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Dragã Moº Crãciun,
Acuma nu te da la mine de cele ce-am sã-þi spun; da� tu mã ºt ii de copil ºi  eu, când am

ceva de zis, zic. Iaca zic!
Ai trecut, bezmeticule, pe la toþi pe-acasã, da� la mine nu te-ai îndurat sã laºi mãcar

o mãslinã, o dudã ceva... zgârcit te-am pomenit, da sã vezi ce-ai sã mã pomeneºti tu pe mine!
Care va sã zicã, de sãrbãtori , la toatã lumea a venit �Moºul� cu prima de Crãciun,

numai pe mine m-a pocnit c-o avansare. Am avansat, adicã, de la depozit  � unde eram
ºef  � taman la poartã, pe post de paznic, batjocura tuturor. Cã parcã ce vinã am eu cã ãla
de mi-a fãcut  inventarul ult ima datã nici nu vedea bine, nici nu prea ºtia sã numere!
C-a numãrat de nu ºtiu câte ori, dar tot nu-i  ieºea socoteala, ieºi-i-ar ochii sã-i iasã! Ba
electrozi i de sudurã, ba piesele de schimb pentru pompe, ba nuº� ce fleacuri de uleiuri
K80. C-am furat, auzi! N-am furat, pãcatele mele, da� de luat, am luat , nu zic nu. Cã dacã
nu luam eu, tot se gãsea vr �unu� mai deºtept...ºi decât sã plãtesc dupã altul, mai bine
dupã mine.  Nu? ªi ui te-aºa, conform principiului  �Hoþul, paznic la pepeni sã-l pui�,
m-am trezi t cu mine-n poartã. ªi treaz am rãmas. C-aicea nu mai merge ca-nainte, sã
mai tragi o duºcã printre raf turi. Acuma tre� sã stai bãþ în poartã ºi, când intrã ãia, sã-i
miroºi , sã-i adulmeci, ba, la unii  mai dubioºi, le pui ºi f iola. Pãi da! Uite-aºa m-am trezit
cã strigã unu� dupã mine-ntr-o zi �bãi, nea Fiolã!�, de-am rãmas sidefat când l-am auzit.

Eh! Câte nu-ndurã omul ca sã punã ceva sub brad la copii! Cã-n nãdejdea ta, Moºule,
am rãmâne ºi fãrã ult ima minciunã frumoasã în care doar proºtii mai cred. Da�, dacã te
prind pe-aici , îþi rup picioarele, n-avea grijã! Cu patul puºt ii þi le rup. Cã mi-au dat ºi
armã, una veche, de la paº�pa�, dar cartuºe nu mi-au dat, cã n-am permis de port armã.
Nu cã n-aº ºti sã trag, ba încã trag foarte bine, dar n-am trecut de controlul psihologic.
Când doctorul m-a întrebat care-i  deosebirea dintre femeie ºi bãrbat, i-am rãspuns:
�Una singurã � femeile sunt mai proaste�. De unde sã ºtiu cã mustãcioasa care m-a
interogat era femeie?!

ªi-aºa s-ar putea sã mi-o ia. Vreau sã spun arma. Cã am ameninþat pe cine nu trebuie
cu ea. Un francez venit  în delegaþie, pe care l-am auzit zicând cãtre altul  �Se la vi an
rozã�. Adicã se...la vie cu Roza. Roza-i bucãtãreasa ºi-i sorã-mea. Îþi  dai seama cã n-am
putut rãbda. I-am proptit þeava la ombil ic ºi-am rãcnit la el: �Cine se, mã, la vie cu
Roza? ªi de unde º tii  tu, mã, i-ai vã zut? ªi dacã se, pe tine ce te gri ja?� Eh...pe
chestia-asta am luat  zece la sutã pe trei luni, dar am scãpat ieftin. Cã mi-e cã, dacã
aveam glonþ pe þeavã, îl ºi decapitam de ouã. Norocul lui! Da� ºi-al meu! Dupã aia am
aflat cã s-ar putea sã f ie viitorul patron.

Aºa cã, Moº Crãciun � tot te f lendureºti tu peste tot � mai bine mi-ai gãsi ºi mie un loc
de muncã, ceva cãlduþ aºa. Da� vezi sã nu mã trimiþi la turnãtorie! Am spus  cãlduþ, nu
fierbinte. Uite, am auzit cã, de când cu intrarea în UE, ºi-a deschis Suedia porþi le pentru
noi. Iar eu sunt acuma specialist în porþi. Cã sunt deºtept ºi învãþ  repede.

În Spania nu mã duc. Nu cã nu mi-ar plãcea cãpºunile, ºi se furã mai uºor decât
þevile, dar, din pãcate, sunt persif labile, se trec repede ºi ce poþi sã mai faci cu ele dupã
aia? ªi dupã toate astea, la ãia te mai aleargã ºi taurii pe stradã. Ce treabã am eu cu
taurii? Eu sun t special ist  în vi þeluºe. He, he... dintre toate, cea mai încãlþa tã-i
nevastã-mea. Cã mi-a aliniat, de Moº Nicolae, zece perechi de cizme la uºã, de-am crezut
cã fac hapoplexie. ªi chiar am fãcut . Am luat adicã niºte hapuri, cã simþeam cã mã sufoc.
Dar, din greºealã, am umblat ºi la stocul  de Viagra al lui tata-mare (sã nu crezi cã eu aº
avea nevoie!), º i ce-am pãþit dupã aia...numai colegul  meu de turã º tie. Da� cine-a
tras-o mai rãu? Cã dupã ce l-am bãgat în medical, a trebuit sã fac eu ºi treaba lui.

Nici în Italia nu mã duc. Am fost o datã, mi-a ajuns. Mã angajasem sã fac curat la o
cucoanã simadicoasã. În prima zi, gãsind pe-acolo niºte cãtuºe, am vrut s-o întreb ce sã
fac cu ele. Dar cum nu prea o rupeam bine în italianã, am zis �ce se face cu ele?�. Iar
cucoana mi-a rãspuns în doi  peri: �Ce, nu ºtii ce se face cu cãtuºele?� Atuncea eu, ca sã
nu mã creadã de la þarã ºi sã-i  arãt cã ºtim ºi noi d-astea, iute am legat-o de pat ºi  m-am
urcat pe ea. Da� numa� n-am avut noroc. Doar ce-ncepusem sã-mi aduc aminte cum se face,
cã m-am ºi simþit pãlit în ceafã, ºi-acum mã doare. Era bãrbate-su, de meserie carabinier,
care-ºi uitase cãtuºele acasã ºi se-ntorsese dupã ele. Ce bezmetic, dom�le! Cum sã pleci
de-acasã fãrã cãtuºe?! ªi sã le laºi pe mâna la o muiere care nu ºtie vorbi româneºte!

Ei, greu, Moº Crãciun! D-aia zic, dacã tot nu te-ai îndurat anul ãsta sã-mi laºi  vreo
bomboanã, catã mãcar sã-mi gãseºti vreun job mai acãtãri , ce bradu� meu! Hai, ºi nu mã
mai þine atâta de vorbã, cã mi se terminã tura ºi tre� sã scriu ceva ºi-n raport!

Aºadar, eu îþi doresc la revedere ºi, pânã la anul care vine, te salut cu respect ºi
afecþiune la cap.

Al tãu nepreþuit ºi neavenit,
Fane portarul.Loredana Dãnilã

Membrilor, colaboratorilor,
sponsorilor, tipografilor,

tuturor prietenilor
Asociaþiei Culturale  HELIS,

Trez it de dimineaþ ã, fãrã  treabã, privesc c u oc hii  goi prin
fe re astrã  da nsul haotic al  cre ngilor de plop în r itmul  ne bunesc al
unui vâ nt nou, nemai întâ lnit.

În vremea a cea sta, obi cei ul e ra  ca vântul sã ºuiere print re
ramuri din nord-e st. Acum bate rãtãcit dintr-o altã direcþie, de  undeva
dinspre vest.

Oare de ce? Ce vre a sã însemne a sta?
Mã rog... E pre a de dimineaþã ºi a burul cafe lei îmi mângâ ie plãcut

nãrile.
Înce rc  sã mã adun, dar  parcã îmi li pseºte  ceva. N u înþe leg ce

nu-mi  dã pace .
E ceva... ªtiu! E decembrie . E luna  cadourilor. E luna luminii. E...

sãrbãtoa re? ªi totuºi ce e?
Deschid ca lculatorul în încercare a de  a gãsi rapid un rãspuns la

neliniºtea interioarã.
Sticla monitorului îmi face cu ochiul ºi-mi spune brusc, sec, fãrã

echivoc: 22 decembrie 2007. Citesc automat ºi neliniºtea din mine creºte.
Ce e? Mã trezesc întrebându-mã cu voc e tare. Instantaneu îmi rotesc

privirea împrejurul meu fã rã sã  descopãr vreo miºcare.
De pe  o mãsuþã  îmi z âmbeºte galeº o floare de gerbera galbenã.
ªi totuºi ce nu-mi dã pa ce?
Sorb încet din cafea ºi mã înfrupt din mulþimea de ºtiri ofe ritã cu

generozita te  de Interne t.
Sub imperiul acestora, încet, înce t, mintea mi se limpeze ºte ºi în

faþã  mi se de voaleazã ima gini dure, grele, cu încãrcã turã  deosebitã.
E decembrie, luna câ nd bã trâna Europã nãºtea cu greu un copil

pentru a cãrui resusc itare ar  f i fost nevoie de sângele  a  peste 60 000
de oameni. Perfuziile puse copilului România aveau sã c onducã la
modificãri comportamentale, sub imperiul intereselor celui de-al doilea
val, marcându-i astfel evoluþia. Diversitatea de opinii dintre pãrinþi, moaºe,
medici, profesori ºi alte forþe ºi-a pus amprenta asupra dezvoltãrii lui.

�Beneficiind� de o copilãrie zbuciumatã, în c are luptele pentru
stabilirea paternitãþii au cãpãtat va lenþe dintre cele  mai a gre sive, în
ciuda tuturor vic isitudinilor, copilul s-a de zvoltat peste aºteptãri.

Adolescenþa lui a fost la  fel de agitatã, ca urma re a tergiversãrii
clarificãrilor privind dreptul de preemþiune asupra paternitãþii, ceea
ce a generat riscuri de alune care în panta devianþelor. Tânãrul, cã lit de
lipsurile ºi greutãþile îndurate, refuzând cu puterea pe care numai o forþã
ancestralã i-a dãruit-o orice ofertã neserioasã , a cãutat sã rãzbeascã.

Acum, împlineºte 18 ani ºi, c onform tuturor regulilor  de drept,
capãtã capa citate juridicã deplinã , ceea ce-i conferã libe rtatea de  a-ºi
construi singur viaþa, viitorul.

                     LA MULÞI ANI, ROMÂNIE!
22.12.2007            Vasile Iordache

LA MULÞI ANI !
GÂNDURI

Dragã Moº Crãciun
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� Dacã e precum zici,
spune-mi ce se întâmplã dincolo
de sângele nostru; spune-mi
dacã sângele nostru mai curge prin vreo Dunãre
rãzvrãtitã ca a noastrã
sau, mai bine, spune-mi ce margine e dincolo de
margine ºi cum se aprinde orizontul
când stai acasã citind poemele mele bolnãvicioase.

Aerul dã în muguri. Rãbufneºte în mine explozia
luminii de fluturii,
                           mã flutureºte�
O, priveºte acest fluture cu aripa frântã !
Ce frumos ºtie el  sã turbeze� Ce frumos
ºtie el sã turbeze� !

�;ªi dacã e precum zici,
eu plec acasã sã rãscolesc licuricii �
sigur, în urmã, liniºtea va lipi afiºe peste
vorbele tale de ºarpe.

E noapte multã  în ochii lui.
Lãmpi cu feº ti le înzãpezite la intrarea  în
altarul cu pereþi de chiparos sã lbatic�
Multã mirare,
                     abur de fel inare s tinse,
duh rãvãºit
într-o sãmânþã cu aripi de rãºinã�

ªerpuieºte durerea Lui�
Într-un râu cu apã de sorg inte pãgânã
se varsã.

Astfel se aud frunze de luminã bolnavã
gângurind înaintea nopþii de tainã .

�D oar ochii P oetului  sunt imenºi , Doamnã  !
câte douã globuri pãmânteºti  în fiecare orbitã,
câte o planetã pentru fiecare geanã �
cu ele lumineazã  lumea
ºi  lumea nu înþelege câtã singurãtate poate
aduce întunericul.

Costel Bunoaica

Sã mã ierþi,
 Daniil

Emigrare

O minciunã  frumoasã sã-mi spui,
fãrã sã -mi ascuþi dejnãdejdea  �
o minciunã frumoasã, aºa cum eºti  tu în
iluzoria mea memorie ratatã.

Cineva a studiat geometria plo ii
ºi  a cãzut secerat de þipãtul  pãsãrilor.
Cineva m-a  studiat ºi n-a apucat sã  cadã  �
a înþepenit cu mirarea în sânge.
Oh, Doamne �! Oh,  Doamne, cum i se
desprindeau mãºtile, cum î i sãreau pe pereþi  !
Ca solzii  de peºte se îm prãºtiau deprimãrile,
orgolii le se zvârcoleau sângerând în neºtire.
O debandadã is tericã avea sã  se porneascã ,
un haos total  avea sã migreze
spre aripi  mãcelãrite
de zborul tot ma i frânt, rã tãcit în risipã .

ªi pentru toate acestea
o minciunã frumoasã va trebui sã inventezi ,
o minciunã frumoasã aºa cum eºti tu deseori în
iluzoria mea  memorie ratatã.

Priveºte acest fluture
cu aripa frântã

Tãcerea era sâmbure
de prunã

Oraºul îº i lega nepãsãtor anotimpurile.
În urmã,
rãmâneau zbaterile ciudate,
ca niºte zboruri de încercare.
Neputincioase, nopþile se s tingeau
În neodihnã .
O strigam simplu ºi  firesc pe nume:
Toamnã �!
Venea ca o cãlugãriþã gonitã din lãcaºul sfânt.
Treceam cum trec cerºetori i pe lângã orbi.

Pe partea  nevãzutã a rãbdãrii
Se ascundea lacrima rãnitã.
Tãcerea era sâmbure de prunã.

Viorica Gheorghe

Fiu risipitor

Mãrii  aduc jertfã , ard m iresme,
sã -i  scutur urma  de ruginã.
Va lurile în pãcat se îndoa ie,
în rugã ostenesc sã  încapã  toate�
cu tris teþi ,
cu bucurii.
Se bea din leacuri descântate:
de aventurã,
de drum lung,
de întoarcere� - ah, Fiu R isipitor,
pentru ziua  când pe acolo ai sã treci  !

În absenþa ta

În absenþa ta,
iarna închiria se poteci  pãrãsite.
Asculta º i veghea
cu aceeaº i curiozitate
tremurul mâinilor ce regretau noaptea.

Sub apãsarea  dureroasã a  unui trup
se ascundea  þipãtul  în artere �
spaima
ca o îngãduinþã  în cuv inte.

Prin anotimpul
incomplet

Emigrez prea târziu în cuv inte,
prea devreme în gânduri.
Îndoia la îºi schimba  valenþele �
orgoliu mãsurat cu o fãgãduialã.
Învinsã, închipuirea se retrãgea
cu mareea speranþelor sã caute alianþe.
Ca unui fugar
frunzele îmi aþineau ca lea
prin anotimpul incomplet fãrã tine.

Ghe orghe Dobre

Amintiri

Ferestrele au început
sã dea

muguri

ºi mugurii au ferestre
sã nu uitaþi

acest mic
amãnunt

Cãutarea himerei

Îmi trec prin sãlcii
gânduri de moarte
gânduri de noapte
gânduri de ºoapte

himerei tale-i caut
trup

cu ochii deschiºi
a moarte
a noapte
a ºoapte

muzicã rea
ce mã vrea

nu mã salvaþi
prieteni

se-apropie�

noi

Noi,
douã lucruri

atinse
sub care verbele

se-nghesuie
tãcute.

Noi doi,
pietre sub ninsoare,

calde ºi  mute.

Noi doi
cãlã torind spre capãtul

pãmântului�
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***

Mi se topeºte-n gurã  limba ta
Precum din faguri ferecata miere
Cãci dulcele-i întreaga ta avere
Ce nu mã poate veºnic sã tura.

ªi-þi trec prin sfârcuri  mii de vo lþi
Aduºi pe firul  degetelor mele
Cu care-þi caut strunele sub piele,
Sau îþi ridic din fuste-na lte bolþi.

Pe pulpele fierbinþi pot fierbe-ncet
Turceºti cafele, ca-n nisip ibricul ,
Zaharniþã-argintatã þi-e buricul
Dantelelor cusute din ºerbet.

Te-a  scris în aer dulce Dumnezeu,
Ori  dracul, ca  sã te murmur eu!

***

În farmacia  unei ploi de varã,
Cu ochii tã i din noaptea  asta strâns ,
Cumpãr pastile fragede de plâns ,
Injecþi i de murit întâia oarã .

Un mãr desculþ îmi pune frunza  lui
Drept pansament pe degetele-mi unde
Din mângâieri tot trupul tãu se-ascunde
Sã nu îl afle râvna nimãnui.

Bãtrân de câte nu-mi aduc aminte,
Bolnav cã  n-am uita t nimic,
Sã-mi faci ceva  sã nu mai stric
Cu trupul acesta pacea dinainte.

Cer ploii , ploa ia sã-þi  închine.
Era i aºa frumoasã fãrã  mine!

***

În genunchi pe-un colþ de cer,
Is tovit de câte-n lunã
ªi în s tele împreunã ,
Vin iertare sã îþi  cer!

O sã plec cu tine-n sânge
Deºi-þi  pare cã rãmâi;
Ard la fel zori i lãlâi
Peste lumea mea. Nu plânge!

Am promis  sã-þi las deschise
Porþile de la ninsori,
De-o sã  vrei  tu sã cobori,
Eu sã-þi mai visez din v ise.

Sunã clopote de crin.
Tu le-auzi? Încã puþin�

DAN ELIAS

***

Sem nez cu ploaia  îngereºti tratate
Pe umbrele ºtergând orice dovadã,
Sã nu mai urc ºi ea sã nu mai cadã
Pe unde toate-s doar singurãtate.

Ispita  mea? E sus cu mai-nainte,
De mi-aþi  striga urechilor: �þesut
Din fir de cer a i fost, apo i cãzut
În cãrnurile astea ca veºm inte.�

Ispita  ei? Þãrâna ori  pra ful  anonim,
Ajuns  cu ea lut s fânt de-mpãrtãºire
Acelor trupuri  da te-n mântuire
Din palmele unui olar sublim.

Pe umbra mea , vã º tergeþi la  intrare
Tãlpile ude-n ploi imaginare.

***

Exis tã  oare-un jar suprem
Din flãcãri vi i, s fredelitoare,
În lumea asta trecãtoare
Pe care moartea sã îmi chem?

Prilej de ars în fâ lfâiri
Pânã la scrumul cel  mai moale;
Nim ic rãmas, eventua le
Doar poate douã-trei iubiri .

În pulberea ce-m i þine locul
La poarta nopþii-ngenunchiat
Peste ecou, mã-ntreb: a meritat
Sã înteþesc cu mine focul?

Ar fi cumplit sã  ne consume
Un jar ºi el  deºertãciune.

***

De-aº fi  avut destulã  carne
Ori bra þe mii de-a º fi avut,
În mine zeii-ar fi cerut
Îmbrãþiºatã sã te toarne.

Dar nu-mi ajung , oricât aº  vrea ,
Nici  mie, sufletul sã -mi þinã
Aceastã formã  prea puþinã
Din care-oricine poate bea.

De-aceea  strâng  tot ce priveºti ,
Cãci câ te inimi sã  te batã
ªi câte trupuri  deodatã
Ca sã mã sature cã eºti?

Mã las împrumuta t în toate
Ce te-au a tins ºi  ele poate.

***

Din lutul cel ma i tare,  Dum nezeu
Þi-a plãm ãdit cu mângâieri încete,
Dupã mãsuri nescrise în reþete,
Sânii ce-i caut sub veºminte eu.

Nu sã -i  sãrut, deº i nu-þi  pasã
Ce guri cu forma lor supui,
Vreau sã  gãsesc doar urma Lui
Pe bolta cãrnilor pufoasã.

ªi chiar mã-ntreb: a tresãrit
Când din pãmântul  strâns în palme
Un smalþ de flãcãri moi ºi calme
Spre El aprinse au privit?

M-aplec ºi s imt miros  de cer
ªi gustul Lui de fãclier.

***

Atunci când n-a-nceput nimic
Nim ic sã se termine nu se poa te.
Târãsc aceastã formã  sprijinit în coate,
Un preº de cer º i praful  ce-l  ridic.

Mã mirã  carnea-mi încã m uritoare
Lãsatã descheiatã sã mã puteþi  umbla,
Mã v iziteazã îngeri cãzuþi de undeva
Sã-mi facã haine dintr-o-mbrãþiºare.

ªi mã îmbrac cu frigul acestui Univers
De parcã  Dumnezeu dã cu vopsele,
Trupul s luþit al neputinþei mele
Cu-albastrul Lui sã -m i fie ºters.

Ce n-a-nceput nu po t nici  termina ,
Acolo  sus nu-s urme în vopsea.

***

Atâta de rotund, nu-i  munte
ªi nici nu-i povârniº atât
De lin urcuºul  lui pe cât
E coapsa ta în amãnunte!

O ºtiu cu degete aprinse,
În urmã potecind arsura,
O ºtiu cu ochii º i cu gura
Mereu pe pajiºti necuprinse.

Abia de o atingi º i sunã,
Eretice foºnind piane
De sub dantele º i jupoane,
Orchestra  pulpelor nebunã.

Tu dorm i. Eu coco þa t pe creste
Îngân din palme o poveste.
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Subse mna ta, Ma rici ca
Mi nte na m (da� nic i
nevoie ), na tural blondã ºi
a rti f ic ia l  c rea þ ã ,
dom ic il ia t ã în s tra da
Înþ el e pþi lo r  (din tr-o

impardonabilã greºe alã ºi inconfundabilã  e roare, cã
tatã l pe care ma ma  mi-l destinase st ã a ltundeva, mai  la
umbrã, adicã  la rãcoare, dar  la t estul  A DN a ieºit cel
pe care-l am acum, ghinionul lui, sã rac u!), la nr . 69
bis de trei ori, de  profesie...de profesie , dec lar pe pro-
pri a rãs punde re  ºi  t ota l me nte  n es il uit ã  da r
compl etamente jignitã în profunzime, urmãtoarele:

În sea ra  zi lei  de 16 februarie  a nul c ursi v, mã
întorc eam � n-are importanþã  de  unde � l a vola nul
maºinii mele  albastre precum ochii ma rca  Chevrolet
Ka los ºi  Ma rea  Ne agrã când bate-n verde � o mândreþe
de ma ºinã  pe ca re mi-a m cumpãra t-o-n linsing dupã
îndelungi strãduinþe de-a  pune ban lângã cente simã � mã
întorce am aºadar, indubita bil spre  casã.

Ah! Viaþa  mea! Tocmai îl ascultam pe  stimabilul ºi
i nex prim abi l ul domn G uþã  de cl a râ nd u-mi di n
ca se tofonul me u de trei mii de euro cu boxe le a fe rente
�Ce  zâ mbet de femeie  ai!�. ª i parol, stima tã poliþie,
chiar  avea  dreptate ! ª i eu ca re nu mã gâ ndisem pân-
atunci c ã zâ mbet ul poate  f i ºi el de sex feminin ºi
masculin! A ºadar, tot la douã  minute  mã priveam î n
ogl inda retrovizoare, sã-mi studie z zâmbetul despre
ca re  sti ma bilul mã  asigurase  cã e de femeie . ªi ce
ve de am,  pol iþi e  drag ã?  C e v ede a m, ve de a -l -aº
para trã znet p-ãla  care mi-a spart-o! O glinda, vrea u sã
spun, cu tot cu partea din fa þã, ah!  Maºinuþa me a!
Vedeam o mândreþe  de fe meie cum nu e  a lta pe o ra zã
de o sutã de  kilometri c u diametru cu tot. Totul e ra
minunat ºi uanderful, motorul sfârâia, domnul G uþ ã
îmi whisperea-n boxe, ia r oglinda imi  c onfirma �
pentru a câta oa rã � cã ochi c a ai me i nu ma i are nimeni .
Îmi spuse se  mie  odatã  un domn pe ca re l-am se rvit ca
la carte (cã afla sem cã -i c ãrturar, a dic ã avea  multe c ãrþi
de  cre dit) : � Tu, Maric ic ã , ochi i tã i s unt a tâ t de
expresivi, cã pânã ºi-un peºte  f ier t te -ar  invidia!�. A m
plâ ns a tunc i de  emoþ ie ºi buc uri e. Ma i fuse se m
compa ra tã c u alte  vieþuitoare, ba cu o mâ þã c are  z gâ rie
rã u, ba cu o cãþe a-n cãlduri, chiar  ºi cu o vitã-ncã lþatã ,
dar  aºa  compliment nu-mi ma i fã cuse nime ni. Vã
im agi naþ i?  P isi cuþ el e , c ãþ el uºe le , vã c uþe le  sunt
a nimã luþe  frumoas e. Da r peº te le  e de -a dre ptul
inteligent. A m c itit c-a r conþine fosfor, ca re cic ã ajutã
la  crei er. C e poet  a putut sã  f ie c ãrturarul a ce la,
spunându-mi într-un mod at ât de  ele gant c ã sunt
inteligentã!  E drept cã  n-am prea înþele s de c e tre buia
sã f ie ºi fie rt peºtele , dar  aºa-s poeþii, mai ci udaþi.

Da r am de rai at de  la  subiec t. Spune am cã totul  e ra
minunat, c red cã  nu mai a ve am mult pânã la  orgasm,
c â nd c e c re de þi ? D i n se ns t ot al  dia me t ral  ºi
nere gulame nta r opus, a a pã rut în faþa oc hil or  mei unici
un nesã buit într-o dac ie roºie  de -atâ ta ruginã, cu care
n-a gãsit altc eva ma i bun de fã cut dec ât sã se urce sub
mine. Ac uma , sã nu vã luaþi dupã  c e spune el, cum cã
eu l-aº f i încã leca t! Eu nu fa c a st a, inestimabilã poliþie ,
cã  mie  nu-mi place  dea supra. Dar vã  rog sã nu mã
forþ aþ i în i ntimi tat ea  mea  c u ast fe l de  amã nunte
nesingnificative. Pa rcã  ce mai conte azã!

Ne obrãzatul a ma i a vut ºi tupeul, dupã  c e ma i întâi
m-a  viola t din priviri, sã -mi a dreseze  vorbe ofe nsive
ºi injurioase, cum a r fi: � Ce-a i, c uc oa nã , nu þi-e bine?
Ce ca uþi pe banda  mea ?�. Dar i-am rã spuns ºi eu ca la
ca rte, cã nu degeaba am vre o cinci me tri de cãrþi a casã:
�În pri mul râ nd, cucoanã-i mã-ta!  ªi-n al doile a, da cã
te lauzi c-o ba ndã , e trea ba ta  ºi-a neveste -ti. Eu nu mã
urc pe-a  nimãnui, de cât în ca zul în c are  e de  comun
ac ord ºi vic tima�. Dupã  c are , graþ ioa sã  poliþie, mi-a

Reclamaþie
(1)

viol at ºi urechile, cu vorbe  pe ca re nu le -a m auzit nici
mãca r la domnul Guþã, c ât sunt e u de melomanelistã .
Aºa  sã  ºt iþi.

ªi-acum, cã v-am de rulat întregul fir  epicentr ic al
modului inac ceptabil ºi inopozabil în care au decurs
osti lit ãþ ile , doresc  sã  re cl am pe  numit ul ...pe ntru
urmãtoarele :

1.viol, o da tã (c u ochii) ;
2.viol, de douã ori (cu gura);
3.viol,de tre i ori (c u maºina);
4.înc ãlca rea  dre ptului la  replicã, înt rucât eu f iind

mai puþin ve xa tã în a folosi un limbaj grosier, a m rãmas
mut ã, perple xoidã ºi c u maºina ºi fusta ºifonate în faþa
a va la nºe i de  cu vint e  de  ne gã sit  î n di cþ ion arul
exprimativ;

5.înc ãlc a re a dre ptului  l a le gi timã  a pãra re  î n fa þa
une i nam ile  de  un u nouã z ec i,  e u f ii nd o bi a tã
domniºoarã c omple t ne vi novatã  ºi ne agreatã , de spre
ca re  lume a z ice  cã;

6.îngrã di re a ac ce sului la c ul turã , c ãc i, în urma
ciocnirii impa ctului, domnul G uþã, gra v a variat mecanic
ºi electr ic deopotrivã, a tãc ut definitiv ºi ireversibil, pânã
la  urmã t oare a  me a aba te re  înt r-u n ma ga zi n de
elec tronice  din Paris, în vederea procurãrii numitului;

7.încã lca re a legisl aþie i de prote cþi e a me diului,
distrugându-mi t ot oda tã c onformitat ea Euro 3, c u
ca taliza torul afere nt;

8.înc ãlcarea codului manierelor elegante, a  codul ui
samurail or  ºi altor coduri secrete ;

9.înc ãlca rea  dre ptului la frumuse þe, e u roz ându-mi
unghiile pânã l a c arne, de e moþie  ºi spe rieturã, c u care
nu mã mai pot prez enta nici la piaþã , darãmite;

10.înc ãl ca re a propriet ãþ ii priva te de  ca re m-a
depose da t pe  jumã tate c u motor c u t ot, c ã de ogli ndã
nu mai vorbesc;

11.încãlc area altor dre pturi, cum ar f i: drepturile
c opi lului , dre ptul  la vi aþ ã, dre ptul la  e xpri mare,
drepturil e minoritã þilor (e u f iind, cum a m decl amat, o
minoritate unic ã pe o ra zã de o sutã de  kilometri)  ºi
alte le.

În înche iere, mai þin morþiº sã preciz ez  c ã sunt  î n
deplinãta tea  fac ultãþi lor  mele , pat ru la numãr, una la
fefe , douã la  ma re dista nþ ã ºi una -n curs, despre care
multe-aº mai avea  de spus dar , f iind foa rte  obositã
de solic itarea intele ctualã la care-am fost sedusã, simt
cã -mi picã ochii-n gurã ºi c entrul  de greuta te peste
ce l a l domnului poliþist, drept pe st e c are mã prãvã lesc
î n urm ãt oa re l e c inc i  se c un de , c a  s e mn a l
aprofunda tului respect  ce -l port Poli þiei Româ ne  c u
Procura turã cu tot.

Cu n estãpânitã ºi inde zirabilã sti mã, a
dumn eavoastrã oric ând , Mar icica

- Erona tã istanþã, c uc oa nã  pre ºedint ã, c um sã  vã
spui? Io taman mã-ntorc ea m de  la c âmp cã sã -
nserase  de-a binel ea ºi  ni ci c alu�  nu ma i put ea
darmite bou� a di cã io. În poartã l a Joiþoiu, mã -
ntâlnesc c u vec inu-me u G he orghe pã c are l-a  lãsat
nevasta sã  tot fie a nu ºi a re ºi vreo cinci c opii nici
nu ºtie  ai cui îs sãra cu�...

- Mai pe scurt , vã rog!
- Pã scurt, pã  scurt , c-aºa-i ºi via þa bat -o norocu�

s-o ba tã! Cum vã z icea m dã Gheorghe  sã tot a ibã  fo
cinze ci de ani cã-i le at c u Mãrin a lu�  Sta na  zis ºi
Papuc cã c ând era mic îºi pie rdea mereu papucii
da� aratã  mai bãtrân c ã dupã ce l-a  lã sat ne va sta s-a
luat de bãut nic i copii i nu-i mai c alcã  prin bãtã turã
sã duc e si doarme  la  alde ªchiopu cã are ca sa  ma re
ºi niciun c opil c ã cic -a bleste mat-o nu-º cine pã
nevastã-sa  ca re s-a þinut de tânãrã cu Ion a lu� Pantel
ca re...

- G ata!  Reveniþi la subi ect!
- Viu, cucoanã, viu, da  cum sã  viu dacã  mata  mã

tot opreºti? N -a puc io sã  desc hiz  gura sã zi c douã
vorbe, c ã nu mã laºi ne am. Vine-acu ºi subi ectu�
buºi- l-a r boala ! Da� nu m-a i pus sã spui tot? Ia ca
spui!  N-oi vrea  sã  z ic doar pã jumate sã mã ba tã Ãl
de sus, cã i-os om c u fric a lu�  Dumnez eu c-a m fost
om dã  servici u la  biseric ã si multe-am mai învãtat
de la  pãri nte le odihnea scã-se-n pac e a colo unde-o
fi cã uite -aºa nu stie  omu� unde-ajunge cât s-ar zbate
ºi câþ i colaci ar  mânca ºi el ºi porcu�...

- Iar  v-a þi abãtut!
- M-am, cucoanã, c-a ºa-mi z ice ºi nevastã-mea

�Iar  te-a i abãtut pã  la alde Ta rcoci f i-le -a r sãmânþa
de râs!� când mã ve de  c ã nu mai nimere sc vorba
ce ea. D a� io m-abat, cum sã nu m-abat c ã face  ãia
un trãscã u de stã mâþ a-n coadã.

- ªi Gheorghe?
- Pt iu, batã-te sã te  bat ã! Mã fã cuºi sã  uit dã

Gheorhe  cu opre lile matale . Ce tot  îmi i ei vorba din
gurã? Lasã-mã sã zic . Iac a zic -  cum ve ne am io c u
sapa-ntr-o mânã ºi c u c alu-n alta , cã c alu� ca c alu�
mai obose?te  ºi el ?i trage sãra cu da tre � sã ºtii cum
sã-l ie i ca  sã mai facã  º-a doua  zi  ºi c e e ra  sã mã  mai
urc ºi io pã el...

- P e cine?
- P ã cal, vezi bine.
- ªi Gheorghe?

Onoratã instanþã
- Asa, c ã dã  el  vorbeam. Cum venea m io c um

zic eam cu a mâ ndouã  mâinile ocopa te da  mintea era
le jerã a di cã sl obodã ºi t ot  umbla  sãraca  pã al te
cocla uri cã mi-aduse sem aminte  dã  tinere þe ºi de-o
mândrete  dã ibovnic ã cu ca re m-am þinut sã ri- i-a r
ochii lu� Petrea  Va sile  cã mi-a suflat-o n-aº avea parte
de ochii l ui cã da c-a m fost prost ºi m-am încrezut
cã  sã uitã la  ce arã tare dã f lãcã u sunt da câ nd c olo
ea  a poftit la pãmâ ntu� ãluia astupa-l-ar  de  viu sã -l
astupe...

- ªi Gheorghe?
- Ce -a i cucoanã, ce tot îi  tragi c u G he orghe ? Io

mã perpe lesc ac u� cã mi-am adus a minte  de  Petre a
Vasile juca-l-a r iele le sã-l joac e si mata le-þi a rde dã
Gheorghe! Cã io ac uma-i zic lu� Dumne zeu � Par-
don� ºi c ã-mi trag j urãmântu-napoi c -am mai fãcut
io d-aste a ºi m-a  ier tat ºi te  las cu buza umfla tã de
nu mai afli  nimic ? i nea m de ne amu matale  cã  io
câ nd oi tãc ea tac , ca  peºte le tac. A pãi dã  c e m-ai
adus aici?  Nu sã zic?  Ia ca zic !

- D e Gheorghe!
- Dã Gheorghe , alegi-s-ar prafu de neamu lu� ta-su

cã  c in l-o f i pus sã-mi  ia sã-nainte  ta man c ând e ram
cu sapa-n mânã ?i cu Petrea Vasile-n ca p?  N u c ã n-
aº vedea  bine ; c u a mâ ndoi ochii vãz, da cum v-am
zis sã cam înnopt ase ?i minte a-mi era  tulbure cã  de,
doa r mi-a dusesem aminte de nãzdrã vã niil e cele a ?i
numa i c e-mi  c ãºunã  c ã Gheorghe-i Vasil e. A dic ã
nenorocitu ãla  de v-a m zis c ã mi-a furat mâ ndre þe
de i bovnic ã cã poft ise  la  pãmântu� lui cum v-am zis
mânc a-i-ar  guj ãli ile pã mântu� sã i -l mãnânc e! ªi
ce  vinã a m i o sã n-a puc sã mã  miºc d-ac ia da cã la
mome ntu-ã la G he orghe semã na  cu Vasile  ºi  mi s-a
dus sapa nuº� cum dire ct î n þeasta  lu� Va sile a dic ã
lu� Gheorghe ca re vra sã z icã de i-a c rã pa t-o fix în
douã?  ª i c e vinã am eu mã  jur  pã sapã cã ta ma n ce -
o a sc uþ ise m în dimineaþa  ce ea cã  zic  c ã dac ã tot fa ci
o trea bã  ba rem s-o faci c alume a?

- D estul! Am înteles.
- Apãi, oi fi-nþe les matale , da� nu-i dã stul. Cã io

câ nd mã pornesc nu mã mai opre sc. Daravela  abia
ac u-nc epe, cã venise ºi Istra te Mutu ºi I lie ªtirbu ºi
dacã tot m-am jura t sã z ic apãi zic. Cum vã spuneam,
eronat ã istanþã...

-  Liniºt e!  ªe dint a se  suspe ndã pe ntru z ec e
minute .

Loredana D ãnilã
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Vineri,  30  noiem brie, Centrul C ultural
UNESCO �Ionel  P erlea� din Slobozia  a  fot
gazda unui eveniment important,  care a
ridicat prestigiul cultura l al acestor locuri:
acordarea  d e cãt re Consil iu l Judeþ ean
Ia lomiþa a primului ti tlu de Cetã þean de
Onoare a l Judeþului Ia lomiþa  scri itorului
CONSTANTIN ÞOIU.

  La ceremonie,  care s -a desfãºurat într-o
a tmosfe rã ext raordinarã , au participa t,
alãturi de Constantin Þoiu, dl. Vasile Silvian
Ciupercã, preºedintele Consil iului Judeþean
Ialomiþa, dl. Constantin Stoenescu, secretarul
judeþului , d-na  Olga  Petcu,  vicepreºedinte
C.J.I ., dl. Teia  Caramitru, prefectul judeþului
Ialomiþa, consi lieri judeþeni,  scriitorii Nicolae
Stan,  ªerban Codrin, Oliviu Vlãdulescu,
A lexandru Bulandr a,  Ghe orghe Dobre,
Anghel Papacioc,  Adria Bãnescu, C ostel
Bunoa ica, alþi invita þi, citi tori ºi admiratori
ai  operei lui  Constantin Þoiu.

  Iniþiativa C onsil iului Judeþean a  deschis,
la cel  mai înalt nivel, calea spre recunoaºterea
o ficia lã  a  va lori lor pleca te de pe  acest e
meleaguri, creându-se premisele alcã tuirii
unei  galerii  de modele de care, surprinzãtor,
Ia lomiþa  nu duce l ipsã.

CONSTANTIN ÞOIU, PRIMUL CETÃÞEAN DE ONOARE
AL JUDEÞULUI IALOMIÞA
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BOGDAN ANDREI BARBU

Cavou de lut

Cavou de lut,
Mi-e co rpul mut.
Îngeri de lut
ªoptesc un cânt.
ªi sfinþi i albi  gem din trecu t...
Totul  e gol ,
Nimic nu-i sfânt .
Mi-e co rpul mut,
Cavou de lut.
                     (12 .11.2005)

Cuvânt

Iad de cuvin te,
Infern de litere ce dor.
Pãtruns de tine
Mor uºor�
Îngheþ  în flãcãrile tale,
Neant de dor�
ªi blestem tot  ce este vid
Aici , în grota moartei lumi,
Cãci  toþ i din ju r sunt  pale umbre,
Ce-n flãcãrile tale mor.
În og lindã slova mea
Îºi dã speran þa-n ce e bun,
Însã tu ºti i,
Iad de cuvin te...
Cãci  toþ i trãim
În fumul tãu .
                      (2 .12.2005)

Grãdina mea

Grãdina mea,
Grãdina mare,
Cu flori  frumos  mirositoare!
Mirajul tãu
Mã-mbie tare,
Sufletu lui  al inare!
Grãdina mea,
Cu flori  letale.
                  (3.12.2005)

Cioburi (2005-2006)
Strigãt cãtre cer

Pribeag drumeþ,
Bãtut de vân turi .
Încet cu treieri
Mii de drumuri .

Pribeag drumeþ,
Cu faþa albã.
Ochii tãi divini
Mã-nbatã.

Pribeag drumeþ,
În straie negre.
Spui  rugãciuni
Ce sunt  deºarte.

Pribeag drumeþ,
Eu te iubesc!
Vechi zeu al meu
Vin� sã mã iei!

                    (5. 12.2005)

Cioburi

Plast icã în funcþ ie este st il izarea.
Metodele: p rin fructe, flo ri
De caracterist ice sti luri .
Obiecte frânte,
Specifice trãsãturilor naturale.
Al fo rmelor ritm
Urmãreºte permanent ob þinerea ºi pãstrarea,
Natu ralelor accente.
E efectuatã descendent  lin ia folo sitã.

                              (12.12.2005 )

***
Pas  de inger,
Scancet de p runc,
Copac batran,
Poet nebun�
Egale toate-n frumusete,
Toate sfin te-n  existenta.

                      (24.12.2005 )

Enigmã

Te-ntreb i dacã. ..
Amurgul  cautã cerul vieþi i,
Iar soarele în zadar p resarã raze,
În zadar ar vrea sã-þi lumineze tristele speranþe,
Gându ri le-þi dezamãg ite ce-ºi cautã mormân t?!
Te-ntreb i dacã. ..
...e un  peisaj  dezolant  al  vieþ ii tale,
Dacã eº ti o  aparenþã,
Dacã eº ti un om fãrã sen timente, l ipsi t de d ragoste?!
Te-ntreb i dacã. ..
...mai ai puterea de a t rãi
Dacã te încon joarã iluzi i umbrite de nori
Dacã eº ti o  floare înecatã în p loi?!
Cau þi p rea multe rãspunsu ri,
Totul  în  jurul  tãu e un  mister?!
Eu îþi  pot  rãspunde:
�Eºt i om, iar mai presus  de toate e iubirea...�
Nu poþi  trãi mascat  de cuvinte,
Trebuie sã-nþelegi ale vieþ ii  taine!
Viaþa ta e un  fagu re ce îl  voi  umple cu dragos te
În fiecare zi, fiecare minut, fiecare secundã.

Iluzii cãlãtoare

Stau pe o  bãncuþã umezitã de lacrimile t impului
Unde soarele lasã o geanã de luminã sã cadã.
Mi-aº  dori  mãcar o  razã sã atingã sufletul meu,
Cãci  în zadar cau t lumina vieþi i.
Îmi zãresc chipul în a apei scl ipire
ªi încerc sã mã regãsesc.. .
O frunzã cade uºor º i tu lbu rã adânca liniºte a lacu lui ,
O frunzã îngãlbenitã ºi uscatã de a timpu lui  privire.
E toamnã? Poate...
Frunza e o  speranþã ce cade d in copacul  vieþ ii mele
... ce se lasã putatã pe ape
Printre alte i luzi i... cãlãtoare.

Diana  Simion

REVELIONUL CARICATURIªTILOR
- URZICENI 2007

VLADIMIR KAZANEVSKIY - UKR AINA RUSSIA -  B P & O K POLAND - TOMASZ WOLOSZYN
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Dacã romanul francez a
excelat cândva prin tehnica
observaþiei morale (de la
Bruyere ni  s-a t ran smis
arta car acter io logiei),
germanii au preluat-o cum
ar  zice G . Cãlinescu:
� w iss en sc haf t l ic h� .

Deproustianizând memoria timpului , cu romanul
�Þine-mã de vorbã sã nu mor� de I.Roºioru ed.Ex
Ponto 2006- 306 pag.- vom înþelege cã autorul a
arat câmpul caracterelor sale �personajele în
speþã� util izând toatã instrumentaþia psihologicã
a Fenomenologiei prozei moderniste intratã în
atenþ ia criticei actuale, de la trãirea instinctualã
la patologia individului. Ecuaþia scrieri i unei
astfel de cãrþi , admiþând teoria pascalianã ce aºeza
raþiunea exemplarã a omului pe post  de trestie
gânditoare aflatã în bãtaia vicisitudinilor de tot
felul , nu-i una a narãrii  sau a rememorãrii unor
personaje desprinse parcã din �naturi le moarte
ale muzeului� interior, cât  poate una izvorâtã din
dorinþa autorului  de a scoate �tristeþea la pãscut
pe un câmp� nu chiar atât �de s trãin� - cum vrea
sã ne sugereze subtil � având în vedere empiria
cerutã de natura observaþiei ºi formaþia sa în ale
crit ici i literare în care ºt im cã exceleazã. Pentru
cã totdeauna discuþia teo reticã ºi  crit ica sunt
folo si toare, o spune chiar auto rul : �Forþa
terapeuticã a cuvântului e enormã ºi de multe ori
ea e singura armã la îndemâna celor slabi�.
Stag iul de trei sãptãmâni,  al  pro fesorului  din
Corolovca, care se nareazã pe sine, alãturi de un
grup de elevi în tabãra unui  ºantier arheologic
din cãtunul C. �la marginea acestui  Macondo
dobrogean�, devine un prilej de a rememora anii
petrecuþi ca profesor în perioada de tristã amintire

Memorialul portretelor de muzeu
a �odiosului� ºi �ipocei� lui de aur , pentru a ne
mai aduce aminte ºi a nu uita - ºi nu-i uita - pe cei
care au trecut dintr-o barcã a terorii  (atunci), într-o
barcã a nepãsãrii (acum). Autorul ne cãlãuzeºte cu
mãreþia ghidului prin acest muzeu cu personaje
înghesuite în ungherele uno r odãi  a t rãiri lo r
interioare ºi o face cu datoria de a excela într-un
memorial necesar rãnilor noastre sufleteºt i. Fiecare
personaj întâlnit în carte îºi are filozofia lui �vis-a-
vis de strugurii cocoþaþ i în copac� la care se ajunge
în funcþie de caracterul fiecãruia. Întâmplãrile prin
care des t inul  î i  u rzesc v iaþa,  î i  p rilejuiesc
profesorului din Corolovca ocazia de a rememora
figuri  ce rãmân  po rtret izate spre a fi ºi  ele
îngrãmãdite într-un muzeu cu deschidere la cititor:
moº Iancu profesorul de latinã sau Niky Calnegru,
Getuþa Cãlcâi  sau maistrul de la IMUM, cãpitanul
Cosor ori  pazn icul de noapte Ghiþã Coºconea
�vicleanul  lup tocmit la oi  pe pos t de câine
mio rit ic�- vajnici  zeloº i apãrãto ri ai patriei
social iste mult ilateral dezvoltate (hic!) � ºi multe
duduiþe cu numele de Viorica rãmase ui tate ºi
nemãri tate în nu ºt iu ale cui amintiri. Cele trei
sãptãmâni  petrecu te pe ºantierul  arheologic al
patriei î i dau prilejul auto ru lui de a rememora
episoade trãite cândva în copilãrie, armatã sau
începuturi de profesorat . Naratorul ar vrea sã scape
de bârfa portretelor cocoþate în rame pe post de
vedete în acest muzeu al rememorãri i �dar filele
memoriei  se întorc singure ca ale unei cãrþi  uitate
pe masa din curte înainte de o furtunã iscatã din
senin�. Cu trecerea timpului, întâmplãrile ce se vor
derula ca într-un film cu o peliculã l ipitã alandala,
tradusã însã critic, vor aduce pe narator în si tuaþ ia
de a ne evoca memorabile personaje�dezastru:
Mitu Baroncea, nea Mitel �un nebun de legat�,
tovul Tân jalã, al te duduiþe fufiºt ine, devotate

ªi prin Daniela ªon ticã ºi  cartea ei  de
poeme inti tulatã suges tiv �Uitaþi-vã prin mine�
apãrutã la ed. Brumar Timiºoara, 2007  ne
întãrim conv inge rea, cã în ul t ima vr eme
rãzbate un suflu  nou în  poezia impetuoasã ºi
exuberantã  a momentului postmodernist. Tot
mai  mu lt observãm o ap lec are a t ine rei
generaþ ii  a supra sensu ri lo r cu  o rice preþ ,
rostu ite în cãrãmizi le cuvin telor cu care tinerii-
º i  clãdesc imag inea  poemelo r r efuzând
os tentativ modelele curente clas icizate atât  de
înrãdãcinate în Universalul  rosti ri i. Cu primele
poeme ale vo lumului , D aniela ªonticã se
anun þã o voce ado lescentinã gãlãgioasã;  se
afiºe azã zgomotos  înc ercând  o in fluen þã
puternicã a supra sensib il itãþ ii  ci t ito rului :
�astãzi  dau spectacol  caleidoscop�� �însã
plouã pe stâlp ii universalulu i în expansiune�
cãci �noap tea ne reuºesc toate minunile�.
Majoritatea poemelor au încremen irea privirii
care taie ºanþuri  º i te separã de lumea de
dincolo, de unde amin tiri le p line de mâlul
hoitu ri lo r �împu þite� te prive sc ca într-o
og lindã a sufletu lu i ros  de îndo iala ziceri i.
�Poemul unei  rãn i� � cum ne sugereazã un vers
�  ar e în sã ceva d in  gustu l  su ferin þei  º i
amãrãciunii: �mi-am uitat miresele în vit rine/
în sã degeaba îmi fac griji /ele se învârt mereu
fe rici te dupã soare � ( Pen tru  nã scu þi  º i
nenãscuþi) Poezia Dan ielei ªonticã are ceva

TUDOR  CICU

Universalul rostirii

�partidului  fãrã care am fi orbecãit mult ºi bine
prin întunericul clãmpãnitor al  istoriei� ºi multe
�muºte care-ºi închipuie cã fãrã prezenþa lo r
agasantã pe la cozile cailor, câmpul va rãmâne
nearat�.... Ironia cu care sunt  evocate aceste
personaje e pecetea apl icatã de autor ºi  care face
atractivã scrierea. E drept cã unele personaje, se
pot încadra cu succes la rubrica �la sãriþi  de pe
fix�:  Pavel  Corolenco profesorul de sport  sau
zugravul din Ardeal , iar altora le stã mintea numai
la violuri. �De ce nu pot eu urla ca lupii  ori  cât
de mult aº încerca sã mã prefac?� se întreabã
din când în când autorul. �Ca sã te eliberezi de-un
rãu trebuie sã-l priveºt i cât mai  intens ºi mai des
în faþã�, astfel citi torul primeºte ºi rãspunsul. Sau
poate, pentru cã tânãra Viorica, fata cu ochii  de
Voroneþ, îi  devine singura apropiatã ºi atât  de
femininã într-o lume anapoda,  º i-i  d ev ine
logodnicã ursitã de un dest in nemilos; pentru cã
întors de la o nuntã din Insula Mare a Brãilei,
Ilonka (noua colegã proaspãt repart izatã) îi dãruie
chiar de ziua ei  virginitatea fecio reln icã, iar
destinul va pune tot tacâmul pe masã: a doua zi
de la aceastã întâmplare poºtaºul aduce vestea
morþi i v ii toarei logodnice;  familia Vioricãi
înº t iinþându -l  de înmormân tar e p rintr-o
telegramã, înmormântare la care avea sã afle cã
ultimele ei cuvinte îi fuseserã adresate, ca o rugã
fierbinte vieþii de care nu vroia în niciun chip sã
se despartã: �George, þine-mã de vorbã sã nu
mor�. ªi asta, ca sã-l  citãm pe autorul acestui
roman incitant ca un memorial al durerii, ºi care
ne-a fost ghid într-un muzeu al portretelor a cãrei
admiraþie faulknerianã chiar ne-a fãcut plãcere:
�vorba filozofului bulgar : ce e e, ce nu e nu e!�.

din arta suferinþei: �femeile tale sunt  t riste�. Un
deºert  al imprev izib ilu lui  î i este rãspând it în
bãtãile in imii  �neº ti ind  cã numai saltul fãrã
plasã/ne mai þ ine vii�� �pânã la s ingu rãtatea
ierbi i în tr-un cavou�. Nu  este o poetã rece la
in imã, dar glacialã în context  liric;  însã nu se
poate sã nu - i detec tezi  senzo ri i  cu  car e
rãscumpãrã ceva din  somnolenþa cuvintelor:
�aratã-i  câtã luminã a rãmas afarã/ trimite-i o
supernovã de binecuvân tãri�.  Uneo ri poezia
Danielei  ªonticã devine un joc al  tentaþ iei de a
stârni mici tornade în  ofens iva cosmicã º i a
surp rinde acele vibraþ i i poet ice în cuvânt:
�fãceam ºomoioage mici de sonata luni i/º i le
mânca m/nu  mai  er am aºa de singur ã pe
d inãun tru�  o ri atunci  când spune cu  atâta
convingere �cai i tãi  vopsesc nori i/sã vadã cum
desfac cop ii culo ri le cu  râsul  lor/º i sângele meu
cum ninge în soare�. Alteori poemele sunt de o
tristeþe atât  de adâncã, încât cuvintele sun t o
prelung ire a durerii : �aºa era în copilãrie/înainte
de a fi  ºt iut  cã a mã înd rãgost i/es te s ingurul
rãspuns/pentru  fiecare mormânt/din v iermele
aurit� sau �câinii  cu aura neagrã/stau  de veghe
la gurile unui iad/mintea mea cautã un al t rãsãri t/
mã devo reazã teama/cã mâine/mã vo i trezi  cu
un clopo t imens  în gurã/ºi  n-o sã te mai s trig�.

Iatã aºadar un  �mâine� oglindit  pe eºafodul
în ch ipuit al  poemului  zgomotos t râmbiþat cu
os tentaþ ie adolescen tinã. �ªtiin þa de a scrie
poezie nu e la îndemâna oricui . O r, Daniela
ªon ticã excele azã la ca pi to lul  t rucã ri i
sent imentelor, suferin þelor º i mâniilo r� � o
descrie Felix N ico lau  în  p refaþarea de pe
coperta a IV-a, din care mai  aflãm cã poeta
�f ace  apel  la ne olog ism e º i  l im ba je
special izate�. Pare sã-i con firme aceasta ºi
ro s t i rea  ve rsu lui :  �Ce  luc ru ri  ciudate,
cuvintele!� cum poate cã se aflã oarecum la
rãscrucea rosti rii (vezi poemul Rãscruce), ori
poves tea d in poemele D an ielei ªonticã încã
nu s-a op rit  la hal ta unde D umnezeu îº i
priveºte cu mare curiozitate pasagerii (Poveste
d in  t ren,  Carnaval  c u mãtuºã�) e tc.  Cu
cert itudine avem de-a face cu  o  al tfel  de
in iþiere în poezia postmodern istã:  �urcãm pe
zidu l oraºului  fan tomã/arh ivãm dorinþele
moarte, /º i ne asigurãm cã ecoul  lo r nu  se
în toarce�. În  �Poem pentru dvs, � se adreseazã
franc cit ito ru lui : �Îmi daþi  voie, domnu le/sã
mã îndrãgos tesc de dvs .?� în �cl ipa asta de
hârt ie pe care p loaia/scrie ce vre a � /
povest ind/cât de frumoasã/ºi  de cãþea este
în sãº i v iaþa�. Te mai întrebi , d acã ai  v rea
sã-i dai  voie? Ba bine cã nu mai  stai sã te întrebi!
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I.CONDIÞIILE  NATURALE
FAVORABILE HABITATULUI ÎN

JUDEÞUL  IALOMIÞA.

Aºezarea ºi numele judeþului . Judeþul istoric
Ialomiþa, aºa cum a apãrut ºi a existat în timpuri le
medievale º i moderne, a constitui t una dintre cele
mai întinse uni tãþi  administrativ-terito riale ale
Munteniei, apoi ale României1 . Limitele sale erau
marcate de elemente geografice definite prin ape
curgãtoare importante, respectiv Dunãrea, Mostiºtea
ºi  Cãlmãþu i, în interior râul care a dat numele
judeþului fiind o adevãratã ,,coloanã vertebralã�.
Dupã reapari þia judeþelor în anul 1968, judeþul
Ialomiþa a reprimit, în ansamblul sãu, configuraþ ia
istoricã, cu excepþia zonei Urzicenilor2 . În urma
reorgan izãri i din anul 1981, judeþul a cãpãtat
configuraþ ia de astãzi, corespunzând þinutului istoric
Ialomiþa doar meleagurile întinse imediat la nord ºi
la sud de râu3, la care s-a adãugat partea de nord-est
a judeþului  Ilfov4, inclusiv unele aºezãri care pânã
atunci  nu  aparþinuserã v reodatã un itãþi i
administrativ-teritoriale ialomiþene.

Din punct  de vedere f izico-geografic, judeþul
Ialomiþa este definit ca judeþ de Bãrãgan, dupã
unitatea caracteristicã acestei pãrþi a teritoriului
românesc. Numele de Bãrãgan  es te de origine
turanicã (pecenego-cumanã), cu sensul de ,,câmp
întins de ierburi , uscat ºi nelocuit�5 . Istoricul Cons-
tantin C.Giurescu ºi geograful C.M. ªtefãnescu au
stabil it însã cã numele derivã din ,,Buragan�,
însemnând în limbile turcice ,,vifor, furtunã, vârtej�,
arãtând a ºadar o  caracteris ticã a cl ima tului
stepelor6 . În ceea ce priveº te numele judeþului,
acesta a fost dat  în urmã cu secole, ca ºi în al te
cazuri,  dupã acela al principalei ape care udã
meleaguri le sale, Ialomiþa.

Numele antic al râului  Ialomiþa a fost, potrivit
opiniilor unor istorici, acela de Naparis, amintit la
Herodot, cu ocazia descrierii cãlãtoriei sale la Marea
Neagrã7 .Cronicarii  bizant ini 8  din perioada
etnogenezei  româneº ti , d escri ind  expediþ i ile
împotriva slavilor la Dunãrea de Jos, aminteau râul
Ilivakia, p e care A.D.Xenopol îl considera ca
desemnând Ialomiþa de mai târziu9. În secolul al
XIV-lea, un document maghiar amintea râul Ilonca.
În forma originalã de Ialovniþa, râul apare cel mai
devreme la anul 1387, în vremea voievodului Mircea
cel Bãtrân ºi  în aceastã formã avea sã fie menþionat
în mai multe documente din secolele urmãtoare.
Forma numelui ca Ialomiþa avea sã fie consacratã
abia din prima jumãtate a secolului al XVII-lea ºi
menþionatã ca atare pe cea dintâi  hartã româneascã,
aceea a stolnicului Cantacuzino. Asupra originii
numele râului , trecut  apoi asupra þinutului de pe
cursul inferior, s-au oprit din secolul  al XIX-lea
filologi ºi istorici de seamã. Cezar Bolliac a fost
primul, apreciind însã cã numele era de origine
celticã ºi însemna ,,râul  galben�, fundamentându-ºi
consideraþia pe aspectul apei curgãtoare, pe care o
considera cea mai  galbenã ,, gârlã� din þarã1 0.
B.P.Haºdeu , anal izând în a sa Istor ie cri t icã
influenþele slave la nord de Dunãre, identifica primul
originea slavã a numelui Ialomiþa, traducându-l ca
,,apa ce strãbate aridul�, de la adject ivul ialov,
însemnând în slavonã arid, s terp sau neroditor.
Aceastã definire a numelui Ialovniþei (Ialomiþei)
avea sã fie însuºitã apoi ºi  de Nicolae Io rga,
Constantin C.Giurescu11 ºi alþ i mari istorici ai  noºtri.

EVOLUÞIA  JUDEÞULUI  IALOMIÞA, PÂNÃ  LA  DOMNIA
LUI CONSTANTIN   BRÂNCOVEANU (I)

       Relieful. Judeþul istoric Ialomiþa, ca ºi
judeþul  actual de al tfel, era înt ins în cea mai mare
parte peste Câmpia Bãrãganului, pãrþile secundare
de relief fiind reprezentate de lunca Dunãrii, la sud
ºi la est, precum ºi de lunca râului Ialomiþa, în zona
central-nordicã. Diviziune a Câmpiei Române,
Bãrãganul, cel mai înt ins þ inut fãrã scurgeri de ape,
a fost considerat iniþial de geografi precum George
Vâlsan ºi Ion Simionescu ca reprezentând doar stepa
întinsã la sud de râul Ialomiþa, pânã la Dunãre ºi
Mostiºtea12. Dupã anul 1950, geografii au extins
numele sãu pentru întreaga stepã mãrginitã la sud ºi
est de Dunãre, la no rd  de Siret , iar la vest  de
Mostiºtea13. Câmpia Bãrãganului cuprinde trei mari
diviziuni, anume: Bãrãganul  sudic, Bãrãganul cen-
tral ºi Bãrãganul nordic14. În ceea ce priveºte judeþul
ialomiþean, aces tuia îi  corespundeau în t recut
Bãrãganul sudic în întregime ºi partea sudicã a
Bãrãganului  central15.  Punctul cel  mai înalt  al stepei
ialomiþene este si tuat la est de localitatea Platoneºti
de astãzi (movila Hagieni lor, 93 m), iar punctul cel
mai jos este situat la confluenþa râului Ialomiþa cu
Dunãrea (lângã Giurgeni, 3 m)16. Se remarcã în zona
de luncã a râului Ialomiþa microrel ieful de dune,
caracteristic ºi bine fixat  pe malul drept, mult mai
înal t decât  cel  s tâng. Cunoscutã popular prin
termenu l de ,,coastã�, partea dreap tã a luncii
Ialomiþei prezintã aceastã formã specificã de relief
pe o întindere de aproximativ 100 de km, începând
cu localitatea Coºereni  (la ves t) º i terminând cu
localitatea Hagieni  (la est).Lunca zisã a Borcei sau
Balta Ialomiþei, la origine o luncã largã având canale,
gârle, petice de uscat º.a., avea în perioada interbelicã
o suprafaþã de 88 000 ha., fiind însã o zonã puternic
antropizatã în perioada postbelicã17.

Clima. Ca pe întreg spaþiul carpato-dunãreano-
pontic, clima specificã judeþului Ialomiþa este
temperat-continentalã, marcatã însã de anumite
caracteristici locale. Aici  sunt întâlnite accente de
ariditate, definite prin extremele dintre temperaturile
specifice verii  ºi ierni i, precipitaþ iile reduse în
anumite zone ºi  anumite perioade, p recum ºi
vânturile uscate. Vântul  specific Bãrãganului este
Crivãþul, veni t dinspre stepele ucrainiene ºi care
at inge viteze mari în lunile februarie-martie; vara
bate vântul zis Suhoveiul. Caracteristic aproape tot
anul este Austrul, care bate dinspre sud, aducând
vara secetã, iar iarna ger. Bãltãreþul, numit  aºa popu-
lar întrucât bate dinspre bãlþi le dunãrene, este un
vânt local, specific primãvara ºi  toamna, când aduce
ploi mãrunte ºi calde, în mod obiºnuit de micã duratã.

Apele. În cuprinsul judeþului, reþeaua de ape este
trasatã de douã ape curgãtoare importante, anume
fluviul Dunãrea ºi râul Ialomiþa, secundare  fiind
al te ape curgãtoare ºi apele stãtãtoare. Dunãrea uda
odinioarã meleagurile ialomiþene în pãrþile de sud
ºi est. Astãzi fluviul curge doar 72 de km pe teritoriul
ialomiþean, dupã ce odinioarã mãrginea judeþul  pe
aproximativ 200 de km 18. În partea esticã, fluviul
curge prin cele douã braþe ale sale, Dunãrea propriu-
zisã ºi Borcea, între care se întinde zona cunoscutã
ca Balta Borcei  sau Balta Ialomiþei, o zonã bogatã
odinioarã în bãlþi cu peºte ºi stuf ºi pãduri de luncã19.

Râul Ialomiþa, care a dat numele judeþului de pe
cursul sãu inferior,  este considerat ult ima apã
importantã a Munteniei estice ºi izvorãºte din partea
sudicã a munþilor Bucegi.Dupã ce strãbate pãrþ ile
de munte ºi  Subcarpaþii dâmboviþeni , trecând apoi
prin sudul judeþului Prahova ºi  prin nordul judeþului
Ilfov, râul  curge pe o lungime de 212 km pe teritoriul

judeþului  care îi  poartã numele, lung ime
corespunzând cursului sãu inferior. Odinioarã intra
pe teritoriul judeþului  la Dridu ºi  se vãrsa în Dunãre
la Oraºul de Floci, astãzi localitãþile extreme fiind
Fierbinþi Târg la ves t ºi Giurgeni  la est. Cel  mai
însemnat afluent al sãu este râul Prahova, ale cãrui
ape le primeºte lângã Dridu-Snagov, lângã punctul
numit ,,La Metereze�. Râul Mostiºtea reprezenta
limita de vest a judeþului , cu numele sãu amintind
de poduri le aruncate peste cursul  sãu. Izvorând din
câmpia Vlãsiei, la sud de Cãldãruºani , râul curge
cãtre sud-est ºi adunã mai  multe ape dinspre Câmpia
Mostiºtei (în dreapta) ºi Bãrãgan (în stânga), de unde
vin cursurile mai importante ale Colceagului ºi  Vãii
Argovei. În nordul judeþului,  al te (scurte) ape
curgãtoare sunt Reviga, care se vãrsã în lacul
Fundata  ºi  Lata-Sãrata, care  se  varsã   în lacul
Strachina, iar în sudu l judeþului  istoric,  mai
importantã este Valea Barza, care se varsã în lacul
Gãlãþui.

NOTE.

1 Dacã în perioada când era judeþ al Munteniei nu se cunoaº te suprafaþa
sa exactã, din a doua jumãtate a secolului XIX datele sunt cunoscute;
în anul 1890 judeþul avea o întindere de 8 055,20 kmp. În perioada
interbelicã avea 7 095 kmp, iar astãzi are o suprafaþã de  4 453 kmp,
reprezentând 1, 9% din teritoriul României.

2 Pe baza legilor nr.1, 2 º i 3 din 16 februarie 1968, definitivarea
realizându-se prin legea nr.55 din 19 decembrie 1968.

3 Partea sudicã a fos tului judeþ a intrat în componenþa judeþului Cãlãraºi,
care pânã atunci nu a exis tat ca entitate administrativ-teritorialã.

4 Cu principalele aºezãri Fierbinþi-Târg, Brazii, Maia, Moviliþa,
Drãgoeºti, Sineºti ºi Hagieºti.

5 Christache Stan,Contribuþii asupra originii ºi extinderii toponimului
Bãrãgan. În vol.,,Ialomiþa. Studii º i comunicãri�, Slobozia, 1977, p.83.

6 Constantin C.Giurescu,Istor ia românilor.Vol.II.Partea întâi. Fundaþia
Regalã pentr u Literaturã º i Ar tã, Bucureº ti,  1943, p .3 48.
C.M.ªtefãnescu considerã cã de la toponimul Bãrãgan, românii au creat
apelativul bãrãgan , cãruia i-au , ,atribuit accepþiunea de câmp întins ºi
necultivat�. Vezi  C.M. ªtefãnescu,Câteva observaþii pe marginea unor
termeni geografici. În S.C.G.G.G. (Seria geografie), XIV,1967, p.79.

7 Herodot,Istor ii.Vol.I.Editura ªtiinþificã, Bucureºti,  1961, cartea a IV-
a, cap.XLVIII, p.328.

8 Precum Theophilact Simocata în descrierea  expediþiei din anul 593
a generalului Priscus împotriva slavilor de la nord de Dunãre. Vezi
Fontes Historiae Daco-Romaniae. Vol.II.  Editura Academiei R.S .R.,
Bucureº ti, 1970, p.543.
9 Descriind expediþiile bizantine, A.D.Xenopol aminteºte comandantul
bizantin care , ,trece râul Ilivakia, nume grecizat pentru Ialovatschi ºi
urmãreºte pe slavi pânã la pãdurile ºi mlaº tinile care le serveau drept
ascunzãtoare. Numele râului s-a pãs trat pânã astãzi în acel al Ialomiþei,
care se numeºte chiar în documentele mai vechi slavone ale Munteniei,
Ialovnitza�. A.D.Xenopol,Istor ia românilor. Vol.I.Editura ª tiinþificã ºi
Enciclopedicã, Bucureºti,  1985,p.250.

10 Bogdan Petriceicu-Haºdeu,Istor ia criticã a românilor. Ediþie criticã
de G.Brâncuº. Editura Minerva, Bucureº ti,1984, p.406.

11 Ibid em,p.408 ºi Con stantin C.Giurescu, op.cit. ,  p.404.
Contemporanul lui Haºdeu, A.D.Xenopol, avea aceeaºi opinie: ,,numele
de Ialovniþa,Ialomiþa, nu vine de la culoarea galbenã a apelor sale, ci
de la termenul ialov,care înseamnã pustiu, deºert, neroditor�. Vezi
A.D.Xenopol,op.cit.,p.265, nota 21.
12 Prof.I.Simionescu,Þara noastrã.Naturã.Oameni.Muncã.  Bucureºti,
Fundaþia pentru Literaturã ºi Artã , ,Regele Carol II�, 1938, p.113 º i
115.
13 Prof.dr.doc.Petre V.Coteþ,Câmpia Românã.Studiu de geomorfologie
integratã.Editura Ceres, Bucureºti,  1976, p.203.

14 Victor Tufescu,România.Naturã,om,economie. Editura ªtiinþificã,
Bucureº ti, 1974, p.180.

15 Cristache Stan,Octavia Bogdan,Judeþul Ialomiþa.  Editura Academiei
R.S.R.,Bucureºti,  1971,p.13.

16 România.Atlas rutier.Editura Sport-Turism, Bucureºti,  1981, harta
62. Harta R.S.România. Harta fiz ico-geograficã ºi adminis trativã.
Direcþia Topograficã Militarã, 1986, dã înãlþimea de lângã Platoneºti
ca având  94 m.
17 C.Stan,O.Bogdan,op.cit, p.20.

18 Ca lungime, Ialomiþa este al cincilea râu al României.

19 C.S tan,O.Bogdan,op.cit.,pp.20-22.

PROF. DRD. ªTEFAN GRIGO RESCU
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Pag ini de istorie l iterarã

CONSTANTIN XENI: EVOCÃRI LITERARE
La Caragiale. Astfel ºi-a intitulat C. Xeni paginile

pe care le vom reproduce mai jos. Caragiale la el acasã.
Scriitorul ºi omul, în ipostaze mai puþin cunoscute .
Opiniile sale de spre profesia de scriitor, r ãzboaiele sale
cu cuvântul, dar ºi o lecþie de dictare cu maestr ul ,
pentru a ilustra interloc utorului sãu cât de importante
sunt virgula ºi punctul într-un text. Ce credea Caragiale
despre viaþã? Vom afla din aceste pagini inedite, pe  care
le -am  re pr od us cu re spe ctare a r igur oasã a
manu scr isul ui or igin al ; am  ac tualiz at norme le
ortografice, iar între  paranteze drepte am introdus
scurte completãri, pentru a uºura lectura textului.

Cuvintele poetului [Alexandru Vlahuþã] m-au frãmântat
toa tã  noaptea. A doua  zi m-am gândit sã  bat la uºa lui
Caragiale. El cunoscuse bine pe pãrinte le meu, ca re uneori,
în vremuri gre le, îi era  de folos. Caragia le îi pãstra o
amintire afect uoasã ºi uºa  lui îmi era  deschi sã ºi mie
oricând.

El locuia a tunc i în str. Pi tar  Moº nr. 4. O  casã
confortabilã, de parter, singurã într-o curte imensã. Maestrul
scria retras într-o odaie luminoasã, lipsitã de orice lux,
aproa pe goalã. Scria c a de obicei, înconjurat de cafele
turceºti, de þigãri ºi de o sticlã de coniac. Pe un scaun lângã
el dormea încolãcitã o pisicã vãrgatã. Când auzi o voce
strãinã ea se  trez i, îºi încovoie cu lene spinare a mlãdioa sã
ºi deschise încet doi ochi rotunzi de un ve rde auriu, în care
se oglindeau deliciile unei lenevii infinite. Ironic ºi glumeþ
ca totdeauna, m-a întrebat ba de una, ba de alta. Mi-a vorbit
apoi de trecut, de când eram de cinci ani. Apoi îºi amintea
de  timpul când ta tã l meu îi arãta mândru fotografia mea de
premiant cu coroanã de laur pe mâ nã ºi un teanc de cãrþi la
subsuoarã... ªi deodatã, spunându-mi cã citeºte ceea  ce
scriu în Se mãnãtorul, îmi zise:

� Dar sã ºt ii, mãi bãi ete , cã nic i tu nu c unoºti
punctuaþia... ªi punctuaþia e mare  lucru!

� Ba o ºtiu, coane  Iancule, ºi-i dau toatã atenþia.
� N-o ºtii, onora bile, cum n-o ºtie nici un scriitor

naþional. ªezi colea, ia creionul ºi scrie: �Omul care a plecat
adineauri e un papugiu�. Cum punctuezi?

� Omul, zic eu, virgulã, care a plecat adine auri, altã
virgulã, e un papugiu.

� Ei vezi, stimabile, cã nu ºtii punctuaþia?!  Douã vir-
gule la mijloc, într-o fraz ã, echivaleazã paranteza. Or, o
pa rantezã poate fi exclusã ºi ideea principalã rãmâne. Aºa
cum ai punctuat mãtãluþã, ar însemna cã omul e un papugiu.
Nu asta a fost ideea  me a. Cã omul care a plecat adineauri,
nu altul ! , e un papugiu. Nu trebuie pusã nici o virgulã. Ai
priceput? ªi ca tine scriu toþi, din pãc ate...

Adevãrul e însã cã maestrul Caragiale exagera pasiunea
punctuaþiei, ca ºi migãloasa cãutare  a  c uvint elor  ºi a
nuanþelor. Deºi stilul sãu magistral pãrea uºor ºi natural,
de ºi pãrea cã oricine ar fi putut scrie aºa, el era re zultatul
unei rãbdãtoa re elaborãri. Ca ºi stiliºtii de talia lui Fla ubert,
Maupassant sau Anatole Franc e, el muncea  îndelung fraza
lui, nu lãsa nici un cuvânt la întâmplare, trudindu-se sã
ascundã munca prin impresia unei claritãþi simple  ºi fireºti.
Venea apoi truda a doua, a punctuaþie i. Aºa de pedant în
lupta cu punctul ºi cu virgula, din ca re el susþinea cã pot
ieºi efecte mari, încât odatã, dupã c e ºi-a fãcut corec tura
unei nuvele , unde l-a  chinuit �un punct ºi virgulã�, a  plecat
la Ploieºti. Acolo, din ga rã, a telegrafiat la tipografie sã
ºteargã acel �punct ºi virgulã� ºi sã la se numai virgulã!
Între altele, mi-aduc aminte cu ce abundenþã de argumente
mi-a vorbit odatã de întrebuinþarea lui �ºi�, de care  îmi
vorbise ºi Vlahuþã. Virgula înaintea unui �ºi�, apoi �ºi�  la
înce put de frazã, îmi aduceau noutãþi încãrc ate de interes
pe ntru meºteºugul stilului.

Ceea ce mai era frumos la  Caragiale era mândra lui
independenþã de gândire . Inteligenþa lui era lipsitã de orice
prejude catã . În f iecare om nu c ãuta decât ceea ce preþuieºte
el individual. Restul nu-l interesa. Nici chiar prejudecata
pa tr iotismului sau a naþiona lismului n-o avea. Bun român,
iubindu-ºi þa ra ºi ilustrând-o ca puþini alþii, el refuza sã
facã, cum zicea el, din patriotism ºi din naþionalism o marfã.
ªi nimeni ca el n-a biciuit în vorbã ºi în scris frazele umflate,
la modã p-atunc i, prin care inte resul politic cã uta  sã
ame þe ascã poporul naiv. Ca ºi Eminescu, el era conserva-
tor de credinþã. Vlahuþã ºi mai ales Delavrancea erau
liberali, erau �naþional-liberali�, cum se che ma pe atunci
pa rtidul.

� Cum �naþiona l�, mã Barbule? Eu adi cã nu sânt
�naþional�?  ªi bãcanul din colþ nu e �naþional�? ªi fata

asta care ne aduce friptura ºi care e de la þarã , nu e ºi ea
�naþionalã�?  Naþionalismul nu poate fi un monopol.

Ia r în Scrisoarea pierdutã , zugrãvind cu mãiestr ie
moravurile politice ale vre mii, pana lui sarcasticã a putut
oglindi  dis pre þul sã u de fraz eologia  goa lã  a
politicianismului.

Ca ºi Eminescu, Caragiale, cu robustul bun simþ ce-l
cara cte riza, a simþit specula ficþiunilor. Poetul, în Satira a
III-a, a gãsit nemuritoare accente de revoltã. Caragiale a
biciuit cu râ sul, în ne murit oare ac cente de sarcasm.
Dema gogia poiliticã ca ºi cea patrioticã îl scotea din f ire.

Nu s-a înscris în nici un partid politic . Dar când, în
1907, Take  Ionescu, f iul micului burghez din acelaºi ora º
[Ploie ºti] cu el, fu nevoit a ple ca din partidul �boierilor�,
Caragi ale îi tr imise numai dec ât o c aldã sc risoare de
adeziune . Simþul sãu de dreptate, dispreþul prejudecãþilor
ºi admiraþia talentului îi dictaserã acest gest.

ªi înscriere a lui în partid e ra cu a tâ t mai preþioasã cu
cât Caragiale era un sceptic în toate. Scepticismul naºte
din simþul pre a viu al relativitãþii lucrurilor omeneºti. O
inteligenþã superioarã vede lumina dar vede ºi umbra în
lucrurile omeneºti. Ea ºtie cã absolutul nu existã. ªi de
ac eea se îndoieºte . O mul inferior , dimpotrivã , nu se
îndoieºte de nimic.

Dar eu venisem pentru sfat. ªi ne furase vorba. Venisem
pe ntru o lumiunã care avea sã fie hotãrâtoare în existenþa
mea . ªtiam cã ilustrul Caragia le cunoscuse bine greutã þile
vieþii ca  puþini a lþii. ªtiam c ã cunoscuse  mize ria, cã
traversase sumbre  defileuri pânã sã poatã vedea luminiºul
succesului. Atâtea titluri ca sã  poatã da sfaturi.

Nu socoteam pe sclipitorul om de  spirit tocmai ca pe
cel mai bun amic de sfat. Pentru un sfat adânc se cere o
inteligenþã mai realistã, un e chilibru mai accentuat decât
mi se pãrea cã aº putea gãsi la Caragiale. ªi a poi, cu surâsul
sãu ironic ce plutea mereu pe buzele ºi în ochii lui sceptici
ºi maliþioºi, el îmi da impre sia c ã nu lua nimic în serios
afarã de munca lui literarã.

Dar bãtând la uºa  lui mi se pãre a cã bat parcã la uºa
unei umbre, la uºa tatãlui meu, cu care el fusese aºa de
lega t... ªi mi se mai pãrea cã un om neobiºnuit de cult
(printr-o muncã asiduã de autodidact), cã un om neobiºnuit
de  inteligent poate totuºi sã-þi dea o scãpãrare de luminã
pe  care buna voinþã calmã a a ltora nu e în stare s-o dea. Nu
cred cã am avut atunci o greºitã inspiraþie...

Nu ºtiam cum sã înc ep mai bine ca sã nu mã expun la
o ironie. Dar Caragiale parcã m-a simþit. El dãdu pe gât
rãmãºiþa unui pãhãrel de coniac, îºi ºterse tactisos cu batista
oc helarii ºi-mi zice:

� Cum o duci c u Unive rsita tea ? Ma i urmezi  pe
Maiorescu?

� Am terminat cu el. Dar tot mã duc, de câte ori pot, la
cursul lui. Ce minunat profesor, ce prodigios orator!

� Ei, bã ia tule, c e ºtii tu? Tu vorbeºti de Maiorescu de
az i, de Ma iorescu cu pãrul a lb. Tu n-ai cunoscut pe
Mai orescu de acum 20 de  a ni. At unci sã-l fi ascultat
vorbind!

� Da, coane Iancule , dar ºi acum e admirabil. ªi apoi
nu-i obosit, cum crezi d-ta. E rume n ºi solid ºi n-are decât
63 de ani.

� Bãtrâneþea vine  încet, mãi cârlane. Vine ca un hoþ, pe
ne simþite. Nici nu ºtii când se strecoa rã în casã...

� Se poate, dar nu mai departe decâ t sãptãmâna trecutã,
la curs, a fãcut o admira bilã digresiune asupra bãtrâneþei.

� ªi ce spunea?
� Spunea cã el însuºi se examineazã pe sine zilnic pentru

a ºti când începe sã scadã. �În acea zi voi pãrãsi aceastã catedrã�.
Caragiale izbucni într-un râs sarcastic.
� A ºa a zi s Dala i-Lama , � infa ilibil ul  pontif� al

lit eraturii?  Ei ve zi, toc ma i ac east a dove deºte  cã a
îmbãtrânit. Crede el oare cã  creierul omului e ca biroul
ãsta, cu diferite sertare indepe nde nte unul de altul? Crede
el cã  un sertar  nu mai face  doi bani, iar cel de alãturi a
rãmas intact? Crede el c ã sertarul talentului s-a prãpãdit ºi
sertarul a uto-criticii a  rãmas zdravãn ºi independent? Nu,
dragul meu, când încep sã sc adã, scad toa te odatã. Cu ce
vrea Ma iorescu sã controleze dacã mai e cel de odinioarã?
Cu simþul lui critic, care ºi el nu mai e ceea ce a fost?

ªi pe tema asta, c u verva lui pitoreascã ºi paradoxalã,
continuã sã se amuze pe el însuºi, dezvoltând aceastã tezã
�a se rtarelor� cu îndrãcita lui dialecticã. Cã sânt ºi sertare
independente în c reierul omului, e sigur, dar Caragia le , în

interesul glumei, îi plãcea
sã le tãgãduiascã.

Când în fine îndrãznii
a intra în subiect ºi sã-l
între b ce  trebui e sã  fac,
acum când, licenþiat, mã
gã seam la rãspântia vieþii,
conu Iancu, fãrã sã ez ite,
îmi zise:

� Bãiete, Alecu Vlahuþã vorbeºte prostii. Nota bene: e
poet. Vezi- þi de drum ºi intrã în magistraturã. Mai întâi
trebuie sã afli, dacã nu ºtii, cã preþuirea ta le ntului nu mai e
azi pe primul plan, ca altã datã. A fost un timp � e mult de
atunci!� când scriitorul era o persoanã sacrã. Biblia  a fost
alc ãtuitã de  sc riitori, imnurile sacre de  e i, epopeele ,
cântecele, codurile , sentinþele laconie ne sãpate pe zidurile
templelor erau opera scriitorilor. Fieca re vorbã era gâ nditã
ºi rãmânea adânc sãpatã în sufletul oamenilor. Azi scriitorul
e socotit ca un naiv care viseazã treaz, un om care nu-i bun
de  altceva, aproape o ha imana fã rã profesie.

� Bine, c oane Iancule, îndrãznii sã întrerup, dar  azi
scrii torii sânt nume roºi ºi viaþ a e  a ºa  de grea, aºa de
vijelioasã încât oa menii se pot ocupa  mai puþin de opera
scriitorilor. ªi a poi mi-aº mai permite sã adog ceva  dacã
îmi dai voie: oare majoritatea scriitorilor  de azi îºi respectã
scrisul ca  cei vechi, pentru ca ºi scrisul lor  sã fie respectat?
Când vezi scriitori de talent care au lãudat viþiul, a lþii care
s-au pus în slujba tiraniei, cum sã nu-ºi piardã scriitorul
tronul de altã datã?

� Se poate. Dar tocmai de ac eea sfatul lui Vlahuþã e
prost. ªi apoi, dragã bãiete, literatura  azi înseamnã sãrã cie ,
înseamnã mizerie. Literatura azi e  sãrãcie, e mizerie. Eu
am trecut pe acolo. A m dormit uneori pe jos. Sã faci
literaturã la  noi? Sa u sã scrii ca  un rob prin gazete? Asta e
sã mãnânc i cartofi copþi pe mesele redacþiei! ªi eu am avut
talent. ªi ce folos? Chiar  dupã ce scrisesem Sc risoarea
pierdutã a trebuit, ca sã pot trãi, sã deschid berãria �Bene
bibendi� de lâ ngã  Biserica Sf. Nicolae ªelari, unde m-ai
vã zut ºi tu. Dar nici cu aia nu mi-am putut agonisi o biatã
existenþã.

În adevãr, Caragia le devenise patronul berãriei din
strada  ªelari. Toatã ziua sta în persoanã ºi servea clienþii
cu bere ºi cu glumele lui. Principiul sãu era cã berea trebuie
sã fie �nu rece, ci foarte rece�. ªi în adevã r, la �Bene
bibendi� se servea cea  mai delicioasã �blondã�. Berãria n-
a durat însã mult. Nu ºtiu de ce. Vrãºma ºii lui spuneau cã
Caragia le era cel mai bun client al prãvãliei, ceea ce ar fi
adus ruina întreprinderii. Istoria  nepãrtinitoare poate va
lumina acest punct.

� Intri în viaþã, care va sã zicã, adãugã maestrul. Al
dracului lucru viaþa! Cum o întorci nu e bine. Iar sacul cu
iluzii pe  care abia îl porþi ac um în spinare se va desumfla
în fiecare zi, pânã  ve i ajunge cu pã rul cenuºiu, când, orice
ai face, nu mai poþi f i fer icit, Cu cât vei avea mai mult
talent, cu atât te vor lovi oame nii. Cãci �drepta te a� e o
floare ce nu creºte pe meleagurile  globului pãmântesc. Sã
nu citeºti istoria popoarelor, cãci ea nu e decât o succesiune
de  rãzboaie nebune în c are se varsã sânge nevinovat sub
diferite pre te xte, o succesiune de mizerii ºi de nedreptãþi.
Iar  în literaturã invidia  sau rãutatea e mai rãspânditã ca
oriunde. ªi a ºa a fost de când lumea, nu numai acum. Pe
mine ºi azi mã înjurã...

� Da, coane Iancule, dar toþi ã ºtia care te atacã grozav
ar vrea sã fie Caragiale!

� Da, e o c onsolare. Aºa  e. Ai citit viaþa lui Dante, a  lui
V. Hugo, a bietului Molière? Ai citit viaþa lui Shakespeare?
Ai citit viaþa lui Beethoven sau a genialului Mozart, aruncat
în groapa comunã?  Un lanþ de persecuþiuni, de insulte, de
mizerii negre, ªi câtã nedreptate în judecarea  operei lor.
Cu ce pornire ataca V. Hugo pe Racine! O inteligenþã mare
ca a lui Voltaire putea spune de genialul englez c ã e un
�farsor mojic � ºi piesele lui cã sânt farse de bâlci. Tocmai
dupã douã secole Shakespeare a fost conside rat un geniu,
un geniu imens cum e Beethoven în muzicã. ªi aveau tal-
ent ãºtia, nu-i aºa? Ma i mãriºor decât noi ãºtilalþi? Catã-þi
treaba, bãiete, lasã litera tura ºi intrã în magistraturã. Dacã
talente geniale au suferit a tâ t pe meleagurile literare, vezi
tu ce-i aºteaptã  pe d-ale noi?

...Am rã mas întristat de amãrãciunea celor auzite . Dar
nu pot spune cã nu m-au impresiona t adânc cele c e-mi
spusese, sfaturile lui. ªi nu rareori mi-am adus aminte de ele!

(continuare în numãrul viitor)
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Vizitatorul Bãrãganului ialomiþean care, în 1866,
îi fãcea aceastã caracterizare era însuºi regele Carol
I. Spaþiu destinat în special pãºunatului, Bãrãganul
a fost  menþionat deseori în relatãrile cãlãtorilor ca
deºert, perceput ca atare pânã spre sfârºitul secolului
al XIX-lea. Unitate administrativã menþionatã în
documente mult mai târziu decât celelalte judeþe ale
Þãri i Româneºti , judeþul Ialomiþa, la momentul
primei  atestãri, cuprindea din punct de vedere
geografic Bãrãganul sudic ºi central, zonã a Câmpiei
Române caracterizatã geologic ºi climatic drept stepa
tipicã a þãrii.

Evoluþia demograficã în legãturã directã cu
organizarea administrativã a acestui judeþ  aparent
nelocuit, cu un peisaj aparte, justificã o cercetare
metodicã în vederea formulãri i unor aprecieri
cantitative ºi calitative referitoare la cei care au ales
sã locuiascã aici. Izvoarele statistice anterioare
primului recensãmânt autentic(1859-1860), evalu-
ate cu mu ltã pr uden þã pentru perioada
preregulamentarã, pot  da info rmaþi i revelatoare
despre populaþ ia judeþului . Creºterea populaþiei
Principatelor în perioada regulamentarã s-a fãcut pe
fondul dezvoltãrii economice generale ºi a slãbirii
dominaþiei otomane.

În regiunile de câmpie necesarul de forþã de
muncã a fost acoperit datoritã efortului domniei de
a aduce coloniºti - þãrani din judeþele de deal, din
Trans ilvania ºi de peste Dunãre. Aceas tã tendinþã
s-a menþinut constant în ciuda acþiunilor mili tare
desfãºurate în aceastã zonã ºi a epidemiilor.

Lucrãrile valoroase de demografie isto ricã
apãrute în ultimele t rei decenii sunt consacrate atât
metodologiei cât ºi problematicii specifice. Ele oferã
baza continuãrii  cercetãrii miºcãrilor de populaþ ie
ºi a consecinþelor lor.

Primele aºezãri medievale ale judeþului Ialomiþa
sunt  cele de pe linia Dunãri i ºi  a Ialomiþei. În
Bãrãganul propriu-zis apar aºezãri noi , înfiinþate de
ardeleni.

Depopularea satelor de autohtoni sub presiunea
obligaþ iilor fiscale este o constantã a acestei zone.
Pe de al tã parte, datoritã înlesnirilor fiscale acordate
noilor veniþi , sunt atraºi þãrani din al te regiuni  sau
þãri fapt ce determinã, creºterea suprafeþelor cult i-
vate cu cereale, mai ales cu grâu.

Aspectele insuficient studiate în bibliografia
dedicatã acestui teri toriu sunt legate de apartenenþa
socialã a imigranþilor, de condiþ iile în care se
stabileau aceºt ia, de consecinþele economice ale
imigrãri i ºi rolul ei în popularea ºi valorificarea
resurselor zonei  de stabi lire.

Dificultãþile întâmpinate de cercetãtorii interesaþi
de stabi li rea unor cifre ale populaþiei, cât mai
apropiate de real itate, sunt considerabile þinând cont
de izvoarele puþine ºi contradictorii care reflectã de
fapt  in teresul , atât  al  r ecenzori lo r cât  º i  al
recenzaþilor, de a ascunde adevãrul.

Numai interogarea d iferitelo r categori i de
izvoare, asociatã cu prudenþa estimãrilor pot conduce
la valori realiste ale populaþ iei  dintr-un teritoriu.
Consecinþa populãrii este modificarea peisajului
zonei  p rin  ext inderea suprafeþelor cult ivate,
sistematizarea localitãþilor ºi amenajarea drumurilor.
Pornind de la premiza unei intense circulaþii umane,
cu cele trei componente, vicinalã, internã ºi externã,
valabilã pentru Þara Româneascã în ansamblu, se
impune o analizã a fenomenului pe zone pentru
eviden þierea part icu lari tãþ i lo r geog rafice,
administrativ-juridice ºi economice care influenþeazã
evoluþia demograficã la nivel local.

O abordare din unghiul relaþ iei  om-peisaj,

�Stepã lipsitã de copaci ºi pustie de oameni�
implicând condiþionãri recip roce,  lipseºte din
bibl iog rafia istoricã a þinuturi lor ialomiþene.
Asocierea însã a fost speculatã filozofic de Vasi le
Bãncilã1 care a dorit sã dea o replicã lui Blaga,
opunând spaþiului  miorit ic pe cel  al Bãrãganului.

In prezent Regulamentele Organice,  operã a
boierilor români, sunt apreciate2  ca un prim rezultat
al  nevoii de modernizare a societãþ ii româneºti ºi
nicidecum o lege ruseascã  cum a fos t consideratã ºi
virulent  con tes tatã de generaþ ia de la 1848.
Emanciparea economicã de sub  tutela Porþ ii
Otomane a însemnat  practic orientarea agriculturii
spre export de produse obþinute pe suprafeþe tot mai
întinse. Judeþul Ialomiþa a fost  avantajat  în evoluþia
sa economicã de condiþi ile prielnice de câmpie ºi  de
rapida sa popu lare dar a fãcu t p rogrese
nesemnificative pe plan tehnologic ºi ca mentalitate
asemenea întregi i regiuni  sud-est  europene.

Peisajul
Practic, dupã 1829, începe cucerirea stepei prin

extinderea culturi lor ºi concomitent afluxul  forþei
de muncã necesarã acestui efort. În perioada anilor
1831-1848 se va observa o mãrire considerabilã a
suprafeþelor cultivate, mai ales a celor cu grâu. Grâul
cul tivat a depãºit întotdeauna nevoile locuitori lor
judeþului iar creºterea suprafeþei cult ivate cu porumb
a sporit  în dauna celorlalte cereale tradiþionale
folosite ca hranã pentru populaþie, adicã a orzului  ºi
meiului. Faptul spectaculos î l const ituie cultivarea
unor suprafeþe tot mai întinse cu grâu de toamnã.
Deºi suprafeþele cult ivate erau cunoscute parþial ºi
în epoca anterioarã acum ele vor fi cunoscute mai
bine datoritã faptului  cã ocârmuirile erau obligate
sã alcãtuiascã catagrafii  în care erau înregistrate
suprafeþele cul tivate de locuitori,  cant itatea de
sãmânþã folositã de aceº tia la semãnat  ºi totalul
suprafeþelor cult ivate în fiecare sat.  În Muntenia s-
a fãcut  statistica bianualã a numãrului de animale, a
suprafeþei însãmânþate pe culturi, preþul muncilor
agricole, producþia de cereale, consumul, exportul
pe sate , pe plase ºi pe judeþ  în baza art.151 din
Regulamen tu l Organic. În  1838 s -a fãcut
recensãmântul general  al populaþiei ºi agriculturii
când pentru fiecare gospodãrie s-au înregistrat  pentru
populaþie caracteristicile demografice ºi sociale iar
pentru agriculturã suprafeþele cultivate pe cul turi,
numãrul animalelor, numãrul  pomilor.

Din recensãmântul agricol din 1838 ne-a rãmas
singura înregistrare din aceastã perioadã a viilor ºi
pomilor fructiferi. Contribuþia judeþului Ialomiþa la
totalu l pomilor ºi  vi ilor d in  Muntenia este
negli jabilã. Faþã de judeþele învecinate cu întindere
comparabilã (Buzãu ºi Ilfov) este din nou pe ultimul
loc, vocaþ ia judeþulu i Ialomiþa fi ind  exclu siv
cerealierã.  Comparaþ ia cu  vecin ii  este însã
revelatoare pentru evidenþierea aspectului de stepã.

Pruni    Duzi          Alþi pomi     Vie(pog oane)
Ialomiþa   16 500      130 0 120 0 1100
Buzãu    2100 00      180 0 1170 0 4800
Ilfov        406 00     15300 120 00 2500

În plus climatul marcat de secetã ºi ierni lungi a
însemnat un obstacol serios în calea dezvoltãrii
agricul turii  ºi a populãrii.

Rãcirea climei pe continent în deceniile de sfârºit
ale secolului al XVIII-lea ºi de început ale secolului
al  XIX-lea a fos t resimþi tã ºi  de societatea
româneascã, atât de vulnerabilã în aceastã epocã.
Tehnica agricolã înapoiatã ºi  metodele primit ive de
depozitare (în gropi) nu fãceau posibile rezerve
suficiente pentru hrana populaþiei ºi  a vitelor pe mai

mulþi ani. Medicina era neputincioasã în a combate
epidemiile ºi  epizootiile ce fãceau mari ravagii  în
perioadele de foamete.

De amintit faptul  cã pentru a contracara efectul
dezastrelor naturale autori tãþi le au intervenit pentru
aprovizionarea cu alimente a populaþiei,  pentru
îmbunãtãþ irea soiurilor cult ivate ºi cu îndemnuri
sistematice pentru extinderea suprafeþelor cultivate.
Urmãrirea situaþiei din agriculturã era prioritarã
pentru autori tãþi le centrale ºi locale. Chiar ºi într-un
an cu vreme în general favorabilã, cum a fost 1835,
ocârmuirea judeþului îºi arãta3, la mijlocul lunii au-
gust, îngri jorarea faþã de soarta recoltei  la orice
modificare a vremii:  �zilele acestea vãzând multã
vãrsare de ploi, cinstita mare vornicie arãtând cã
stãpânirea doreºte a avea ºti inþã, întâiu, dacã din
semãnãturile de grâu ori ovãz ºi mei se mai aflã
neridicate în stoguri pânã acum, al  doi lea, dacã
vãrsarea acestor ploi au adus vreo vãtãmare la
semãnãturi sau la fânurile nestrânse.�

Ocazional se semnaleazã prezenþa lup ilor în
timpul iernii, situaþie în care ocârmuirea îndemna4

ca �toate satele sã se îndatoreze sã vâneze ºi  sã
omoare lupi spre binele tuturor locuitorilor spre a
nu li se bântui vitele�.

Oamenii
Coordonato rul  primu lui  recensãmânt  al

Munteniei,  Dionisie Pop  Marþ ian,  aprecia
catagrafiile anterioare operei sale drept �simulacru
de statisticã� destinat exclusiv impunerii  biruri lor
ºi sarcinilor publice în rândul populaþ iei nevoiaºe
iar existenþa tabelelor pentru nãscuþi, cãsãtoriþi ºi
morþ i o considera o obligaþie dictatã de articolul nr.7
din Regulamentul Organic. Aceste afirmaþii nu
trebuie privi te doar ca o încercare de punere în
valoare a propriei  activitãþi, cu adevãrat meritorie,
ci  ºi ca o reflectare în mare mãsurã corectã a realitãþii
trecute privind preocupãrile legate de statisticã în
general ºi de demografie în special.

În Þara Româneascã revoluþia demograficã a
perioadei regulamentare se referã nu atât la cantitate,
deºi în unele zone creºterea este majorã, cât mai ales
la cal itatea populaþiei reflectatã de modificarea
structurii aces teia, de pierderea omogenitãþii ei. La
sate s trati ficarea se adânceºte.  Satele mari se
populeazã ºi mai mult iar populaþia oraºelor se
dubleazã prin afluxul de la sate. În Þara Româneascã
trei sferturi dintre þãrani sunt  clãcaºi, departajaþi fis-
cal în categoriile: fruntaº, mijlocaº, codaº. Apar cei
fãrã domici liu stabil ca mânã de lucru salariatã.
Bãjenarii  sunt mai ales sârbi ºi  bulgari . La oraº are
loc strati ficarea economicã a negustori lor ºi
meseriaºilor, pe clase, dupã cifra de afaceri.

Stud iile de demografie is to ricã mereu  mai
numeroase nu dau încã cifre sigu re º i unanim
acceptate în ce priveºte evoluþia populaþiei pentru
trecu tul  îndepãrtat.  Es timaþii  anuale oficiale
publicate privind populaþia se referã abia la perioada
de dupã 1877. La 1 ianuarie 1877 se dãdea cifra de
8,75 mil ioane persoane în toate teritoriile locuite de
români. Pentru o analizã multi lateralã a evoluþiei
demografice ºi  a factori lor acesteia ar fi fost  necesarã
punerea în evidenþã în mod succesiv a factori lor
demografici ºi apoi social �economici care sã explice
condiþionarea componentelor creºterii  demografice
ca ºi implicaþ iile de lungã duratã.

Narcis ISPAS

1 Vas ile BÃNCILÃ, Spaþiul Bãrãganului, Brãila, 2000.
2 Nicolae ISAR, Principatele Române de la 1821 la 1848,
Bucureºti, Edit.  Universitãþii, 2004.
3 DJAN Ialomiþa, Subocârmuirea plasei Balta, dosar 136/1835, f1.
4 DJAN Ialomiþa, Subocârmuirea plasei Balta, dosar 14/1834, f1-2v.

(continuare în numãrul viitor)
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Mirce a ce l  Bãtrâ n,  domnito r a l  Þã ri i
Româneºt i în  perioada 1386-1418, a fost  numit
aºa de au tor u l anon im a l � Letop ise þulu i
Can tacuzinesc�, de Radu Popescu, în cronica
�Istorii le Domnilor Þ ãrii  Româneºt i�, de A xinte
Uricariul , în  �Cronica Paralelã a Þ ãrii Româneº ti
ºi  a Moldovei�, de numeroºi  istorici  român i ºi
strãini  în sintezele de Isto ria Românilor ºi  Istorie
Un iversalã,  nu  numai dato ritã vârs tei  ci  º i
în þelepciunii sale, a faptelo r de v itejie de care a
dat dovadã, a griji i faþã de neamul sãu care i -a
fost  sprij in de nãdejde în toate în treprinderile
sale pe plan po lit ic, mili tar, cu ltural.

  A domnit cu  pricepere 32 de an i, între 1386 -
1418 º i s -a r emarcat  ca un  bun  º i  iscusi t
comandan t de oºt i, un harnic gospodar, abi l în
politica externã, ataºat  neamului sãu,  ct ito r ºi
spri jin itor al  biserici i o rtodoxe.

În perioada domniei  sale, expansionismul
otoman era în continuã ascendenþã, mai ales pe
vremea lui  Baiazid, numit ºi  Ilderim, adicã
Fu lgeru l . A ces ta  er a numit  a ºa d in  cauz a
ra pid i tãþ i i  º i  d iscernãmâ ntu lu i  în  luare a
hotãrârilo r mili tare în  funcþie de situaþia de pe
câmpul de luptã.

ªtirile cu privire la luptele purtate de români,
conduº i de Mircea cel Bãtrân  cu multã pricepere
º i iscusinþã mil itarã,  împo triva tur cilor  pe
teritoriul judeþu lui Ialomiþa sun t prezentate în
operele cronicarilor mun teni.

În �Letopiseþul Cantacuzinesc�, autorul încã
anonim al �Istoriei Þ ãrii  Româneºt i de când au
descãlecat  pravoslavn icii creºtini�, la paginile
84-85 , în edi þia îngriji tã de Mihai l Gregorian,
apãru tã în 1961, se spun urmãtoarele: �Mircea
Voievod Bãtrânul  au avu t  mare  rãz bo i cu
Baiazid, su ltanu l. Fãcu tu-s-au acel rãzboi p re
apa Ialomiþei. Biruit-au Mircea-Vodã pe turci  ºi
fãrã numãr au pierit , t recând Baiazid Dunãrea,
fãrã vad. �

Radu Popescu,  în  luc rarea sa �Is tori i le
Domnilo r Þãrii Româneº ti�, la pagina 239,  aratã
cã �� au avut  douã rãzboaie Mircea Vodã cu
Baia zid,  împãratu l  tur cesc,  unu l  cãtr e
N ic opo ia(N icopole  n. n .) , al tul  pã apa
Ialomiþei��

Axinte Uricariul , în �Cronica Paralelã a Þãrii
Româneºt i ºi  a Mo ldovei�,  în edi þia foarte
îngri ji tã º i documentatã a domnu lui  Gab riel
Strempel  din 1993, la pag ina 4,  precizeazã:
�Aces tu Mircea Vodã Bãtrânul au fos t frate cu
Dan vodã, de carele am scris  mai sus  º i nepot
lu i despot Lazãr, cari le au avut mare rãzbo i cu
Baiazid beiu  de Nicopole, pre apa Ialomiþii . ªi
au b iruit  Mircea vodã pre turci , pierzând mulþi
tu rci º i i+au gonit ãpeste Dunãre în ceia parte. �

Aceste ºt iri prezen tate în cronici le mai sus
ci tate au  valoare  doc ume nta rã º i  a tes tã
desfãºurarea acestor lupte pe teritoriul  judeþului
Ialomiþa.

Pe baza acestor in fo rmaþi i d in letopiseþele
noastre,  cât  ºi  din cr onici le vecini lo r, s -au
în tocmit mai  multe stud ii cu priv ire la luptele
purtate de oastea Þãrii  Româneº ti, condusã de

CÂTEVA DATE CU PRIVIRE LA LUPTELE PURTATE ÎN TIMPUL DOMNIEI LUI
MIRCEA CEL BÃTRÂN (1386-1418), ÎMPOTRIVA TURCILOR, PE TERITORIUL

JUDEÞULUI IALOMIÞA
Mircea, în judeþul  Ialomiþa, la Rovine. Printre
aceste lucrãri  is torice se amintesc:

1. His toire de la Valachie, de la Moldavie
et des valaques t ransdanubiennes, t ipãritã la Ber-
l in în  1837,  pag in i le 69- 70 ,  de  Mihai l
Kogãlniceanu;

2. Is to ria generalã a Daciei , tomul II,
Bucu reºt i 1859,  pag. 16 -19 , au to r Dionisie
Fotino;

3. Dicþionaru l geog rafic al  României ,
vo lumul V, Bucu reº ti  1902, pag. 284 , autori
George Ioan Lahovari , general C.I. Brãt ianu ºi
Grigo re Tocilescu, etc.

În  1393 , Bu lgaria a deven it paºalâc,  iar
cneazul  Serbiei  era vasal su ltanu lui.

La 28 septembrie 1396 are loc lupta dintre
coaliþ ia europeanã creºtinã ºi oastea otomanã,
condusã de Baiazid.

Ca aliat al  coal iþ iei europene, Mircea cel
Bãtrân , în fruntea armatei  Þãri i Româneºt i,
participã la lupta de la Nicopole, unde turci i ies
învingãtori. Mircea cel Bãtrân rãmãsese s ingu r
în  faþa e xpans iun ii  o toma ne . În  ac es te
împrejurãri v it rege, se duce de bunã vo ie la
Baiazid  ºi , închinându -se, i-a p romis  a-i fi  supus
ºi  a-i  da pe fiecare an câte 300 de piaº tri, cu
condiþia ca þara sã fie autonomã º i Turcia sã nu
se amestece în  t rebu rile in terne. Baiazid a
acceptat  iniþ ial aces te condiþ ii însã dupã doi ani
s-a rãzgândit  º i a ceru t un tribu t anual de 10 .000
de galben i ºi  500  de copii .

A ceº t i  copii  er au  cre sc uþi  în  rel ig ia
mahomedanã, in strui þ i mil itar º i  cu  t impul
încadraþi în rândul  ieniceri lor, corp de elitã al
in fanteriei  otomane.

Toate  popoarele creº t ine supuse aveau
aceastã obligaþie faþã de Poartã.

Mircea refuzã noile condiþ ii pu se de Baiazid
º i începe sã pr egãteascã þara pentru lup tã,
aºteptându-se la o invazie otomanã. Multe detal ii
se gãsesc în  stud iile lui Mihai l Kogãlniceanu  ºi
Dionisie Fo tino, citate mai înainte.

Baiazid porneºte în anu l 1398 o expediþie
împotriva Þãrii  Româneºti  nu neapãrat d in cauza
neacceptãrii  de cãtre Mircea cel Bãtrân  a no ilo r
impuneri , p rincipalul  scop  es te în  legãtu rã
transformarea þãri i în  paºalâc. În unele lucrãri
figu rea zã anu l 1397 ,  c a da tã  a  a ces to r
evenimente.

Baiazid, cu o armatã numeroasã, a plecat de
la Adrianopol( capitala Imperiului Otoman  în
perioada 1365-1453 ), a trecut Dunãrea pe la
Sil is tr a º i  º i -a fixat  tabãra  în Câmpia
Bãrãganului, la un  loc numit �Rovine�.  Mihail
Kogãlniceanu, în s tudiul mai  înainte ci tat, aratã
cã �Mirce s �y  refusa et se prepara a res ister aux
Turcs commendes par Bayasid , meme lesquels,
en 1398  passerent  le D anube p res de Silistrie,
vinrent  camper dans  le district de Ialomizza a
un  l ieu  nomme Rovine, et commenceren t a
devaster tous les env irons.�

  ªi Dionisie Fotino în opera sa afirmã: �D eci
Baiazid  plecând de la Adrianopole cu mulþ ime
de oas te º i t recându Dunãrea pe la Silistra ºi-a

fãcut  tabãra în judeþul Ialomiþa, pe locul ce se
cheamã Rovine º i de acolo  a începutu a strica
împrejurimile.�

În �Dicþionarul geografic� al  lui  L ahovary,
Brãtianu ºi  Grigore Tocilescu despre Rovine se
spune cã este un �loc is toric unde Mircea cel
Mare, domnu l Mun teniei a bãtut  la 1398 pe
sul tanul Baiazid sup ranumit  Ilderim(Fulgerul). �

În cele trei  studii  menþionate anterior e aratã
cã tabãra turcilor a fos t ins talatã de Baiazid ºi
colaboratori i sãi  mili tari la Rovine, într-o zonã
în  câmp ia apuseanã a Bãrãganului  ialomiþean,
un loc ales s trateg ic deoarece întrunea condiþ iile
atât pen tru baza de atac, cât  ºi pen tru apãrare.

În Dicþ ionarul explicativ  al limbii  române din
1975 se aratã cã �rovina� este un  cuvânt  de
origine bulgarã în semnând un loc mlãºt inos,
râpã,  adânciturã, teren accidentat(n .n.).

Oastea Þãri i Româneºti  numãra ap roximativ
30.000 de oameni.

Mircea cel Bãtrân nu-ºi  neglijeazã supuºi i ºi,
înain te de sosirea turcilor, în zona acestei rovine,
pune la adãpos t, trimiþându-i în munþi, b ãtrâni i,
femeile ºi copii i, cu animalele ºi  avutul lor, cu
provizii de hranã, ºi  apoi  incendiazã reco ltele,
pus tiind totu l în calea invadato ri lor.

  Cetele de turci prãdalnici nu  au mai  gãs it
nimic sã jefuiascã, su fereau  de foame º i sete ºi
erau hãrþu ite ºi aºtep tate de români la adãpostul
pãduri lor de stejar dese din  aceastã zonã, fiind
învinse ºi n imici te, rând pe rând,  fãrã cruþare.

  Din cauza acestor pierderi suferite, Baiazid
ºi  colaboratorii  sãi au ho tãrât retragerea din Þara
Româneascã.

  De la Rovine ºi  pânã la Dunãre, turcii  au
fost  alungaþi din þarã,  au su ferit  mari  pagube
materiale ºi umane, au avut mulþi morþ i, rãni þi,
prizon ieri . Ajunº i la Dunãre, dezastrul ar fi  fost
ºi  mai mare dacã Baiazid nu-l ascu lta pe cel mai
valoros  general  al sãu, Ev renos , care l-a povãþu it
cum sã procedeze pentru retragere, sfãtuindu-l
sã menþinã g rupuri  armate pe malul stâng al
Dunãrii  ºi sã amenajeze un baraj  de cãruþe ºi
ºanþur i care sã o fere s igu ran þã la t recere a
fluv iulu i oastei ºi -aºa decimate.

În timpul  lui  Mircea cel Bãtrân ºi  al  lu i
Baiazid s-au  purtat douã lup te la Rovine: una în
ziua de 10 octombrie 1394,  lângã �o apã mai
curând Jiu l decât Argeºu l� º i alta în  1398 la
Rovine, în  judeþul  Ialomiþa. În ambele încleºtãri
mili tare biruinþa a fos t de partea oastei  muntene
condusã de Mircea cu deosebitã iscusinþã ºi tact
mili tar.

Aces te fapte de vitejie ºi eroismul oastei  Þãrii
Româneº ti  condusã de voievodul  Mircea în
luptele desfãºurate la cele douã Rovine l-au
insp irat  fãrã îndo ialã pe marele nostru poet
Mihai  Eminescu  în monumen ta lul  poe m
�Scrisoarea a II-a�.

Pe bunã d reptate Iohannes  Leunclaviu s,
is toric tu rc de origine germanã, în lucrarea sa
�Is to ria Imperiului  O toman� î l numeºte pe
Mircea cel  Bãtrân �principe între creºtini, cel
mai  viteaz ºi  cel  mai ager�.

Profesor Constantin MATEI
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PRIVINDU-NE  ÎN OCHI� PRIN EUROPAOmul, de acee a-i om, ca  sã cãlãtoreascã. G ândul
a ce sta  mi se  inst al ea zã  inst anta neu unde va î n
strãfundurile minþii ori de câte  ori trã iesc  satisfacþia
unei cãlã torii iz butite , f ie ea cu maºina, cu trenul, cu
autobuz ul  sa u c u avionul . N imi c din lume nu se
comparã cu bucuria, gre u de explicat în cuvinte, de a
ave a în privir i, la fiecare secundã , alt peisa j, alþi oameni,
alt decor, altfel spus,  spectacolul fascinant al lumii.
Alteori te opreºti într-o pia þã public ã, într-un re stau-
rant sã mãnânci ceva  la repeze alã, într-un muze u, te
plimbi în voie pe o stradã . Constaþi cã sunt toþi la fel ca
tine , doar vorbele-s altele. ªi el, strãinul, este un om
obiºnuit, cu bucuriile, cu ne cazurile sale sau, poate, un
cãlãtor, c a ºi tine, purtat pe  cã rãrile necunoscutului.

         H otãrât luc ru, omu-i o f iinþã sortitã sã  fie
cãlãtoare � prin timp ºi prin spaþiu. Prin timp, cãlãtorim
toþi, vre m sau nu vrem, ma i mult sau mai puþin, din
moment c e am primit suflare. Prin spaþiu, de  mii de
ani, migra torii s-au vânzolit de la un punct cardina l la
altul, dar  ce l ma i adesea, de la Est spre Vest. Unora le-
a  schi mbat  direc þi a de  depl asa re c e lebrul  Zi d
Chinezesc(a ltfel s-ar  fi scris istoria omenirii fã rã el) ,
alþii au fost atraºi, c a fluturii spre  lampã, de strãlucirile
Ierusalimului, ale Babilonului, ale Atenei, Romei sau
Bizanþului. În timpul lui Ginghis Han expresia �Dot
La!� (Sã nu rãmâ nã de cât cenuºã!)  înse mna groaza
groa zelor  pentru civilizaþii înfloritoa re.

S-a a mestecat lumea c ât s-a ame stec at, s-au fãcut
ºi s-a u desfã cut imperii ºi state, a  mai trecut omenirea
ºi mai tre ce prin rãz boaie ºi e xperienþe cumplit de
dureroa se, s-au ma i a ºeza t multe pentru un timp.
Migraþia continuã totuºi ºi az i, în a lte  forme, mode rne ,
obiºnuim sã spunem. Acum s-a schimbat c omanda
veche de  c uce rire, într-una de ademe nire: �Ve niþi ,
munciþi, numai ve niþi, faceþi-ne câ t mai mulþi  bani!�
S-au spart hotarele Europei. Ceea ce era de neconceput
acum zece ani, ac um a devenit o realitate obiºnuitã .
Am rãmas, recunosc , de scumpãnit câ nd, dupã ce  la
vama românã a m fost �vãmui þi�în sensul bun al
cuvântului, a dicã am aºteptat nepe rmis de mult, însã ,
trec ând di nspre Ungaria  spre Austr ia , apoi spre
Germania ºi spre Franþa, z iua sau noaptea, nimeni nu
ne-a mai oprit de cât pentru câte va minute. A m fost
extrem de mirat c ãci nici n-am mai fost opriþi când am
trecut din Ge rmania în Franþa, ca trenul prin haltã, cum
se zice.

Admiram c u emoþie, cu sentimente  a meste cate
Turnul Eiffel din Paris. Ajunseserã ac olo cam pe la 7
seara . Voiam sã urcãm ceva mai târziu, sã  admirãm
Parisul de  la ultimul etaj, cam pe la 10 noaptea. Mã
preve nise cineva , din þarã, sã urc la ora aceea, din douã
motive: Parisul aratã ca  o adevãratã bijute rie, mai ale s
cã te poþi urca ºi roti, ca sã  poþi localiza  de ac olo orice
punct, luminat feeric, a l oraºului.  Apoi era spectacolul
de lumini a l Turnului, cu fasc icule laser, c e þinea doar
10 minute, în jurul ore i 10 se ara. Coroborat cu uriaºul
spec tacol de  lumini pe c are þi-l ofe rã oraºul, cuvintele
sunt de prisos. Vizitându-i apoi muzee le ºi punctele
culturale ºi turistice mai importante, mi-a m dat se ama
c ã îº i merit ã c u prisosinþ ã nume le de  � Oraºul
Luminilor�, ºi la propriu, ºi la figurat. Aºteptând grupul
la baza Turnului, unde ne dãdusem întâlnire(desigur
cã ghida  noastrã  întârzia ca întotde auna) m-am aºezat
pe  o bancã ºi urmãrea m spectac olul lumii. Inºi din toatã
lumea � thailandezi, japonezi, coreeni, cazahi, polonezi,
bulgari - dar cine mai poate enumera  toate neamurile
pãmântului ce se a ºe zaserã, cuminþi, adicã  civiliza þi,
doi câ te doi, la rând, în liniºte, fãrã sã fie nevoie de
vreun poliþist sã facã  ordine. Totul ºirul era dirijat spre
casele de bile te , înaintându-se destul de repede  pe douã
coloane, unde se pã trundea pe  la douã case, cu niºte
cozi c am de  150m. Nimeni nu intra în faþã , nimeni nu
se agita. Vã daþi seama ce organizare era în interiorul
Turnului, unde se aflau ºi se deplasau cam o mie de
turiºti odatã , cu lif turi ºi pe scãri �

La un moment da t, pe la jumã ta tea unei astfe l de
cozi, am a uzit o vã icãrealã , o agitaþie. Toa tã lumea  ºi-
a întors priviri le într-acolo. Mi le -am întors ºi eu.
Vãzuse m mai devreme la coada acee a, douã � pirande� .
�Ce ca utã aste a la coadã  la  Turnul Eiffel?�  m-a m
întreba t ne dumerit. Le-a m recunoscut de la o poºtã cã-

s �de-ale noastre�. Îmi ve nea sã mã duc  la cãlãtorii din
jurul lor  sã-i previn. Eram Stan Pãþitul. Odatã, în Ploieºti
Sud, mã pre venise o cunoºtinþã sã f iu ate nt la ca sele  de
bile te da r, când am ajuns în Ploieºti Ve st, tot timpul cu
mâ na în buzunar, am constatat cã  rãmã sesem fãrã restul
de la bilete. O astfel de �pirandã� se urcase lângã mine în
autobuz, iar la o curbã, am scos pentru o clipã mâna din
buzunar, sã mã prind de barã�Revenind la Turn, niºte
americani deve niserã  vic time. Rãmãsese rã fãrã acte, fãrã
bani, fãrã carduri, fãrã  pa ºapoarte, fãrã te lefon, adicã fãrã
nimic. Am aflat cã erau din California � tatãl ºi fetiþa. Am
rãmas mut, gândindu-mã la câtã disperare  citeam pe chipul
fetiþe i care mai devreme þinuse o poºetuþã , probabil cu
actele, cam la ve dere, în mânã. N-am vã zut nici cel mai
mic  gest sc hiþat de tatã sã -ºi certe copilul. N u ºtiu ce-au
ma i fãcut. În Turn n-au mai suit. Nu mai avea u bani. N-
am putut sã-i întreb c um vor ajunge la hotel. Nu le ºtiam
limba. A doua zi le-am întâlnit, în altã parte, în piaþa Con-
corde, pe  ce le douã � pirande� . De  unde sunte þi? Din
Teleorma n. ªi de ce  furaþi?. �Dacã-s proºti!� A tunci am
rea lizat cât de multã  sufe rinþã puteau produce  ele într-o zi
�plinã�, mutându-se  de  la o coadã la alta, sau dintr-un loc
în altul! Da r într-o sãptãmâ nã! Dar într-o lunã?! Dar într-
un an! ªi câ t strâ ngeþi pe zi? �Cât putem ºi noi: 50, 100,
200, dupã posibilitãþi ºi dupã noroc�. Ac um câteva zile
am aflat pe un canal de ºtir i cã poliþiºtii români colaboreazã
cu niºte procurori francezi  sã  rec uperez e niºt e case
þigã neºti din Timiºoara. Înseamnã c ã problema e gra vã
dar, totuºi se miºcã ºi la noi ce va. Dacã nu facem noi
ceva, tot ne împing alþii de la spate�

Întâmplarea respectivã mi-a zburat gâ ndul la o alta ,
de data aceasta în Estul Europei, c u vreo 20 de ani în
urmã. Descinsesem într-o iarnã în Kiev, urmând sã plecãm
în ac eeaºi zi, spre searã, cu avionul spre Soci, pe þãrmul
Mãrii Negre , sã petrec em revelionul la un hotel foarte
luxos, parcã Jemciujina(Perla) se numea. Cineva din grup
a avut  ideea  cã  a r fi mai bine sã sc himbãm legal, leii pe
ruble , în Kiev. S-ar putea ca la Soci, de Anul Nou, sã
gãsim casele de sc himb închise. Ne -am ºi înfiinþat noi,
româ nii, la o a stfel de casã de schimb,  sau banc ã, nu prea
ºtiu c e-a fost. Stãteam cuminþi la rând. Între noi, se  tot
împingeau ºi vreo douã-trei ucrainence. O bãtrânã, elegant
îmbrã catã, parcã o vãd ºi acum, cu o hainã neagrã, de
astrahan,la gât cu un guler  de vulpe argintie, pe braþ c u o
poºetã asortatã, cu niºte c iz me pe care le invidiau toate
soþiile noa stre din grup, ciudat, se tot muta, printre noi,
de la o coadã la cealaltã . La un moment dat, fãrã sã ne
dãm seama, dispar ceilalþi ucra ineni � un bãiat ºi o fatã
care trecuserã pe la  o casã, dar  o vedea m pe bãtrânã  cã-ºi
ia rãmas bun de la noi cu o reverenþã demnã de o prinþesã .
N-a m înþeles ce -a z is, dar  ge sturile vorbeau de  la sine. La
o amabilitate desã vârºitã, n-am putut rãspunde dec ât cu
niºte gesturi ºi niºte  zâmbe te bine voitoare ºi încântate.

Când sã-i vinã  rândul la o casã unei colege de grup, i
se face rãu. O  ve dem cã se  îngãlbeneºte, ca utã înfr iguratã
în poºetã, o datã, de douã  ori, se cautã  în buzuna re, se tot
uitã împre jur, întreabã ºi pe vec ina de  lângã ea  de
portmoneul c u acte. Nimic . Baba! A ma i z is cineva . Am
încerca t s-o cãutãm, am ieºit în stra dã. Naivi. Cole ga
noastrã a fost nevoitã sã cã lã tore asc ã fãrã ac te  ºi fãrã bani
la Soci, la Baku ºi l a Mosc ova. Neca zurile de acum
începea u. N u mai putea plec a din Mosc ova oda tã cu noi.
N-a vea paºaport. Consulul nu era în þarã, sosea dupã Anul
Nou. A rãmas bia ta femeie plângând în hotel înc ã o
sãptãmânã, pânã ºi-a rezolvat problemele cu actele. Noroc
cã omenia româneascã s-a dovedit e ficienþa încã o datã ,
atunci câ nd a fost vorba de resursele f ina nc iare ale
nãpãstuitei�

Aveau ºi ucrainenii �pirandele� lor. Mai rafinate ...
Uneori, se-ntâmplã sã ai ºi noroc. Eram în Atena. Tot

grupul nostru urma sã asiste la ceremonia schimbãrii gãrzii
ca re , drept sã spun, e ra  un mi c spect acol demn de
admirat(dar nu ca  cel din Piaþa Roºie din Moscova , de la
Mausoleul lui Lenin!) : opincile soldaþilor, costumaþia
popularã împrumutatã pa rcã de la noi, adicã : iþar i, fustar,
bete, brâu, cãc iuli puse  într-o parte, cu niºte puºcoace pe
spate , ca  cei din tablourile lui Grigore scu, repreze ntând
soldaþii români de la Plevna. Ma i era o jumãtate de orã

pânã la eveniment, aºa cã, pe o zã puºe alã ce se  instalase
temeinic, era luna a ugust, lunã de foc la greci, am poposit
într-un parc destul de rãcoros ºi ne-am aºezat pe niºte
bãnc i în jurul unui la c obiºnuit, a dmirând niºte raþe
domestic e, pa rcã  nesupravegheate  de  nimeni. Era u
încânta te ºi fãc eau o gãlãgie grozavã când cineva le
arunca bucã þi de  pâ ine, biscuiþi, covrigi, cam ce avea
omul la îndemâ nã. Ghidul (tot de ghide am avut parte !)
dã adunarea. Ne �încolonãm� pe  o alee ºi pornim într-
un pas mai vioi, cã ci se  a propia schimbarea gã rzii .
Ajungem pe parte a rez ervatã vizitatorilor, sub niºte
portocali. Dintre toate grupurile care s-au perindat pe
acolo în atâte a zile, nimeni n-a ridicat mâna sã atingã
mãcar una, ma i ales cã  nu pãre au suficient de c oapte, ca
sã fie consumate. Cu toate acestea, unul de-a i noºtr i, a
fãc ut-o� Portoc al el e din pomul  res pec tiv era u
artif iciale�

          Totuºi, la o tarabã  din a propiere, se vindea u
portoca le. Soþia dã sã scoatã  banii din poºe tã: Care
poºe tã? Care act e? Care ba ni ? Ca la o c omandã �
apucasem sã spunem totuºi cuiva din grup ce-am pãþit �
am fãcut stânga împrejur, aduc ându-ne a minte  cã poºeta
rã mãse se  a gãþa tã de  bra þul bãncii pe ca re stãtusem.
Pentru prima datã soþia mea, care în ruptul capului n-a
vrut sã  alerge vreodatã , indiferent de situaþie � atunci
m-a întrecut. Alerga m în urma ei, gândi ndu-mã la
cortegiul  de neplãce ri: ambasadã, consul, paºaport ,
bulet in, bani, dec laraþ ii, c he ltui eli i nut ile , ne rvi ,
disconfort tota l. O  cãlãtorie ce  pãrea o izbândã s-ar  fi
transforma t într-un coºmar. Când dau sã dau c olþul pe
aleea  dinspre lac, apare soþia , n-am vãz ut-o niciodatã
ma i fericitã, cu poºeta þinând-o la piept, ca pe  o comoarã ,
cu braþe le a mândouã  � o ºi c ontrola se  deja, totul era în
regulã. Îmi spune cu un ae r triumfã tor: �Erau pe bancã
doi bãtrâni, probabil pensionari. Când m-au vãzut cã
mã reped la  poºe tã , mai sã mã  opreascã. A trebuit sã-i
conving cã-i a mea spunându-le nume le ºi câþi dolari
aveam. Am vrut sã  le mulþume sc  ofe rindu-le câte va
drahme. N u ºtiu c e tot zice au pe limba lor, dar ge sturile
vorbeau de la sine: ne refuzau c u vehemenþã, de pa rcã
le-a m fi adus ce a mai mare jignire.�

         Am rãmas acolo, uitâ nd de spectac olul gãrz ii,
privind liniºtiþi  raþel e care-ºi vedeau de tre aba  lor ,
mã cãind mulþumite . ªi nu erau nic i mãcar lebede...

         Cãl dura  ac eas ta de  august grec ea scã
amplific atã de transpiraþia c ând rece, când fierbinte a
posibilei pierderi a ac telor, m-a trimis cu gâ ndul, când
ne-am mai liniºtit, înapoi, la o e xperienþã, de acest fe l,
la Mosc ova. Eram ca zaþi la  hotel Rossia � cam de vreo
6000, se spunea, de  locuri. Cine a auzit de ac est hote l,
ºtie despre  ce vorbesc. Cãutasem prin toate oraºele ºi
prin toate maga zinele, cu asiduitate, mã rugase fratele
meu în þarã, o râºniþã de cafea, � Kafemolca� � cum
spune au ruºii. Ori n-a m cã utat unde trebuia, ori nu se
gãse au nici la ei, ma i aveam vre o douã z ile  sã plecãm, ºi
eu � tot  fãrã �kofemolc a�. Pusesem la lucru pe toþi
me mbrii grupului, pe ghidul rus � nimic. Ce-mi dã prin
cap în preajma ple cãrii? S-o rog pe fe meia de serviciu
din camerã, poa te mã  descurcã. Zis ºi fãcut. Prin gesturi,
prin puþina  rusã pe ca re o ºtiam, a înþeles ce vrea u, i-am
dat 30 de ruble pentru douã bucãþi. Îmi promite cã în
dimineaþa urmãtoare le aduce. Dupã ce ple acã, soþia-mi
ºopteºte: �I-am dat noi banii, da r nici n-am întrebat-o
cum o cheamã!�. �ªi da cã-mi spunea  c ã o chea mã
Ludmila ºi ea era  Svetlana , nu-i tot aia?  Dac ã pierdem,
pierde m.�  A doua z i, o femeie de vre o 40 de a ni,
ciocãne ºte la ora 8 fix la uºa noastrã  ºi scoate, uitându-
se cu ma re grijã, în toa te pã rþile, cele douã râºniþe. ªi
restul de  2,50 ruble. Se scuzã c ã Ludmila n-a putut veni.
Le-a trimis prin ea. Am dat sã -i lãsã m restul. A refuza t.
Norocul nostru cã am avut  rãmasã o jumãtate de coniac
la noi�

Dintr-o datã , scriind aceste rânduri, îmi dau sea ma
cã în Est sa u în Vest, pe unde am fost cazaþi, în orice
hotel, niciodatã , nimeni nu ne -a predat sau nu ne -a luat
în primire inventarul din camere, aºa cum se obiºnuieºte

Titi Damian
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Aurel  Anghel

Drumurile mãtãsii
Motto: Douã lumi strãbat cu tine-n gând,

�Drumul mãtãsii-mi pare mult prea lung,
Iubirea mea se-mparte ºi e departe! -IRIS

Mãtasea...Nankigul , dudul DIN FAÞA CASEI
NOASTRE...dudele...unduirea moale a cearºafului
care îmbracã pãtura m-au trezit din nou la ora 7 în
patul de la etaj al Ioanei pe care mi l-a eliberat pentru
cele câteva luni cat  voi locui aici în tara mãtãsii.

Mã trezesc ºi bâjbâi prin pat dupã cartea pe care
am lãsat-o asearã, lângã o cãrþulie de rugãciuni.
.Citesc Middle Sex, o carte pe care am amânat-o de
câteva ori, sunt prins acum defini tiv între filele ei
ºi gãsesc fãrã sã vreau pasaje care just ifica deja
înscrierea ei în lista bibliograficã a celei de a doua
cãrþi despre China pe care am început  deja sã o scriu.

Citesc la aceasta carte aflu tulburãtoarea poveste
a lu i Lefty ºi  Desdemonei, greci  refugiaþ i în
America, bunici i autorului  cãrþi i ºi  pornesc cu
personajele înapoi, acolo de unde vin, în România
ºi într-un sat Cocora în care pãtrunsese demult ºi la
noi taina gogoºilor de mãtase, a duzilor ºi a tot  ce
m-a legat în copilãrie de aceasta poveste uluitoare
a drumului mãtãsii chinezeºti.

Pãrãsesc pentru câteva minute cartea ºi  mã
trezesc lângã mama mea pe care o aud vorbind clar:

- E nanching ,mama, e mãtase de nanching.
- Dar de ce îi  spune nanching?
- ªtiu eu, aºa îi zice, nanking.
- Dar nakingul ce este, insist  eu zadarnic.
Au trecut mulþi ani pana ce am aflat ca nachingul

este rostirea româneasca a cuvântului NANJING,
de unde poate venea acea mãtase frumos coloratã
pe care o mângâiam, care mã fascina cu frumuseþea
ei  ºi pe care de la o vreme o vedeam acoperind
trupurile tinerelor care �ieºeau la horã�, ºi de care
eram ºi eu destul  de interesat ,mãcar sã le vad cât
erau de frumoase.

Mã aflu aici ,în þara nancingului pentru a doua
oarã ºi  mã tot întreb cine a hotãrât  ca tocmai eu sã
fiu cel  care, la vârsta bunicilor mei sã ajung în China,
sã aflu ºi sã vãd cu ochii mei aceasta þarã unde
mãtasea es te la ea acasã.

Mãtasea, de ce o adorãm?.
Mãtasea este unul din lucrurile pe care le ador...

Si nu doar vara aceasta, ci în orice anotimp, în orice
cl ipã. Atingerea ei diafanã ne inspirã !

Probabil ºi tu porþ i mãtasea, sigur ai, cel puþin, o
cãmãºuþã de mãtase... Dar, ºtii care este istoria ei ºi
cum este produsã? Aflã despre mãtase toate aceste
detali i, precum ºi caracteristicile ei, ºi, mai ales,
de ce este atât  de adoratã de femei!

�Conform unei legende din China anticã, într-
o zi din anul 2640î .Hr. prinþesa Si Ling-ci  ºedea
sub un dud, când o gogoaºã de vierme de mãtase
i-a cãzut în ceaºca de ceai: când a încercat sã o
scoatã , a observa t cã gogoaºa începuse sã se
deºire în l ichidul fierbinte.  I- a înmânat
servitoarei capãtul firului º i i-a spus sã o ia din
loc. Servitoarea a ieºit din camera palatului, apoi
a ieºit pe porþile palatului  ºi din Oraºul Interzis
ºi a mers un kilometru pe drumuri de þarã pânã
când a terminat de desfãºurat gogoaºa.

Cum a fost descoperitã mãtasea?
Legenda spune cã mãtasea a fost descoperitã,

cu aproximaþie, în anul 2640  i .H de cã tre
împãrã teasa  Chinei , Hsi  Ling Shi , care a
manifestat o curiozitate deosebita faþã de viermii
de mãtase. Împãrãteasa a învãþat sa desfacã firul
de mãtase de pe cocon ºi sã facã material  din el.
Acesta reprezintã motivul  pentru care în China
s-a  dezvo ltat pentru prima oarã industria
mãtãsurilor, si motivul, pentru care aceastã þara

deþine, în continuare, monopolul producerii de
mãtase. �(Jeffrey Eugenides, Middlesex,Editura
Polirom Iaºi, 2005

Citesc ºi mã strãduiesc sã caut capãtul firului
de care m-am agãþat sã strãbat de douã ori
drumul invers de unde a pornit mãtasea º i
legendele ei.

În apropierea Shanghaiului  la câteva ore de
mers  cu maºina  se aflã Hanhzohou, oraºul
mãtãsii. Acest oraº a intrat în istorie prin aºezarea
sa , la capãtul marelui canal  Da Yunhe, care
merge pânã la Beijing, prin mutarea în secolul
12, în timpul dinastiei Song a capitalei  þãri i ca
urmare a marilor invazii din Nord. Este un oraº
de peste ºase mil ioane de locuitori,  renumit
pentru fertil i tatea pãmânturilor care î l
înconjoarã, prin arhitectura sa strãveche într-o
îmbinare originalã cu cerinþele unui oraº mod-
ern. Renumitul lac Xi HU, lacul  de vest de o rarã
frumuseþe a fost secole la rând sursa de inspiraþie
pentru renumiþi poeþi  ºi scriitori ai Chinei.

Notez aceste date din surse bibliografice ºi
gândul se întoarce din nou acasã; mã vãd cocoþat
în vârful dudului din mijlocul curþii noastre, cu
o basma a bunicii legate de gât culegând frunze
de dud pentru viermii pe care i -am crescut câþiva
ani �ca sã scãpãm de sãrãcie�, cum l-am auzit pe
tata când a venit de la primãrie cu un pliculeþ în
care erau câteva  grame de seminþe negre
asemãnãtoare cu cele de mac.

Era imediat dupã marea secetã din 1947, când
în afarã de grâu ºi  porumb, orz ,ovãz ºi dughie,
am început sã semãnãm rapiþã, sfeclã de zahãr,
sã facem rãsadniþe pentru tutun . Era clar cã
rãzboiul adusese nenorociri  uriaºe,  dar º i
schimbãri în viaþa þãranilor mei, a pãrinþilor ºi
bunicilor care strâmbau din nas când intrau sã
dea  de mâncare � la ãia�, nici  mãcar nu le
pomenea numele.

   - Am ajuns rãu, maicã, am ajuns sã creºtem
viermi, arde-i-ar focul , auzeam pe câte o femeie.

Dar dupã ce au tras primele fire ºi au înþeles
valoarea borangicului, parte din gogoºi nu mai
erau duse la centrul de colectare ºi aºa am vãzut
apoi acele minunate ii cusute cu fire de borangic.

ªi mi-am mai amintit azi aici, în þara Mãtãsii
ºi a  borangicului întâmplãri de demult, când
aproape toate ºcol ile erau obligate sã creascã
viermi de mãtase, sã punã duzi  în jurul  ºcol ilor�
Sunt multe ºcolile care au plantat atunci  duzi, care
au crescut,  fac frunze ºi  fructe ºi cãrora în
România nu le dã aproape nimeni atenþie.

Nebunia creºteri i obliga tori i de viermi
devenise aproape o molimã.

La o ºedinþã cu directorii , inspectorul  care
�rãspundea de viermi�, anunþã cu gura plinã la
sfârºitul ºedinþei respective: - Directorii cu viermi
sã rãmânã, cei lalþi sã plece. Au rãmas cei cu
viermi care au primit indicaþii preþioase .

Aici în China creºterea viermilor de mãtase e
ocupaþie, e ºtiinþã, e artã, e tradiþie ºi  legendã.

Încã o datã îmi explic forþa acestei uriaºe þãri
a cãrei culturã strãveche cuprinde ºi  arta mãtãsii,
dar ºi firele pe care le-au întins ei peste veacuri
în toatã lumea ºi mai ales în zilele noastre când
ele se întind cu forþa lor nevãzutã ºi cuceresc noi
pieþe, noi þãri, noi teritorii  ,  toate pornite din
frumoasa legendã a prinþesei Si l ing-ci.

         Aurel Anghel

pe la  noi. Undeva, c red c ã la  un hotel din Leningrad (azi
Sankt Petersburg) când sã pãrãsim ca merele înainte de a
ple ca spre ae roport, femeile de serviciu îºi fãcuserã încã o
datã datoria: pe  gea mantan, a m gãsit câteva cope ici, pe
care n-am mai catadixit sã le ridicãm de sub pat, unde ne
cãzuserã din buzuna re. Gestul acelor femei simple m-a
pus pe gânduri. Explicaþia sã f i fost numai din teama cã îºi
vor pierde loc ul de  muncã sau, pur ºi simplu, este vorba
de  educaþie, în ultimã instanþã, de civilizaþie, deprinsã, prin
exerciþiu, din copilãrie?

Se pare cã numai arabii au gã sit reme diul împotriva
hoþilor. Iatã ce zice versetul 38 din sura Al-Ma�ida: �Ce lor
care furã, tãia þi- le mâinile c a rãsplatã pentru fapta lor�.

Doamne fereºte, mi-am zis, ce s-ar  face tele viziunile
noastre azi dacã noi am trece  aºa, printr-o poruncã  divinã ,
la Islam. A r defila pe acolo, deschizând cu greu uºile ,
numai oameni ciungi de câteva degete, de o mânã, de
ambele. Ba chiar ologi. Ar deschide uºile studiourilor, chiar
ºi cu dinþii, cu gurile, sã spunã întregii þãri cã  ei sunt curaþi
ca  lac rima, dar  justiþ ia- i st râ mbã , ca  s unt vic ii de
proce durã�De-a bia ac um am început eu sã înþeleg se nsul
proverbului românesc:�Cine  furã a zi un ou, mâine va  fura
un bou!�E un proverb aplicat gãinarilor c ãci, dupã  cum se
vede treaba, trebuie adaptat re alitãþilor, adicã�Cine furã
ziua un bou, seara va fura o turmã!� Stau ºi acum ºi mã
gândesc cum, trecând prin Bavaria, dar  ºi prin Alsacia,
admiram, aproape pe înserat, turme de vite pãscând liniºtite
în niºte þarcuri ºi nimeni nu dãdea  se mne cã ar avea intenþia
sã le ducã ac asã ! Se vedea u grajduri ºi adãpã toare auto-
mate ac olo, nu cred cã le pãze a cineva noa ptea. Pe un
post de televiziune românesc cineva povestea cum, în
Ir landa, niºte � negricioºi� de-ai noºtri, ajunºi acolo numai
pe cãi de  e i ºtiute, tãiaserã numai pulpa  din spate a unei
vaci, adicã îºi luaserã numai cât le-a  trebuit, lãsând-o în
agonie, spre oroarea irlandez ilor, care se între bau:� De  ce
n-or f i luat-o toatã, ca sã nu se mai chinuiascã bietul ani-
ma l?�

N.B. De-abia a cum  înþeleg eu douã lucruri c are ne
pun pe noi, românii, faþã  în faþã cu a lþii, �de  dincolo� .
Primul � am fost contrariat, în Occident, fie în localitãþile
ma i mici, mai ma ri sa u în oraºe, de absenþa gardurilor la
ca se, la  curþ i, la grãdini (erau, ce-i drept, ºi unele
orna mentale!)  dar, mai ales, de absenþa poliþiºtilor  sa u a
jandarmilor. Dar despre  asta într-un numãr viitor...

Al doilea fapt, se  poate dovedi, e xistã înregistrarea! �
ºi mai c ontrariant: într-o emisiune la televiziunea naþionalã
prin anii�92, apare taica Brucan (D umneze ul lui sã nu-l
ierte  de tot, o sã explic imediat!) într-un inte rviu în c are
re porterul, om de bun simþ, observa cã �Legile-s prea
permisive, se furã pre a mult în þara a sta, ce-i de fã cut?�.
Rãspuns sec : �Lasã -i  sã fure , cum pute m construi
capitalismul românesc, cu cârca? �N�a ºa?, domnule oracol,
de acolo de  unde eºti, va sã zicã chestia cu furatul a fost o
politicã de stat!  ªi noi votam ca  proºtii, adicã fãce am
democraþie!  Acum c ine sã-i mai opreascã din fura t? Hoþ
pe hoþ?�

Iertaþi-mi acest obse dant �încep sã înþeleg�. Înþe legeþi
dumnea voast rã  de c e au dispã rut � pe  ºe st�, cu le gi
�permisive� CAP-uri, I .A.S-uri, sisteme de irigaþii, vapoare
de tot fe lul, uzine , fabrici, vagoane, cã i ferate, ºi c ine mai
ºtie câte, ºi cã în ultimii 17 a ni s-au construit mai multe
palate ºi vile cât toatã burghezo-moºierimea la un loc în
vreo câte va secole?  D e ce sunt ma i multe Jeepuri în
Bucureºti dec ât în Paris ºi de ce sunt mai multe Roveruri
în Bãrbuleºti decât în Bucureºti? Cui sã  te mai plângi?
Justiþiei, þi se  va spune. Care justiþie? Procuraturii. Care
proc ura turã ? D.N.A.-ului. Ca re D.N.A ?

 �S-a întors maºina  lumii�!�, vorba  Poetului�Sau
sã-l parafra zãm pe Dante:�Lãsaþi orice  speranþã, voi ce
trãiþi în ace st Infern Moral!�

PRIVINDU-NE  ÎN
OCHI� PRIN

EUROPA
(urmare din pagina 12)
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Puþinã lume ºtie cã în satul  Broºtenii  Vechi
(partea de vest a satului de reºedinþã al comunei
Ion Roatã) a locuit un boier: Ioniþã Dinu-Roºu,
ctitorul bisericii  cu hramul Sf. Ioan Botezãtorul,
din locali tate. Anul acesta s -au împlini t 200 de ani
de la naºterea sa ºi 100 de ani de la moarte. El face
parte din categoria de boieri  care au obþinut acest
titlu la mijlocul secolului al  IX-lea.

Înaintaºi i lui Ioni þã Dinu  sunt  originari  din
Grindaº i,  sat  component  al  comunei Valea
Mãcriºului . Tatãl sãu se numea Dinu sin Dinu
(sin=fiu), iar bunicul , dupã cum se vede, tot Dinu
ºi  el, s -a cãsãtorit  cu boiereasa Ioana.  Despre
originea ei nu ºt im nimic, dar faptul cã a fost fatã
de boier este o certi tudine. Pe baza acestei origini,
nepotul sãu, Ioni þã, a primit t itlul  de boier.

Dinu cel bãtrân a fost  sluj itor, p robabil o
cãpetenie cu grad mai mare,  cãci  numai aºa se
explicã mariajul  cu o fatã de boier. Porecla de Roºu
i se t rage de le uniforma de roºiori pe care o purta.
De la aceeaºi uniformã roºie provine porecla Roºca,
precum º i numele satu lui  Roº iori , din judeþul
nostru. Ioana, fata boierului, i-a adus  lui  Dinu o
zes tre consisten tã: pãmânt , vite ºi alte bunuri.
Aceas ta i-a permis fiului sãu, Dinu, sã deschidã
un  han în apropiere de pãdurea Redea, apoi  încã
douã, în Broº teni i Noi ºi Condeeºti. Acestea i-au
spori t averea ºi  i -au permis sã cumpere noi
suprafeþe de pãmânt, inclus iv în satul  Broºtenii
Vechi, unde s-a stabili t în preajma anului 1830.

Ioniþã Dinu, fiul lui Dinu sin Dinu, s-a nãscut
la Grindaºi, în anul 1807. Cu puþin înainte de 1830,
s-a însurat cu o fatã de slujitor din sat , lucru pe
care tatãl sãu nu l-a suportat, alungându-l  de acasã.
Rãmânând fãrã mij loace de subzis tenþã, tânãrul a
fost nevoit sã renunþe la prima sa soþ ie º i sã se
cãsãtoreascã cu Maria Vavici, o fatã de origine
sârbeascã, din Afumaþi. Pe vremea aceea, în mai
multe sate din preajma Bucureº tilor, se aflau familii
de sârb i ºi bulgari, fugiþ i în  timpul rãscoalelo r
antiotomane, de la începutul secolului  al IX-lea.
Erau zarzavagii  º i lãptari bogaþi  care îºi desfãceau
produsele în târguri le bucureºtene. Dintr-o as tfel
de familie provenea ºi jupâneasa Maria.

Dinu sin Dinu ºi fiul sãu, Ioniþã, s-au aºezat pe
Muche, un loc mai ridicat al satului Broºtenii Vechi,
din vecinãtatea luncii Ialomiþei , înainte de anul
1838, când satul, numit în vechime Alexenii de Jos,
se afla în luncã, la Palancã, un toponim din partea
de sud a comunei. Dupã marele Zãpor (inundaþii )
din anul  1838, satul s-a mutat pe actuala vatrã ºi s -
a numit Broºtenii Vechi. Aºadar, cei veniþi de la
Palancã i -au gãsit  pe Muche pe Dinu ºi pe fiul sãu,
Ioniþã, care aveau gospodãri ile în locul unde stã,
astãzi, Coman Petre. În jurul lor se mai aflau ºi
alte câteva gospodãrii. Prin venirea celor refugiaþi
din calea apelor (circa 20 de familii), s-a întemeiat
satul Broºteni, cãruia locuitorii  i-au spus Broºtenii
Vechi, dupã care, câþiva ani mai târziu, s-au mutat
ºi sãtenii din Vlãdeni, vecin cu Alexenii de Jos, ºi
au format actualul sat Broºtenii Noi.

IONIÞÃ DINU,
un boier în satul Broºtenii Vechi
Cu jupâneasa Maria, Ioniþã Roºu a avut mai

mulþ i copii, dintre care Stan, Anghel  ºi Hristache
au fost  longevivi . Ceilalþi au murit de tineri. Se
pare cã uni i dintre copii s-au nãscut în Bucureºti,
între anii 1845-1855. În acea perioadã, Ioniþã s-a
ocupat cu comerþul , având o prãvãlie în Capitalã.
Din banii  obþ inuþi, a mai cumpãrat pãmânt  în satul
Broºtenii  Vechi , as tfel încât averea sa a crescut
considerabil. Despre proporþi ile acesteia ne putem
da seama luând în considerare faptul cã fiecare
dintre bãieþ i a primit, la însurãtoare, cel puþ in 20
de hectare de pãmânt, mai multe hectare de pãdure,
vite, oi º i alte bunuri. ªi  tot  i -au mai rãmas bani
mulþ i, încât a reuºit sã ridice actuala bisericã din
Broºtenii Vechi.

Ioniþã a obþinut t itlul de boier prin diploma datã
de domnitorul Gheorghe Bibescu, în anul 1845,
datã la care tatãl sãu murise. Trebuie precizat  cã
intrarea în rândul boierimii , castã greu accesibi lã
în  societatea de atunci , nu  era lucru uºor. În
acordarea acestui ti tlu au cântãrit  greu atât averea
sa,  cât º i originea boiereascã a bunici i sale.
Bineînþeles, rangul de boier î i aducea mai multe
privilegii  de care beneficiau, încã, cei din clasa
respect ivã.

Lucrarea, pentru care consãtenii sãi trebuie sã-
i fie profund recunoscãtori lui Ioniþã Dinu ºi, mai
ales soþiei sale, Maria, este construirea biserici i din
sat. Timp de 50 de ani, locui tori i satului au fost
nevoiþi sã meargã la slujbã ºi  sã-ºi conducã morþii,
pe ul timul drum, la biserica din Cioara (Sluji tori).
Pe orice vreme, ei erau nevoiþi  sã strãbatã 3 km
pânã acolo. Ideea de a-ºi folosi  averea în folosul
comunitãþii a avut-o Maria, evlavioasa soþie a lui
Ioniþã Dinu-Roºu. Aceasta l -a convins sã renunþe
la p lanul  sãu de a mai cumpãra pãmânt ºi sã
foloseascã banii  pentru rid icarea unui lãcaº al
Domnului. Sãtenii erau puþini la numãr ºi sãraci ºi
nu aveau cum sã-ºi permitã o asemenea lucrare atât
de cost isitoare.

Biserica din Broº ten ii  Vechi  are o istorie
interesantã. Dupã ce jupâneasa Maria l-a convins
pe soþul  sãu, Ioniþã, sã-ºi cheltuiascã averea în
folosul comunitãþi i, acesta s-a pus pe treabã. Încã
din vara anului  1883, a tocmit þigani din Broºtenii
Noi pentru a face cãrãmida necesarã ºi  a cumpãrat
gr inzile, scându ra º i  celelal te mater iale de
construcþ ie. Astfel, în primãvara anului 1884, a
început construirea bisericii . Ca zidar, a fost angajat
meºterul  Gheorghe Boaºcã,
din Broº ten ii  Noi , care a
primit, împreunã cu echipa
lui, suma de 5000 de lei. Pe
mãsu rã ce cons tr ucþ ia
înainta, Ioniþã se entuziasma
tot mai mult de lucrarea sa.
La un moment dat, a intrat în
conflict cu meºterii pentru cã
el voia sã o mai  înal þe cu un
metru, dar aceºtia n-au fost
de  ac ord . Probab il ,
pretindeau sume prea mari de
bani ºi, cum omul nu  mai
avea, a fost nevoit sã renunþe.
Deoarece lucr area s- a
dovedit  mult  mai costisitoare
decât se aºtepta, Ioniþã Dinu

rãmãsese fãrã nici  un  ban. Pentru terminarea
construcþiei, a fost nevoit sã vândã 160 de oi, trei
vaci ºi doi cai, oprind doar un bou pentru masa din
ziua sfinþi rii  bisericii. A mai  fost ajutat ºi de cei
trei  fii ai sãi , care aveau gospodãrii proprii , ºi de
alþi oameni  mai  cu stare din sat. Astfel, a reuºit  sã
termine biserica. Mai avea însã nevoie de bani
pentru picturã. De aceea, el a umblat cu pantahuza
(cheta) prin târgurile ºi oraºele apropiate, pânã a
fãcut rost de suma convenitã cu pictorul.

Biserica a fost terminatã în vara anului 1885 ºi
a fost sfinþitã în ziua de 24 iunie din acel an, de
cãtre episcopul Gherontie, secretarul Mitropoliei
din Bucureºti. Pictura a fost realizatã de Dumitru
Theodo rescu -Buzãu, unul d intre cei mai buni
picto ri  din acea vreme, ajutat de ucenicul sãu,
Panait  Dumitru . Sfinþi rea bisericii  a fo st  un
eveniment memorabil. Episcopul  Gherontie, adus
de la Bucureºti cu o trãsurã cu ºase cai, a fost  primit
cu entuziasm de toatã suflarea satului. Cu acest
prilej, s -a pus o masã, în curtea bisericii, pentru tot
poporul. În acest scop, ctitorul a tãiat boul oprit
special pentru aceastã sãrbãtoare ºi a adus  90 de
vedre de vin de la Sãpoca ºi o cãruþã de oale. Fiecare
enoriaº prezent la sfinþire a primit câte un colac, o
bucatã de fripturã ºi  o oalã cu vin. Acea frumoasã
zi de varã a rãmas în amintirea credincioºi lor ca
una dintre cele mai fericite din viaþa lor.

Urmaºii  lui Ioniþã Dinu-Roºu au fos t, în marea
lor majoritate, oameni de calitate. Cei  trei fii ai
sãi, Stan, Anghel  ºi  Hristache, au ocupat funcþ ia
de primar al  comunei , în mai  multe rânduri. Fiul
cel mare al  lui Anghel, Constant in Anghelescu, a
ajuns administrator al  Pescãri ilor Statului, în timpul
regelui Carol  I, fiul  mijlociu, Nicolae Ioniþã, a fost
inspector în Ministerul Transporturilor, iar cel mic,
Vas ile Roºu, a fost un talentat avocat. Unica fiicã
a lui Nicolae Ioni þã, Aurel ia, a fo st  profeso r
un iversi tar la Facultatea de Cons trucþ ii  d in
Bucureºt i. De asemenea, Toma Ionescu, fiul lui
Hris tache, a ajuns con tab il-ºef la Pr imãria
Capitalei.

Ioni þã Dinu -Roºu a mur it  în  ziua de 26
septembrie 1907, la vârsta de 100 de ani, ºi  a fost
înmormântat lângã biserica pe care a ctitorit -o. El
a rãmas, pe bunã dreptate, una dintre cele mai
luminoase figuri  ale comunei Ion Roatã.

Prof. Ioan Man
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ªerban Codrin

Drumuri prin Vaterland,
þara minunilor (V)

(continuare în numãrul viitor)

Cu Rainer în stânga mea, la pupitrul computerizat
ºi complicat al automobilului , care fugea mâncând
asfaltul unei autostrãzi cu opt benzi , supraîncãrcatã
de indicatoare albastre, scrise cu alb, alergam spre
no rd, lãsând în u rmã landu l Hamburg,  parte
componentã, cu rang de oraº-þarã într-o republicã
federalã. ªtiam din cartea de geografie cã înaintam
spre peninsula Yutlanda, jumãtate alcãtuind landul
Schleswig-Holstein, cealal tã jumãtate ºi încã o
puzderie de in sule mari º i mãrun te fo rmând
Danemarca. Undeva la stânga, departe, vânturi le
loveau în Marea Nordului(Nordsee), spre dreapta,
într-o depãrtare la fel de agi tatã, se zbãtea Marea
Balticã (Oestsee, Marea de Rãsãrit). Autostrada era
tãiatã, pe mij loc, de o fâº ie îngustã, încãrcatã de
tufiºuri de trandafiri roºii, de o continuitate ciudatã.
Nu m-ar fi mirat, dacã aº fi mãsurat depãrtarea între
snopii înfloriþi, sã fi gãsit  distanþa egalã, calculatã
cu compasul  g rãdinarului  º i reglatã pânã la
amãnunþime, semn cã mã aflam în þara exactitãþii, a
celei mai  excesive exactitãþ i. S-a creat legenda
germanului perfect pânã la exagerare, desãvârºit în
toate, în materialitate ºi  în spiritual itate� Ei sã fie-
a dracului de impecab il itate! Oare nu a spus
Montaigne �Ce aroganþã stupidã sã ne socotim lucrul
cel mai perfect din univers�?(II, 12, 253). Autostrada
pare desãvârºitã, trandafirii o împart cu exactitate
în douã pãrþ i egale,  la un metru dincolo de
margine(îmi cer scuze dacã nu apreciez cu exactitate
distanþa), dupã o fâºie de pietriº alb, se aflã, roºcat,
cu semne de circulaþie, t raseul pentru bicicliºt i. Nu
pedaleazã nici unul , dar legiu itoru l german,
proiectantul la planºetã ºi constructorul de drumuri
ºi poduri  s-au gândit la el , la pietonul pe douã roþi,
pedale ºi ghidon? Când îl voi întâlni  pe primul, voi
consemna evenimentul, pânã atunci mã lãsam în voia
mirãrii ºi a întârzierii . Tufiºuri le enorme de soc abia
dãdeau în floare, pe când în pãdurile dimprejurul
Sloboziei se scuturaserã de multã vreme. Amânarea
de aproape o lunã de zile îºi  avea logica ei nordicã,
dar nici  o exagerare nu  încãpea între limitele
aceleiaºi  logici: de ce înflorea rapiþa? În poezia
japonezã este un simbol al primãverii, bãrãganul
ialomiþean îngãlbeneºte cât mai aurifer posibil spre
sfârºitul lui april ie, numai câmpiile peninsulei
Yutlanda, dragele de ele, se încãpãþânau în toate
nuanþele celui mai înflorit  chihlimbar. Ba mint, din
avion admiram aceeaºi culoare a luminii  vegetale
ºi-mi repetam �Nu eºti  raþ ionalã, d rãguþã,  eº ti
absurdã, vei fi cel mai idiot ulei de rapiþã, arde-te-ar
motoarele nemþeºti!�

Trandafiri, flori  de soc, rapiþã fãrã front iere ºi
mori de vânt� Nu mãcinau boabe, nu-l aºteptau pe
Don Quijote, ci produceau curent electric, zeci, sute
de centrale eoliene, rotite de curenþii  dintre mãri le
nordului. Lipseau stâlpii de înaltã tensiune, lipsea
reþeaua de izolatori  ºi de stâlpi  metalici, l ipsea
împletitura, nãvodul, lipsea industria sârmei  ºi tot
ce se putea face cu aceastã aþã metalicã, sârmã de
aur, sârmã ruginitã, sârmã în rât , sârmã în nas, sârmã
de rufe, sârmã la motor º i, nu în ult imul rând,
faimosul strigãt �Sârma!� În loc de obiectul filiform,
Germania pãr ea sã aibã moriº ti  lângã
moriº ti(înþelegeþi , rãsuci te de vânt) º i albastrul
brãzdat de nouri  destul  de rãzvrãti þi, pentru cã ploua
scurt, din senin, apoi se astâmpãra, pentru a începe
iarãºi ºi iarãºi, la fel, la repezealã, fãrã insistenþã,
cât sã te oblige sã pui în miºcare ºtergãtoarele de
parbriz.

  Nume de mici localitãþi, desigur sate, se citeau
pe indicatoare, dar nu se zãrea nimic, ce mult o casã,
de fapt, o cãsuþã, cu pereþii  învel iþi în cãrãmizi roºii,
cu acoperiºul de þiglã groasã, sãnãtoasã, de aceeaºi
culoare a focului violent; câteodatã, alãturi, câte o
magazie uriaºã, ca un dreptunghi cãrãmiziu, pãzea,
prin mãrime sora mai micã, mai neîncãpãtoare.

  Viteza de deplasare era de peste o sutã cinci
zeci  de kilometri pe orã, totuºi, din când în când, ne
întrecea câte un automobil mai grãbit, dar iuþeala
este o lege pe autostrãzi. În sens invers, dincolo de
bariera înfloritã a trandafiri lor, circulaþia se revãrsa
în valuri rapide. Întorcându-mã, am vãzut, din spate,
alergãtura tãcutã, discipl inatã, la rând, a motoarelor
de mare rapiditate, cu faruri expresive, ca niºte ochi
binedispuºi  sã-þ i vo rbeascã numai prin fo rma
ciudatã, fantasmagoricã, semnal cã fiinþele din inte-
rior îºi asumau roluri grele, încruntate, energice, fãrã
nici un rival cât era ºoseaua de perfectã în toatã
lungimea ei  spre Polul Nord�

În cele din urmã, nebunia alergãrii s-a mai calmat
ºi abia atunci mi-am dat seama cât  tremurasem de
fricã. Virând spre d reapta, în  cercu ri larg i,
coborâtoare, automobilul lui Rainer a trecut prin
scurtul  tunel sub autostrada grãbitã de deasupra;
drumul s-a îngustat la patru benzi, apoi la douã, s-a
mai umanizat pânã la recunoaºtere, aºa da, semãna,
frumosul  de el, cu  asfal tu l de acasã, dar fãrã
hârtoape; alãturi, fãrã bicicliºti , dar cu semne de
circulaþie, cu sãgeþ i pictate, cu cifre, nelipsita pârtie
pentru pedale�

Pe stânga, pe dreapta, înverzeau ogoare, orzul se
legãna; din loc în loc, aceeaºi ilogicã rapiþã. Cãutam
salvatoarele buruieni, captalanii zemoºi , vânjoºi,
ciulini i pregãtiþ i sã înfloreascã, susaiul, pelinul,
scaiul-dracului, limba-cucului pentru cã de aceea le-
a semãnat Dumnezeu sau botanica, fie aºa cum vreþi,
pe faþa pãmântului, sau abuzul de rapiþã anula dreptul
la exis tenþã a usturoiþei, orbalþului , ºteviei? Aproape
cã m-aº fi  întrebat, pas tiºã dupã magistrul  Francois
Villon, �Dar unde-s buruienile de altã datã?� Sã nu
exagerãm, câþiva maci supravieþuiau din loc în loc,
câte o floare albã, dar în rest, nimic, numai t reaba
exactã, perfectã, geometricã, a maºinii  de tuns iarbã.
Da, nici un fir de pãiuº mai înalt decât celãlalt:
egalitate totalitarã. Numai orzul  avea drepturi în þarã
ºi, bineînþeles, atotnelipsita rapiþã�

  Nici  pãdurea de b razi nu a scãpat : iatã-o
nãpãditã de desãvârºire. Nici o crenguþã ruptã,
cãzutã,  trunchiurile pãreau curãþate pânã sus, în
valuri de cetinã, ca niºte catarge lustruite, ca o
încãlcare flagrantã a zicalei : �Nici o pãdure fãrã
uscãturi��

  Pânã la urmã ne-am oprit pe malul mãrii: pe o
plajã relat iv  îngustã bãtea vântul,  seara pãrea
aproape, cerul  se învineþ ise, cãpãtând  culoarea
valurilor. În vârful stâlpilor uriaºi de beton, departe,
aripile centralelor eoliene se roteau fãrã zgomot;
numai noi trei priveam în susul ºi în josul nisipurilor,
lipsa oamenilor accentuând un frig inexistent  fizic,
dar prezent psihic. Am întrebat încotro se aflã
Sued ia. Rainer mi-a arãtat într-o cu totu l altã
direcþie:�Este uriaºã, este peste mare. Acum urcãm
spre nord, spre Danemarca, Suedia se întinde relativ
spre nord-est, este o þarã mai încãpãtoare decât
Germania, vara cu  zile lungi , iarna cu  nop þi
po lare�� Prin  ceru l vânãt  s imþeam r ãceala
granitului suedez, întunecat, a pãdurilor de brad, dese

ºi înalte, înconjurând
lacurile ºi cârdurile de
lebede�

A fost  o bine-
cuvântare sã urc în
automobil . Dupã frica
vitezei  urmase frigul
nordului  exagerat de
obosealã. Aveam sã
mai oprim o datã lângã
un supermarket. Spre
mirarea mea, prin împrejurimi se aflau numai câteva
vile, aceleaºi cãsuþe cu acoperiºuri de þiglã, cu pereþii
roºi i, de cãrãmidã. Cred cã, în interiorul uriaºei hale,
numãrul cumpãrãtorilor ºi al casieriþelor întrecea de
câteva ori populaþ ia local itãþi i. Mi-amintesc un
amãnunt: pe nemþeºte, cu ein, zwei, drei, am ajuns
pânã la dreizig. Dacã voiam sã gust, eram invitat sã
o fac, dar cum sã mã descurc cu treizeci de feluri
diferite de bomboane?

În vr eme ce Rainer º i  Jeni  îº i plãteau
cumpãrãturile, am avut senzaþia cã mã oprisem într-o
librãrie din Slobozia: din supermarket nu lipseau
cãrþile, cam aceleaºi titluri americane ºi englezeºti,
romane comerciale, coperte identice, cu in fimã
diferenþã: obsedanta Sandra Brown îº i consuma
porþ ia în limba germanã.

Perfect marcatã cu vopsea albã,  autos trada
dispãruse, înlocuitã de o ºosea cu douã sensuri.
Iuþeala maºinii lãsa în urmã, din când în când, câte
o vilã singurat icã, apoi  ogoare cultivare, o micã
pãdure, o magazie uriaºã, cu uºi negre, de lemn.
Probabil atât mai rãmãsese dintr-un sat, dispãruse
în  dramele istoriei, pen tru cã numele încã era
consemnat acolo, pe un dreptunghi albastru cu l itere
albe. Lipsa locuitorilor îmi t ransmitea o stare de
neliniºte, în loc sã mã bucur de peisaje noi , de
revenirea acasã, seara, a vitelor de la pãscut , a
oamenilor obosiþi, de la muncã, mã rãtãceam printr-
un pustiu. Nimic excepþional nu mi-a atras atenþ ia
când am intrat în oraºul Eutin, în afara faptului cã
vilele nu se îndesiserã, ci numai se înmulþiserã, fãrã
garduri,  cu tu fiºuri  ornamentale.  Dupã câteva
ocoliºuri ºi treceri  suprapuse, maºina lui Rainer a
lãsat în urmã ultimul câmp cu rapiþã ºi a intrat pe o
stradã, apoi pe altele, oprind în faþa unui garaj , care
ne aºtepta cu poarta ridicatã. Am coborât repede,
automobilul scufundându-se în interior. Cum intuiþia
femeii nu trebuie demonstratã, ci  numai acceptatã,
a t rebuit sã ascult câteva explicaþii.

  �Te vãd mirat. Cu toate cã este ziuã, a t recut de
ora 10 seara. Aici  ne aflãm mai aproape de nordul
continentului ºi, în timpul verii, nopþile sunt foarte
scurte. Pe aici, toþi vecinii deja dorm, pentru cã mâine
pleacã la serviciu dis-de-dimineaþã, unii la distanþe
de sute de kilometri��

�Nu înþeleg multe lucruri, dar în primul rând
rapiþa. În afarã de aglomeraþia din aeroportul de la
Hamburg ºi  de cei câþiva harnici cumpãrãtori de la
supermarket, nu am întâlnit oameni pe stradã� Ce
se întâmplã? Unde-s germanii? De ce întârzie atât
de mult înfloritul rapiþei? Încep sã capãt  o fixaþie,
de când am plecat de pe aeroportul din Viena, rapiþa
mã obsedeazã��

�În primul rând, germanii sunt  la muncã sau
acasã, nu umblã pe strãzi. În al doilea rând, unde
vezi tu rapiþã?...�

�Acolo, aici, pretutindeni  de la Viena la Ham-
burg, de la supermarket pânã în pragul casei tale!...�

�A înflori t muºtarul! Ai dreptate, seamãnã cu
rapiþa. Germanii sunt  mari consumatori de delicatese
ºi muzicã. În pieþele publice, la sãrbãtorile populare,
nu lipsesc berea, cârnaþii  ºi muºtarul! Pentru a ajunge
pe mese, fiecare produs este fabricat într-un anume
fel, iar muºtarul  trebuie întâi sã înfloreascã!�
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