbunătăţire generală a locuinţelor, ce constituie punctul de
plecare a oricărei bune igiene; locuinţele în bordee sunt
aproape dispărute sau sunt într-un mod provisoriu.
7)Curăţenia în comunele rurale lasă foarte multe de dorit;
aceasta cel puţin deocamdată nu se va ameliora decât în parte,
căci lipsa de lemne nevoieşte pe locuitori a-şi face singuri din
băligar aşa-zis tezec, pentru încălzirea caselor, tezec ce în
timpul verei este focar de infecţiune. Prin inspecţiunile D-lui
medic primar, prin ordinele consiliului de igienă, prin
aplicarea de primari a pedepselor la cei ce menţin băligare în
incinta satului, a început a se deprinde unii din săteni a-şi
scoate şi face tezecul afară din comună. E de sperat că încetul

cu încetul vom ajunge la curăţenia comunelor, deocamdată
aşa stau lucrurile.
8)Posiţiunea satelor este foarte insalubră, afară de puţine
comune bine situate; restul sunt puse pe malurile Borcei şi
Ialomiţei, pe locuri joase, expuse la inundaţiuni, înconjurate
şi presărate chiar prin ele cu bălţi şi băltoace fie ocasionate
prin debordarea, primăvara, a Ialomiţei şi Borcei, fie strânse
prin ploaie. În asemenea condiţiuni e de mirat cum febra
palustră nu seceră mai mulţi oameni decât acum. Causa nu o
putem găsi decât în obiceiul ce au ţăranii de a eşi vara la
muncă în câmp şi a sta acolo toată săptămâna, câmpul fiind
sus (Bărăganul), efluviile nu pot avea acţiunea lor rău
făcătoare.
9)Consiliul de igienă, prin lucrările sale, încă a influenţat
la salubritatea publică. În cursul anului 1887, dacă nu s-a ţinut
mai mult de 19 şedinţe, causa este că D.vice-preşedinte a fost
ocupat în timpul verei cu ambulanţa şi continuu în judeţ; însă
în aceste şedinţe s-au tratat următoarele.
Ivindu-se rugeola în Călăraşi, a pus obligaţiune D-lui
medic al oraşului ca imediat să isoleze copii dovediţi bolnavi,
iar D-lor profesori să nu reprimească la şcoală decât copii cu
certificatul medicului, că s-au însănătoşit pe deplin. D-lui
primar i s-a pus în vedere a da la dispoziţia D-lui medic al
oraşului substanţele necesare de desinfectare. S-a pus în
vederea membrilor plătiţi de judeţ şi comună că, dacă nu se
vor justifica lipsurile de la consiliu, vor fi amendaţi conform
ordinului ministeriului de interne no.924. În virtutea
regulamentului industrielor insalubre, care dă drept
consilielor de igienă a acorda permisiuni pentru facerea
tăbăcărielor, s-a permis D-lui Petre Nicolescu a stabili o
tăbăcărie în josul râului Borcea (dincolo de abatoriu), cu
îndatorire a o ţine în cea mai mare curăţenie, în virtutea art.63
din sus citatul regulament.
Dovedindu-se multe neregularităţi din partea primarilor
cu actualul mod de ţinere a farmacielor comunale, consiliul a
crezut că, dându-se învăţătorilor comunali, se va evita multe
neorândueli; de aceea a şi rugat pe D.prefect a lua măsuri în
consecinţă. Spre a evita deosebitele boli şi în special a
favorisa igiena publică, a disposat ca antreprenorul maşinei
pneumatice să cureţe latrinele de la tribunal. A închis o
fabrică de săpun a D-lor Drimala, care nu însuşea condiţiunile
igienice necesare. A dispus a se interveni la comitetul
permanent ca să se înlocuiască tencuiala dinăuntru a
spitalului, căci sunt multe ploşniţe şi nu se pot odihni bolnavii
noaptea. După propunerea D-lui dr.Degerăcianu, s-a decis ca
unui bătrân orb şi cu picioarele degerate, aflător în cura
spitalului, să i se elibereze un certificat de infirmitate în basa
căruia D.prefect să intervie pentru internarea lui într-un asil
de infirmi. Spre a se evita înmulţirea casurilor de sifilis, s-a
autorisat D.prefect a da ordin ca toţi gardiştii şi pompierii
tineri şi neînsuraţi să fie supuşi la visita medicală. A aprobat
măsurile luate de D.medic al plăşei Câmpului, pentru
combaterea infecţiunei causate prin moartea şi
descompunerea peştilor din balta Jilavele.
Pentru a se evita multe neorândueli cu îngroparea
morţilor la cimitirul oraşului de reşedinţă, consiliul a invitat
pe protopopul judeţului să dea ordin preoţilor din oraş ca să
nu mai îngroape morţi fără un bilet al primăriei, arătând locul
destinat pentru înmormântare; gardianul cimitirului să
înscrie în registrul său toţi morţii ce vor intra în cimitir; iar
preşedintele comisiei interimare a primăriei să se institue în
comisiune cu inginerul oraşului şi să destine locul unde pe
viitor se va îngropa cadavrele, întocmind un registru cu bilete
a locurilor de înmormântare şi a percepe taxe, dupe cum se
face şi în alte oraşe.
Dupe cererea D-lui dr.Bally, s-au luat măsuri de uciderea
unui lup mic al D-lui Mihale Stoicovici, ce a muşcat mai
multe persoane. A invitat primăria locală ca, în interesul
disciplinei măturătorilor de stradă, aceştia să fie trecuţi cu
administraţia la poliţie, fiind deci în acest cas consiliul
convins că măturătorii vor executa mai bine datoria lor pentru
curăţirea stradelor. Fiindcă D. Iancu Stoichiade ţine spre
îngrăşare în curtea sa mai mulţi porci ce prin murdăriile lor
infectă aerul, consiliul a obligat pe D.Stoichiade a-şi scoate
porcii şi a-i îngrăşa afară din oraş.
Cu ocasiunea ivirei scarlatinei, dupe propunerea D-lui
dr.Degerăcianu şi aflând consiliul că D.dr.Bally nu vine la
orele indicate la cancelaria sa din palatul comunal, pentru a da
consultaţiuni la bolnavi, a decis ca primarul oraşului, pentru
bolnavii ce nu sunt gravi, să fixeze ore de consultaţiuni
medicului la cancelaria sa, iar pentru cei grav să se anunţe
medicul pentru a le da ajutorul medical la domiciliu;
constatarea morţilor să o facă în persoană la domiciliu,
asemenea şi desinfectarea casei unde au fost bolnavi de
scarlatină.
D.medic veterinar comunicând că între câinii din oraş s-a
ivit jigodia în formă epizootică, consiliul ia act, mulţumeşte
D-lui veterinar pentru zelul şi activitatea ce depune şi apoi
decide a interveni la primărie a se face cunoscut casul
cetăţenilor şi a se invita proprietarii de câini bolnavi a se
presinta D-lui medic veterinar, care se oferă a-i trata gratuit.
Pentru a se evita introducerea şi darea în consumaţie a
cărnurilor din vitele tuberculoase, s-a atras cea mai serioasă

atenţie medicului de oraş asupra inspecţiunei cărnurilor,
făcându-l răspunzător conform regulamentului.
Mişcarea populaţiei. Populaţiunea acestui judeţ şi oraş
(!) este de 146 943. Dupe registrele actelor stărei civile, în
acest judeţ s-au născut 6 393 copii, dintre cari 3 363 de sex
masculin şi 3 029 de sex femenin şi au murit 4 501, din cari 2
409 de sex masculin şi 2 092 de sex femenin. Dacă comparăm
numărul născuţilor acestui an cu născuţii anului 1886, se vede
un minus de 426, ce credem că provine din înmulţirea
contingentelor armatei şi din aplicarea legei că un soldat
teritorial până ce nu face doi ani de serviciu nu i se permite
căsătoria; la toate acestea se mai adaogă şi neabondenta
recoltă în general şi la câteva comune chiar locuitorii sunt
lipsiţi de hrană, contribuind chiar statul şi distribuindu-le
porumb pentru existenţă. Dacă comparăm numărul născuţilor
şi al morţilor la suma de 146 943 locuitori al acestui judeţ, se
vede că la 1 000 locuitori s-au născut 43 şi au murit 30.
Cu toate diversele şi numeroasele epidemii ce au bântuit
populaţia judeţului, se vede un excedent în creşterea
populaţiei cu 1 891 numai din născuţi; şi dacă acest excedent
nu este egal sau mai mare decât al anului 1886, apoi se explică
fie că numărul născuţilor este mai mic în acest an, fie că după
tabela no.6 se vede variile epidemii între care intră cu un mare
contingent de mortalitate angina difterică.
Afară de maladiile epidemice ce au bântuit populaţia
rurală, au fost şi maladii sporadice zise obişnuite printre
locuitori, cari au dat cea mai mare mortalitate, aşa de
exemplu: noii născuţi mor în timpul toamnei şi al iernei prin
neîngrijirea de a avea căldura trebuincioasă lor, aşa că
dobândesc enterite, colici, pneumonii etc.; de aici dar se vede
că dintre născuţi în primii ani trăesc mai mult în oraşe la
populaţiunea cultă şi cu mijloace, decât la ţărani. De la etatea
de un an până la 10 ani sunt expuşi la febrele exantematice
copii (rugeolă şi scarlatină) la febrele palustre cu toate
consecinţele lor, din causa situaţiei comunelor pe lângă lacuri
şi bălţi, la diferite maladii acute în timpurile friguroase, căci
ţăranii, în acest judeţ, fiind lipsiţi de alte combustibile pentru
încălzitul camerilor, întrebuinţează tezec; nu mai puţin şi din
causa părinţilor ce nu-i îmbracă după timp, sunt expuşi la
maladii abdominale din nepotrivita şi reaua alimentaţiune
etc.; toate aceste cause fac ca mortalitatea şi în genere
morbilitatea să fie mai mare în primii 10 ani.
Etăţile mai mari sunt expuse la maladii varii ce depind de
meseria de agricultor, dar locuitorii din comunele situate în
plăşile Borcea şi Balta mai sunt expuşi şi la disenterii,
enterite, peritonite şi chiar pneumonii din causa pescuitului
bălţilor, în special în timpul primăverei, când abia se pornesc
sloi pe Dunăre şi Borcea. Mai este locul a se şti că populaţia
judeţului Ialomiţa creşte continuu şi prin populaţiuni străine
de el, adică cu acei ce au populat Bărăganul şi au format noile
comune; aceşti locuitori sunt emigraţi din Transilvania şi alţii
vin din locurile strâmtorate ale munţilor; afară de această
creştere continuă a populaţiunei, în toţi timpii anului, judeţul
este parcurat de mulţimea ciobănimei ce vin cu oile la păşune
şi la ernatic.
Mişcarea populaţiunei în oraşul de reşedinţă. În
Călăraşi s-au născut în cursul anului 196 copii de sex
masculin şi 194 de sex femenin, în total 390; iar morţi sunt
429, dintre cari 236 de sex masculin şi 193 de sex femenin.
Aşadar, în anul acesta, se vede un deficit în creşterea
populaţiunei oraşului cu 39 indivizi şi aceasta se explică prin
mortalitatea mare ce a dat-o maladiile epidemice ca variola,
rugeola şi scarlatina. În ceea ce priveşte mortalitatea după
etăţi, din raportul anual al medicului oraşului, este de naştere
până la trei luni, provenită, zice D-sa, din expunerea copiilor
la răceli, causată din apa rece în care îi botează în primele zile
ale naşterei; apoi, mortalitatea se mai observă între etatea de
1-5 ani că este destul de mare şi care se vede atribuită
maladiilor epidemice sus menţionate şi la câteva maladii
gastro-intestinale, ce provin din reaua nutrire şi din reaua
alăptaţiune a copiilor. Mulţi din aceşti copii sunt victime din
causa ignoranţei părinţilor lor ce, în loc să recurgă la medici,
preferă mai bine empirici, aşa că cea mai mare parte din copii
au murit fără să fi consultat vreun medic pentru boala lor, mai
cu seamă că marea masă a populaţiei acestui oraş fiind
agronomi (!), cu începerea primăverei, emigrează cu toată
familia în care cu rogojini pe câmp, departe de oraş 2-3 poşti,
unde pot găsi pământ de cultivat şi în aceste care stau
săptămâni şi luni întregi, negândindu-se decât la existenţa lor,
uitând chiar datoriile de părinţi ce au pentru copiii lor.
Mortalitatea între anul 1886 şi 1887 stă astfel: în anul
1886 s-au născut 402 şi au murit 303 şi în anul 1887 s-au
născut 390 şi au murit 429. În raportul anuar însă al D-lui
medic de oraş nu se vede ce mortalitate la 100 sau la 1 000 de
locuitori a fost, dar se ştie că populaţiunea oraşului trece peste
8 000 locuitori.
Despre vaccinare. După cum am văzut, populaţia
judeţului Ialomiţa creşte în fiecare an nu numai prin născuţi,
dar şi prin colonii venite din Transilvania şi din alte judeţe,
precum şi din mulţi ciobani ce cutreeră câmpiile şi bălţile cu
(continuare în pag. 26)

Prof. Dr. Ştefan GRIGORESCU

25

oile. Aşadar, această mai nouă populaţie vine mai toată
nevaccinată şi aceasta s-a constatat de D.medic primar în
comuna Cocargeaua, cu ocasia epidemiei de variolă, unde a
găsit 6 ciobani şi 2 greci adulţi de diferite etăţi, suferind de
variolă şi cari erau nevaccinaţi. Tot asemenea a constatat în
cătunul Mandache, pendinte de comuna Dichiseni şi în
comuna Rasa, la argaţii D-lui arendaş, ce sunt la fel din
Transilvania, că nefiind vaccinaţi, precum şi ţiganii din
cătunul Bogata, erau suferinzi de variolă.
Văzând clar că nici judeţul nostru nu este scutit de
epidemia variolei şi având în vedere că cea mai mare parte
dintre noii locuitori veniţi sunt nevaccinaţi, pe lângă copiii
născuţi şi rămaşi în viaţă în anul 1886, s-a dispus ca
vaccinarea şi revaccinarea să se facă pe o scară mai întinsă,
ceea ce s-a şi executat, aşa că s-a vaccinat în cursul acestui an
suma de 8 719, dintre cari 4 760 băeţi şi 3 959 fete. Dacă s-ar
admite că dintre născuţii anului 1886, ce sunt de 6 718, ar fi
trăit toţi şi care urma a se vaccina în acest an, conform
regulamentului de vaccinare, totuşi se vede că nu numai
această sumă s-a vaccinat, dar întrece cu un plus de 2 001,
ceea ce denotă că s-au vaccinat şi din locuitori străini veniţi în
acest judeţ şi din aceea că s-au strecurat în alţi ani de la
vaccinare. În anul curent, s-au vaccinat 2 109 copii mai mult
decât în cel expirat. Din suma totală a vaccinaţilor, aparţin
oraşului 924, adică 563 băeţi şi fete. Vaccinarea s-a făcut de
opt vaccinatori ai judeţului şi unul la oraş, cu vaccin animal
cumpărat de casa judeţului şi a comunei de reşedinţă, de la
Institutul vaccinal din Râmnicul Vâlcii şi Focşani, ce costă pe
judeţ suma de 80 lei, bani 50, şi pe comună suma de lei 137,
bani 35.[…]
Despre epidemii. Epidemiile în acest judeţ au fost varii,
unele au dispărut repede, nefăcând victime, altele au dat o
mică mortalitate şi unele au persistat în faţa tuturor
mijloacelor terapeutice şi a măsurilor de poliţie sanitară, dând
şi o mai mare mortalitate, după cum se vede în tabela no.6.
Durata acestor maladii a depins mult de starea igienică a
comunelor şi de starea culturală a populaţiunei; este cunoscut
încă din anul expirat că, cu toate numeroasele victime ce a
făcut angina difterică în comunele Ciochina şi Smirna, totuşi
populaţiei rurale nu-i dispare prejudiciile şi încrederea mai
mult în impirici, nu a voit şi nu vor să ţie cont de preceptele
igienice şi de măsurile de poliţie sanitară ce nici cu forţa
militară nu se pot executa, în fine, nu s-a putut nici prin
sfaturile medicului primar, nici prin ale medicului de plasă, să
se convingă locuitorii că angina difterică este o boală foarte
contagioasă şi depinde numai de părinţii copiilor a-i putea
feri de contagiuni şi că odată ivită maladia, sunt puţine
remedii astăzi cari pot da resultate mulţumitoare, din aceste
cause, dar, mortalitatea anginei difterice este prea mare. După
tabela no.6, se constată că variola a existat sub formă
epidemică numai în 24 comune rurale din 88 ce formează
judeţul şi cari sunt următoarele:Ceacu, Rasa, Mihai-Viteazu,
Dichiseni, Ciocăneşti-Mărgineni, Cacomianca, Cocargiaua,
Petroiu, Chioara, Reviga, Copuzu, Marsilieni, Albeşti,
Poiana, Larga, Balaciurile, Bucu, Hagieni, Frăţileşti, Smirna,
Luciu, Ograda, Ţăndărei şi Fundu-Crăsani, atingând numărul
de 671 copii şi adulţi, din cari a murit 105 şi restul s-a
însănătoşit; mortalitatea a fost dar de 15%.[…]Aşadar,
variola nu s-a arătat sub forme grave, am putea zice chiar că a
fost sub formă endemică în comunele unde populaţiunea
creşte nu numai prin naşteri, ci şi prin colonii, de exemplu
noul suhat Mandache, pendinte de comuna Dichiseni, format
din transilvăneni, şi unde D.medic primar s-a convins că nici
ei, nici copii lor nu erau vaccinaţi, veniţi atunci din
Transilvania. Tot asemenea şi locuitorii transilvăneni şi greci
din comunele Cocargeaua şi Petroiu au suferit mai mult. Iar în
Rasa a fost bântuit cătunul Bogata, format numai din ţigani,
cari numai iarna-i constrânge a veni în cătunul lor, căci restul
timpului emigrează pe câmpii şi prin alte comune după
muncă.
A mai fost atinsă comuna Ceacu, formată numai din
bulgari, cari sunt perverşi şi mult primejdioşi; a trebuit să se
ceară forţa militară pentru a-i face să-şi lase copii de a-i
vaccina, şi cu toate acestea a fost foarte dificil; tot asemenea
dificultăţi s-a întâmplat şi la comuna Borduşani-Mari, unde
este o colonie de lipoveni care nu numai că nu se supun la
vaccinare, dar nici că-şi înregistrează copiii la oficiul stărei
civile, nici la naştere, nici la moarte, şi pentru această comună
sunt rapoarte oficiale din partea medicului primar către
onor.direcţie sanitară. În plasa Balta, variola a atins un cătun
de pe moşia Ţăndărei, format de transilvăneni şi munteni
veniţi cu copii nevaccinaţi; a atins asemenea şi câţiva dintre
copiii locuitorilor comunelor Luciu şi Chioara, ce locuiesc în
timpul vaccinărei la suhate. În plasa Ialomiţa, variola a atins
cătunul Munteni-Buzău, pendinte de comuna Reviga, format
din muntenii ce veniseră cu copii nevaccinaţi. Singurele
comune unde D.medic primar a fost nemulţumit de ivirea
variolei sunt Copuzu, Balaciurile şi Larga din plasa Ialomiţa,
zicem nemulţumit căci aparţin toate circumscripţiilor celor
mai buni şi conştiincioşi vaccinatori (Goldemberg şi
Vuescu), dacă le-au scăpat câţiva copii nevaccinaţi pentru a fi
atinşi de variolă, nu credem să fi fost ei causa, ci o atribuim
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numai neglijenţei primarilor, ce nu-şi dau osteneala a aduce
toţi copii la vaccinare, căci nu au cunoştinţa datoriei lor.[…]
Când însă populaţiunea a văzut flagelul, a început a se gândi
la nenorociri şi în orice timp a permis a li se vaccina copii, de
aceea dar în anul acesta s-a vaccinat suma de 924, când până
aici se vaccinau ţifre foarte mici.
Rugeola s-a ivit în oraşul Călăraşi şi în comunele FunduCrăsani, Ciochina, Andrăşeşti, Feteşti, Dudeşti, Lehliu,
Acsintele şi Alexeni, atingând numărul de 348 băeţi şi 358
fete, în total 706, din aceştia au murit 31 băeţi şi 29 fete, iar
restul s-a însănătoşit; mortalitatea este 9%; din suma de 706
îmbolnăviţi aparţin oraşului 477, iar comunelor din judeţ 229.
Angina difterică s-a ivit în comunele Murgeanca, Smirna,
Miloşeşti, Ciochina, Crunţi, Andrăşeşti, Raşi, Manasia,
Grindaşi, Broştenii Noi, Lehliu, Urziceni şi Bărbuleşti,
atingând numărul de 181 băeţi şi 173 fete, în total 354, afară
de 4 băeţi şi 5 fete rămaşi de anul trecut, din aceştia au murit
71 băeţi şi 85 fete, iar restul s-a însănătoşit; mortabilitatea
este 42%.Febra tifoidă a continuat şi în acest an în comuna
Mărculeşti, unde a atins doi băeţi şi o fată, în total 3, afară de 3
băeţi şi 6 fete, rămaşi de anul trecut; din aceştia au murit doi
boi băeţi, iar restul s-a însănătoşit; mortalitatea dar este
16%.Scarlatina s-a ivit în oraşul Călăraşi şi Miloşeşti,
atingând 14 băeţi şi 6 fete, în total 20, din aceştia au murit 3
băeţi şi o fată, iar restul s-a însănătoşit; mortalitatea este de
15%.Tusea convulsivă s-a ivit în comunele Dudeşti, Feteşti,
Fundu-Crăsani şi Alexeni, atingând numărul de 59 băeţi şi 72
fete, în total 131; din aceştia au murit 6 băeţi şi 8 fete, s-a
însănătoşit 46 băeţi şi 52 fete şi a rămas a se curarisi în anul
viitor 7 băeţi şi 12 fete; mortalitatea dar este 10%.Disenteria
s-a ivit în comunele Dudeşti şi Feteşti, atingând numărul de
34 băeţi şi 47 fete, în total 81; din aceştia au murit 7 băeţi şi 12
fete, iar restul s-a însănătoşit; mortalitatea dar este de
25%.Morbili s-a ivit în comunele Dichiseni, Roseţi, Rasa,
Mihaiu-Viteazu, Borduşani, Frăţileşti, Slobozia şi Sudiţi,
atingând numărul de 383 băeţi şi 350 fete, în total 733, din
aceştia au murit 49 băeţi şi 45 fete, iar restul s-a însănătoşit;
mortalitatea dar este de 12%.
Despre pelagră. În privinţa bolnavilor de pelagră,
D.medic primar posedă de la medicii plăşilor şi medicul
spitalului tablou de numărul de numărul şi numele
pelagroşilor, aşa că în plasa Borcea sunt 6, în plasa Balta 5, în
plasa Ialomiţa 21 şi la Câmp 14, în total 46, aceste tablouri se
vor înainta onor.consiliului sanitar superior, după ce mai întâi
se va controla fiecare bolnav în parte de D.medic primar, cu
ocasia inspecţiunilor din anul 1888, spre a se convinge de
exactitatea diagnoselor, conform ordinelor ce are de la onor.
Direcţiune sanitară.
Despre epizootie. Epizootiele în cursul anului 1887 au
fost:
Răpciuga la cai, 40 animale bolnave, ce s-au ucis în
conformitate cu art.114 din legea poliţiei sanitare veeterinară;
cei bănuiţi s-au ţinut sub observaţiune timp de 2 luni, conform
art. 118 din aceiaşi lege, iar desinfecţiunea s-a făcut după art.
34 şi relativi cu acid foenic 5% şi apă de calce; comunele unde
a existat răpciuga au fost Călăraşi, Cacomianca, Rasa,
Gâldău, Ciulniţa, Stelnica şi Axintele.Vărsatul la oi în
comunele Tonea, Andrăşeşti, Jilavele şi Borăneşti, luându-se
măsurile prescrise la art.97 şi 100 din legea poliţiei sanitare.
Deosebit de aceste boli contagioase, serviciul veterinar a
înregistrat perderile cele mai mari la vitele cornute, din causa
boalei Gastro-entero-nefrita, specială în ţara noastră şi foarte
obişnuită în acest judeţ. În adevăr, numărul de 802 bolnave,
din care 316 moarte, arată că este boala cea mai gravă.[…]
Comunele unde au existat au fost Rasa, Cacomianca,
Călăraşi, Smirna, Hagieni, Giurgeni, Dudeşti, FunduCrăsani, Stelnica, Chioara, Feteşti, Mărculeşti, Piua-Petrii,
Sudiţi, Poiana, Cegani, Miloşeşti, Manasia, Lehliu şi ElizaStoeneşti.
Despre ajutorul medical gratuit. În bugetul judeţului pe
anul 1887 a fost alocată suma de lei 3 000, pentru
aprovisionarea farmacielor portative a medicului primar şi
medicilor de plăşi, precum şi pentru consultaţiuni gratuite.
Cu această sumă şi cu cifra de 2 000 lei aproximativ,
repartizată în bugetele comunelor rurale, pentru căutarea
bolnavilor sărmani şi aprovizionarea farmacielor comunale,
s-a constatat de către medicii plătiţi din casa judeţului, suma
de 6 131 bolnavi, repartizată astfel: Medicul primar a
consultat cu ocaziunea inspecţiunei comunelor din judeţ şi la
dispensarul său bolnavi 800. Medicul plăşei Câmpu a
consultat bolnavi 735. Medicul plăşei Ialomiţa a consultat
bolnavi 2 937. Medicul plăşei Balta a consultat bolnavi 1 030.
Medicul plăşei Borcea a consultat bolnavi 629. Total 6 131.
Se înţelege că aceste consultaţiuni nu toate s-au făcut în
contul caselor publice, căci mulţi din consultanţi şi-au plătit
receptele la farmacii, fără însă a plăti şi pe medici. Aceste
consultaţiuni sunt date bolnavilor nu numai pentru boale
sporadice, ci şi pentru bolnavii ce au suferit de maladii
epidemice. Comuna de reşedinţă Călăraşi a avut alocată în
bugetul său pentru medicamentele gratuite date bolnavilor
sărmani suma de lei 1 700, din care sumă a consultat şi ceilalţi
medici titraţi, însă D.medic al oraşului a consultat 440
bolnavi, cari consultaţii s-au făcut mai mult bolnavilor

suferind de maladii epidemice, cum a fost rugeola, variola şi
febrele palustre.
Despre actele liberate de autorităţile medicale. Actele
liberate de către medicii plătiţi din casa judeţului şi a comunei
în cursul acestui an sunt: D.medic primar a liberat 24 acte
medico-legale ; D.medic al oraşului a liberat 31 acte medicolegale ; D.medic al spitalului de reşedinţă a liberat 106 acte
medico-legale ; D.medic al spitalului Urziceni a liberat 80
acte medico-legale; D.medic al plăşei Ialomiţa a liberat 59
acte medico-legale ; D.medic al plăşei Balta a liberat 35 acte
medico-legale ; D.medic al plăşei Borcea a liberat 7 acte
medico-legale.[...]
Despre spitale.Judeţul are două spitale, unul cu 30 paturi,
situat în oraşul Călăraşi, întreţinut de judeţ şi altul în comuna
Urziceni, cu 6 paturi, ce se întreţine de acea comună şi cu mici
cotisaţiuni de la comunele din plasa Câmpu, afară de medic,
care se plăteşte de judeţ. În privinţa localului spitalului de la
reşedinţa judeţului, se ştie că este impropriu şi foarte
insalubru şi din care causă consiliul de igienă a stăruit pe
lângă consiliul general judeţean, ca să construiască un nou
spital, ceea ce s-a şi efectuat, punându-se temelia noului spital
în formă de pavilioane, cu 50 paturi şi sperăm că, în toamna
anului 1888, bolnavii îşi vor dobândi sănătatea în acest local
ce va întruni toate condiţiunile cerute de progresele ştiinţei.
Acest spital a fost frecventat de 559 bărbaţi, 209 femei, 11
băeţi şi 13 fete, în total 789 bolnavi, suferind de diferite
maladii, din cari cele principale ce au predominat au fost febra
palustră, reumatismele, bronşitele, pneumoniele,
gastralgiele, sifilisul, ulcerile […] Localul spitalului
Urziceni, ce era în anul 1886 ruinat, prin stăruinţele D-lui
medic primar pe lângă autorităţile administrative, a făcut ca el
în cursul anului 1887 să se repare şi să se aducă în stare de a
putea fi frecventat de bolnavi. În sesiunea de toamnă,
consiliul judeţean a binevoit a aloca în bugetul său o sumă de
1 000 lei, ca împreună cu fondurile ce comuna are
consemnaţi, să poată a-şi construi un nou local de spital,
conform cerinţelor moderne şi sperăm că în curând comuna
Urziceni va avea un spital rural din cele mai igienice. Acest
spital în cursul anului a fost frecventat de 117 bărbaţi, 42
femei, 18 băeţi şi 12 fete, în total 189, şi cari au ieşit vindecaţi,
afară de 2 bărbaţi, 2 femei şi 1 fată, 1 mort şi 4 rămaşi[…].
Despre farmacii. Farmacii în acest judeţ sunt 3, dintre
cari două în oraşul de reşedinţă şi una în comuna Urziceni. La
câteşitrele s-au făcut revisiele cerute de lege prin delegaţiuni
din partea consiliului de igienă şi personal de medicul-primar
al judeţului. Cu cât farmaciele din oraş s-au găsit în progresul
ştiinţei şi diriginţii lor neabătuţi de la datoriele prescrise de
regulament, cu atât cea din Urziceni sub toate raporturile este
înapoiată.
Despre moaşe. Până în luna aprilie, judeţul nu avea decât
2 moaşe titrate, plătite una de comuna Slobozia şi una de
Urziceni, alocându-se însă în bugetul judeţului pe anul 1887 3
moaşe, care s-au şi înfiinţat, aşa că una se află la plasa Borcea,
cu reşedinţa în oraş, una la plasa Câmpului, cu reşedinţa în
Urziceni, şi una la plasa Balta, cu reşedinţa în Piua-Petri.[…]
Despre personalul sanitar. Judeţul posedă următorul
personal medical, pe care îl şi salariază: 1 medic primar ca şef;
1 medic veterinar de judeţ; 1 medic la plasa Câmpul,
însărcinat cu spitalul Urziceni; 1 medic la spitalul din
Călăraşi; 1 medic la plasa Ialomiţa; 1 medic la plasa Balta; 1
medic la plasa Borcea; 1 subchirurg la spitalul judeţului din
Călăraşi; 3 moaşe, din cari una la plasa Borcea, una la plasa
Balta şi una la Câmpu. Comuna de reşedinţă are un medic, un
vaccinator şi o moaşă. Comunele rurale cotisându-se între
dânsele, au câte 2 vaccinatori de plată, aşa că în total judeţul
are 8 vaccinatori.
Despre localurile publice. La construcţiunile noi
existente şi în condiţiuni igienice în oraşul de reşedinţă şi cari
sunt gimnasiul, şcoala de fete, palatul comunal, s-a mai
adăugat, anul expirat 1887, noul spital în sistem pavilionar, ce
se va termina până în toamna acestui an. Se speră că în curând
judeţul va pune temelia şi casarmei de călăraşi, arestului
preventiv şi palatului administrativ şi de justiţie, ce astăzi se
află unele în localurile comunei, ce sunt insalubre şi improprii
şi altele sunt în localuri cu chirii, neîncăpătoare şi cari nu
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întrunesc condiţiunile igienice. Preşedinte, Vineş .”
NOTE.
1.Ion I.Provianu,Dicţionar geografic al judeţului Ialomiţa.
Târgovişte, Tipografia şi Legătoria de Cărţi ,,Elie Angelescu”, 1897,
p.157 şi 163.
2. Abia după anul 1892 aveau să se constituie mai multe aşezări,
îndeosebi în Bărăganul din nordul judeţului, precum Ciocârlia, Valea
Măcrişului, Griviţa, Amara, Gheoghe Lazăr, Brătianu etc.
3. Despre ,,Boalele infecţioase şi contagioase, boalele epidemice,
endemice şi sporadice”, care făceau ravagii în România, la sfârşitului
sec.al XIX-lea, vezi îndeosebi Dr.I.Felix,Istoria igienei în România,
în sec.al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea. Partea I. Extras
din ,,Analele Academiei Române. Memoriile Secţiunii Ştiinţifice”.
Seria II.Tom XXIII. Bucuresci, Institutul de Arte Grafice Carol Gobl,
1901, pp.85-112.
4. ,,Monitorul Oficial”, nr.100, sâmbătă 6 (18) august 1888,
pp.2494-2498.

Victor NICOLAE

Vacanţele îmi trădează multe din dorinţele mele
ascunse. Mi le scoate la suprafaţă şi uneori chiar mi le
şi îndeplineşte. Valizele sunt gata. George ştie că mai
mereu uită câte ceva acasă şi îşi propune să nu se mai
supere. Sandra a vrut să facă repede un duş. Şi-a luat
ochelarii de pe nas şi era cât pe ce să alunece în baie.
La televizor, se anunţă vreme frumoasă, dar în
continuă răcire. Bine că zboară avioanele.
Aeropoartele vor renunţa la controlul călătorilor cu
Raze-X, anunţă un reporter.. Incredibil cu câtă
supunere ne lăsăm iradiaţi din cap până-n picioare la
fiece zbor! Ne cumpărăm şi porţia de cancer odată cu
biletul ce se tot scumpeşte. Deja plătim suplimentar
pentru bagajul considerat în plus – un abuz liber
consimţit! Sandra a ieşit din baie şi ar vrea să-şi ia pe
drum nişte sandale mai uşoare, alea albe... unde-s alea
albe? Nu-s. Nici ochelarii ei nu mai sunt. I-a pus...
unde i-a pus când a intrat sub duş? E ora 9:00 AM,
trebuia să fi plecat. Nu găsim ochelarii. Scuturăm
aşternuturile, căutăm pe sub pat. Taxiul e-n faţa casei,
claxonează. Renunţăm la ochelari. Ieşim cu valizele.
George şi-a uitat ceasul, se întoarce după el. Valiza pe
care stă geanta cu laptop-ul se răstoarnă şi auzim cum
computerul se loveşte tare de ciment. Urcăm în taxi,
dăm colţul. Sandra şi-a uitat trusa de machiaj. Opreşte
maşina. George aleargă... dar unde-i trusa... unde-i?
Aha, e la locul ei, în dulăpior. Becul a rămas aprins şi
fereastra, deschisă, în bucătărie. George vine cu trusan dinţi, ca un câine de vânătoare. A uitat şi el să închidă
fereastra. De mâine, din Canada, un curent de aer
îngheţat va aduce la New York ger năprasnic. Zburăm
la timp spre zări mai calde. Florile de pe pervaz nu vor
rezista. Sandra caută ceva printre farduri, un fond de
ten... şi îşi găseşte acolo, în trusă, ochelarii.
Ajungem la aeroport după ce şoferul nostru s-a
transformat într-un cascador sinucigaş. Eu mă
gândesc la sandalele albe şi la ochelarii Sandrei ca la
nişte dorinţe ascunse. Controlul corporal cu Raze-X
îşi iradiază încă din plin inconştienţii, cuminţi aliniaţi.
Găsesc controlorii astfel şi dorinţele lor ascunse? Noi
cerem un control manual, fiindcă Sandra a fost
operată de melanom. Mai aşteptăm un sfert de oră să
ne vină ofiţerul cu mănuşi albastre. Şi, dacă avionul
nostru ar fi plecat la ora fixată, nu l-am mai fi prins.
Dar, ce noroc chior: din cauza unui scaun rupt lângă
uşa de la cabina piloţilor, am mai aşteptat peste o
jumătate de oră să-l repare. Vorba lui George: „După
ce că întârziem, nici nu ajungem la timp!” Mai bine
alegeam precauţi un zbor în zori, dar asta ar fi
însemnat ca George să nu poată dormi deloc de grija
sculatului. Dând ceasurile înainte, la schimbarea
fusului orar pentru Aruba, mai pierdem o oră. Pierdem
poate şi baia de la apusul soarelui, esenţială în
încununarea cu succes a primei noastre zile de
vacanţă.
Pentru mine, orice zbor e un bogat prilej de
reflexivitate. Spiritul meu se înalţă radios, mă ridică...
până-n înaltul cerului! Simt cum trăirile mi se
multiplică vertiginos, umilindu-mi şi mai rău
bălăcirea în anonimat. Ca prin farmec, confortul banal
al indiviziunii mele diurne se estompează. Câştig
valoare, prestanţă, separativitate. Tind ferm spre
unicitate, prin salturi spectaculoase peste întreg
firescul instalat în cale. Au! M-am împiedicat într-o
geantă lăsată sub scaun! Locul meu e chiar deasupra
aripii din stânga. Sandra e cu două rânduri mai în
spate, se uită la ce stricăciuni i-a suferit computerul,

când a căzut la ieşirea din casă. Îmi place lângă
fereastră. Care e cea mai importantă parte a unui
avion? Motorul? Planorul nu are motor. Atunci?
Aripa, asta-i! Bine, stai jos! Stai pe aripă! Mă aşez şimi pun centura de siguranţă. Dacă până acum mă
copleşea o emoţie poetică la decolare, uite, azi am
prilejul să pătrund în unele secrete ale zborului. Voi
depăşi faza teoretică. Motoarele duduie. Pentru
mărirea portanţei, voletele din spatele aripilor au fost
coborâte. Piloţii accelerează la maxim. Partea
superioară a aripilor este mai curbată, ca aerul ce trece
peste ea să facă o distanţă mai lungă, cu o viteză mai
mare decât aerul ce trece pe dedesubt, unde locul e mai
plat, şi aerul parcurge mai lent o porţiune mai scurtă.
Aşa deci... densitatea aerului de aici creşte, până când
diferenţa de presiune dintre josul şi susul aripilor ne
ridică de la pământ. Unde-i poezia? Ea este, este. Îi
lipseşte doar rima! Eleroanele se mişcă. Ele asigură un
control mai mic, când se ridică şi coboară la capetele
aripilor, pentru obţinerea virajelor. Luăm înălţime şi o
cotim spre stânga, ceea ce pe mine mă face să cred că
am luat-o invers, înspre Boston, înspre Canada. Ar fi
trebuit să înaintăm spre sud, cu soarele în faţă. M-am
dezorientat total, casc, să-mi desfund urechile. Nu miam luat nimic de citit, chiar nu vreau ca timpul să-mi
treacă mai repede. N-am nici cu cine vorbi, vecina
mea doarme, cu căştile-n urechi. Doar o grijă mai am:
să nu-mi pierd baia de la apusul soarelui. ”Ce nu-mi
place mie la o vacanţă e că nici n-ai început-o bine că-i
şi vine sfârşitul, şi trebuie să faci cale-ntoarsă” spune
trist George de fiece dată când ajunge într-un loc. Aşa
că mă gândesc la frunzele ce se scutură peste orice
proces de iniţiere printre experienţe mistice şi revelaţii
profunde. Cu o forţă irezistibilă, pe care eu aş fi dator
s-o întreţin întruna, viaţa mea îşi poate lărgi
dimensiunile spre nemărginire, uşurând ritmicitatea
fiinţării mele. Baia de la apusul soarelui îmi dă sigur
ceva din puterea miraculoasă a Meduzei Nemuritoare
şi a Coralilor Hydra de a se împotrivi nopţii vitale.
Cine spunea că tot ce-i mai adânc în speranţa noastră
urcă din abisul morţii?
Altădată, ridicarea mea deasupra lucrurilor mă
ajuta să evadez din real. Azi, dimpotrivă, decolările
mele mă obligă să privesc mai bine în jur până departe,
înainte şi înapoi. Ca să-mi asigure lenea şi confortul,
aici, gazdele mă împiedică la modul cel mai plăcut să
am o experienţă directă a călătoriei ca aventură, ca
dorinţă ascunsă. Şi ele recurg la tot felul de
subterfugii, începând cu fixarea televizorului chiar în
spătarul scaunului din faţa mea. N-au cum să-mi ştie
suferinţa la atacul agresiv al reclamelor, nici cât de
tare resping eu oferta cinematografelor cu intrare
pentru 2 pe un bilet. Ecranul din spătarul scaunului îşi
îndeplineşte misiunea. A şi trecut la o manipulare
sistematică, mizând pe captivitatea mea totală.
Canalele-tv îşi amestecă emisiunile informative cu
serialele „soap-opera”. Totul îmi ficţionează viaţa,
inclusiv ştirile ce fardează pervers informaţia. Există
şi un canal pe care pot vedea harta zborului nostru, dar
e foarte prost întreţinut, în conformitate cu
perfecţioarea spaţiilor închise, ideale pentru
intoxicarea mediatică supradozată. Închid televizorul,
după ce am butonat agresiv canalele, ca să-mi
antrenez astfel imunitatea la virusările digitale. Aş
mai bea nişte apă rece, după cum îmi face semn
Sandra, din spate, cu paharul, dar, pe sticla din plastic
în care se păstrează lichidul, scrie că produsul
îmbuteliat în Atlanta, GA, conţine apă purificată (by
reverse osmosis) în care s-a pus Magnesium Sulfate,
Potassium Chloride şi Sare ca să-i asigure puritatea,
prospeţimea şi gustul. Încerc să adorm pentru câteva
minute. Ce ridicol! Cu cât mă înalţ mai sus, cu atât
vreau mai tare să mă adâncesc în somn!
Căpitanul ne anunţă să ne pregătim pentru
aterizare. Se aude sub noi manevra de scoatere a
roţilor. Dacă până acum flapsurile au stat retrase, ca să

reducă rezistenţa aerului, ar fi momentul să fie
deschise, coborâte, pentru a aduce portanţa la o viteză
mai mică. De pe suprafaţa de sus a aripilor ar trebui
ridicate spoilerele, frânele aerodinamice. După câte
zboruri am la activ, cunosc bine toate aceste manevre
de rutină. Le recunosc şi după zgomotul lor specific. E
trecut de 6:00. Ce dracu'! Am mai pierdut pe drum încă
o oră şi ceva. De obicei, câştigam timp. Ne-am mişcat
ca melcul. Văd valurile mării. Soarele apune la ora
18:35. Dacă am fi ajuns în hotel pe la 17:30, am fi
intrat în mare la vremea asfinţitului. Zările s-ar fi
înroşit apocaliptic şi George ne-ar fi întrebat: „De ce
apa nu se încălzeşte mai tare când soarele intră în
căldarea asta a mării? Ar trebui să fiarbă ca o supă!” Şi
mă las purtat pe aripile dorinţelor mele mai puţin bine
ascunse. Aş înota cu ochii spre orizontul însângerat şi
aş ieşi din istorie ca să intru în ne-timp, renunţând la
modelul social de până acum... evadând fericit din
cotidian într-un areal fantastic, atrăgător, în care toate
îşi pierd măsurile tocite. Mi-e sete de rătăcirea prin
nemărginire. Împăcarea mea cu eternitatea ar nega
senin actul morţii - normal, nu? - visând treaz la
nefinalitatea tangibilă. Fatalitatea a învins speranţa şin antichitate, şi-n modernitate. Dar Vechiul Egipt şi
Creştinismul nu mă vor mort, aşa că mie îmi place
veşnicia lor. Dacă tot nu pot atinge adevărul prin
raţiune, prin logos, admit şi eu că memoria îmi este cel
mai important organ al inteligenţei şi mi-o înfig
temeinic în post-modernitate. Ce găsesc aici? Păi,
tocmai dezlegarea nemuririi mele. Dar de telomerază,
câţi au auzit? Ce? Asta-i o anti-îmbătrânire
biochimică, o enzimă ce-mi protejează ADN-ul, mai
eficientă dacă m-aş muta de tot într-un mediu acvatic.
Ea are o legătură puternică şi cu vietăţile acelea
longevive, marine, asemenea coralilor "Hydra" şi
meduzei nemuritoare, numită "Turritopsis nutricula".
Am nimerit-o! Telomeraza acţionează ca un elixir,
alchimia există! Tot aşa cum genele stelei de mare se
aseamănă cu ale mele. Ceva e cam ilogic la mijloc.
Activarea acestei telomeraze mi-ar extinde
cromozomii. Eliminarea reziduurilor din celule mi-ar
asigura regenerarea... sau m-ar îmbolnăvi iremediabil
de cancer. Ei, drăcie, nimic nu mai funcţionează prin
aceste alchimii ale speranţei! Celulele canceroase se
înmulţesc mai rapid când nivelul de telomerază creşte
în organism.
Prin hublou, văd deja insula. E cât palma mea.
Avionul trepidează, smucește, coboară prea repede,
îmi țiuie urechile la pierderea abruptă de înălțime. Nui normal, se întâmplă ceva foarte rău. Stewardesele nuși mai ascund frica, sunt nervoase, strigă. Primim
indicațiile pentru cazurile de avarie. Aripile ni s-au
blocat, nu se mai deschid paletele de frânare. Piloții se
vor descurca și fără ajutorul lor, au o experiență vastă.
Nu intrați în panică! Aha, am înțeles de ce cursa
noastră s-a prelungit cu peste o oră, răstimp necesar
pentru unele remedieri posibile. Dar, până la urmă,
căpitanul n-a mai avut încotro, a ales riscul. Ne
strângem și mai tare centurile de siguranță. Soarele
apune o dată cu noi. Botul insulei intră vertiginos sub
fuselaj. Ne lovim zdravăn de betonul aeroportului și
facem un salt de vreo sută de metri, ca o minge. Ne mai
izbim o dată de beton. Roata de sub mine se rupe, ne
înclinăm pe o parte, ieșim de pe pistă, ne învârtim în
jurul aripei din stânga, înfiptă în pământ. Se rupe și a
doua roată. Trecem printr-un gard, ies scântei când
alunecăm peste stâncile de pe mal și ne oprim undeva,
în apă. E ora 18:30 și ar trebui să-l aud pe George cum
se miră: „De ce apa nu-i mai caldă când cade soarele în
ea!?” Înconjurat de meduzele nemuritoare, pe
deasupra Coralilor Hydra, înot cu bucuria de a mă
regăsi în mediul cel mai prielnic procesului meu de
continuitate. Unde-i Sandra? Ea înoată cel mai bine
dintre noi, e o campioană. În jur, întunericul învinge
ultimele tonuri metalice, gri-roșietice. Și aduce asupra
noastră țânțarii.
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* * *
Plouă. Stropi umezi mi se revarsă pe chipul înceţoşat de
aburii scurşi din lumina aurie..
din umbrele împodobite cu iluzii. Privesc cu amploare
la jocul de lumini, la oglinzi de baltă reflectate din ale sale
toarte, din nori ce te induc spre infinit! Din labirinturi de
cărţi de poker, întruchipând-şi faţa, arătându-mi spre o nouă
viaţă. viaţa întunericului şi a luminii. Amestec 2 în1 ce
formează inima mea, ca a unei păpuşi de porţelan, clădită pe
aripile vieţii, transformată într-un monstru. Susură izvorul,
sau plânge mâniat de furie, de sfârşitul apropiat, de o nouă
renaştere? Cu siguranţă că există teoreme puse sub semnul
întrebării, dar mentalitatea omului priveşte realistic. Ochii
îmi cuprind orizontul viselor, unde vâslim spre emoţii, în
barca de speranţe. Cu puţină imaginaţie putem crea un
tablou sentimental, unde putem pastela gândurile. Vorbe şi
fapte, la răscruce de cuvinte, spre idealul cromatic. Cu paşi
călăuziţi din a firii putere, din gânduri limpezi scurse de
sentimente, de romanciera din mine. Perfecţiunea se
intitulează având ca bază reperfecţionarea.
Cam aşa sunt şi.. eu. Traversând podul inimii încet,
pentru a nu cădea.. şi porni din nou, de la 0..
* * *
situaţii complicate, seriozitate, calităţi ale unui om
gentil. distincţii de suflete,
digul înalt ce desparte două vieţi, zidul sentimentelor
construit din cărămizi de neplăceri.
duelul verosimil caracterizat prin duritatea cuvintelor
sincere, dar ironice.
simplitate încăpută în eleganţă, foi dezgolite aşezate pe
pupitrul vieţii.
şi fluturaşi căptuşiţi în dosarul stomacului, în depozitul
propriu, cutia de sub pat.
mentalitatea mă face să văd noncolor, să mă fâstâcesc în
cuvinte şi să ameţesc.
interesantul plictiselii, cel care agonizează emoţiile, pe
gratis.
stăruim proprietăţi la nivelul -1, pe care le vom lăsa să
crească, să ne mărim curiozitatea.
normele sporesc extrema, şi ritmul inimii tresaltă.
radicalul vieţii se leagănă deasupra pleoapelor şlefuite.
hai să gândim standard, în proporţii de luciditate.
să mă duc la licitaţie? hmmm, prea colosal!
generozitatea este un cuvânt mare, nemărginit de
greutăţi.
ficţiune, dramă? lucruri de neuitat? enumeraţii identice
cu persoana mea.
atât. ~ amintiri legate pe sfoara vieţii - EU.
Zadarnic umbra mi-e plecată,
Hrănită doar prin amintiri
Căci roata vieţii e stricată,
Trecutul - lanţ de ruginiri
Privind printre fiori de gheaţă
Pe cerul încărcat cu fum,
Încep a crede, rostu-n viaţă
Sunt încercări, fără rost bun
Facilitatea minţii mele
E să gândesc doar temporal
Iar realităţile severe
Filtrează doar ficţional.
*

*

*

Porţile vieţii se deschid încet, asupra mea.
Iar o lumină străvezie se reflectă în oglinda vieţii mele .
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ANDREEA-MIRUNA MĂIANU
Mă îndrept cu paşi înceţi către o lume nebună , plină de
farmec.
Numită . . necunoscut, către nimic şi nimeni, doar către .
. mine.
Când privighetorile se-adună, şi-şi şoptesc uneia alteia
o poveste de dragoste,
când discul se suprapune uşor peste suportul de platină,
când se produce simfonia.
Un joc copilăresc, un zâmbet uşor apăsat
şi o închipuire fantomatică ce-mi tresare înaintea
ochilor .
Când se aude ciocnetul azurului, cu cel al soarelui,
atunci mă simt împlinită.
Picăturile de ploaie se scurg uşor peste geamul aburit
şi desenez cu degetul, o supra-realitate, din punctul meu
de vedere.
Părul mi se leagănă uşor la adierea vântului, iar ochii îmi
sunt între-deschişi.
Intru într-o cameră întunecoasă, cu geamuri închise în
faţa căreia se află o scenă.
Un fel de Alice în ţara minunilor, mă caracterizează .
Totul pare aşa de ireal , aşa de magic .
Ciudat loc, poate e doar o improvizaţie.
Mă rog, totul e după puterile imaginaţiei tale, drag
cititor .
Soarele este încă sus, deşi aceasta este o încăpere.
Iluziile îmi spintecă privirea, paşi de dans
înrudiţi cu scenete alese, dramă, teatru.
Publicul este fermecat de parcă n-ar mai respira ..
Oare îi influenţează? Le permite să bea din licoarea
visurilor,
şi să elucideze numai ficţiunea?
Cu siguranţă este ceva la mijloc, ceva pe care nu-l pot
înţelege.
Deodată zăresc un om de-a dreptul bizar.
Un bărbat înalt, ce poartă ciorapi lungi şi are o barbă
mare.
Mi se pare înspăimântător.
Mă priveşte intens, puţin înmărmurit de spaimă şi se
ridică.
Priveşte în jur şi se îndreaptă spre mine.
Instantaneu, o rup la fugă, mi-e frică îngrozitor.
Picioarele îmi tremură şi se prăbuşesc.
Ochii mi se închid, şi nu mai realizez.
Mă trezesc în altă lume, lumea mea, cea umană.
Ce s-a întâmplat, cum am făcut asta? Dar încă nu găsesc
răspunsul.
O lumină eclipsează imaginaţia mea, se spulberă .
ACELA A FOST NECUNOSCUTUL. :
THE END OF STORY. HAPPY END.. i think.
* * *
100 de paşi, 100 de cuvinte, 100 de gânduri
inscripţionate în cutia vieţii mele.
susurul cel dintâi al unui lac, simfonia unei trompete şi
cea dintâi chemare spre
dinadins, spre infinit. aşa începe, cu a fost odată ca
niciodată, şi aşa se
sfârşeşte. privind văpăi întortocheate de vise spulberate,
şi minţi făcute praf,
jucate pe degete. un joc de poker care se întinde la
nesfârşit, asta oglindeşte
o parte din viaţa mea. păpuşi prefăcute în marionete,
legate cu sfori din înaltul
cerului, şi întinse cât cuprinzi cu ochii . azurul este spart
în mii de bucăţi, de

porţelan, ce stau pripite una lângă cealaltă şi neputând
vorbi, se fac înţelese
doar prin semne, şi strălucire .. sentimentele se
constrâng în chipul fiinţei mele.
dacă ar putea vorbi, ar fi altfel. perfecţiunea devine
imperfectă, sfârşitul se apropie,
neputinţa de a termina devine ucigătoare şi stau întinsă
pe spate, în camera mea ; şi
visez. în gol, către nici un lucru. poate înspre un univers
ireal. iar chipu-mi catifelat,
evidenţiat, încărcat cu pudră şi vărsând priviri asupra
nimicului . sunt doar un mic
punctuleţ printre atâtea umbrea imense, inumane !

Marian ŞTEFAN

Toamna din urmă
Sunt ostenit de gânduri şi mi-e teamă:
Iluziile verii se destramă
Şi toţi copacii desfrunziţi acum
Îmi par altare-n margine de drum.
Aroma ei când dulce, când amară
Se furişează-n mine ca o fiară
Gonită prin hăţiş de vânători
Cu suliţe şi plumbi ucigători…
Când ceaţa rece, nesfârşită parcă,
Ascunde totu-n vălul ei de pânză,
Mă simt învins de fiecare frunză,
Pornită-n vânt să nu se mai întoarcă.

Acasă
Din sălcii curg şuviţe de-ndoială
Şi mă visez un iaz cu apă străvezie
Prin care peşti cu ochii mari, rotunzi,
Adulmecă lumina soarelui târzie
Din licăriri molcome de oglinzi.
Trei plopi îmbătrâniţi în neclinteală,
Prin semeţia lor cutezătoare,
Ţin cerurile-n vârf, să nu coboare.
La umbra lor subţire ca săgeata
Se odihnesc bunicul meu şi tata...

Legendă
Un iconar retras în sihăstrie –
Utilizînd tot felul de tertipuri,
Pe care nimeni azi nu le mai stie –
Picta cu mare măiestrie
Doar îngeri, păpădii şi fluturi...
O fi fost geniu sau nebun?
N-am eu căderea să vă spun;
Nu ştiu povestea-n amănunt,
Dar oamenii-l credeau un sfânt!

